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จํานวนรับนักศึกษาโควตาภูมิภาค  ดังน้ี.- 

สาขาวิชา จํานวนรับนักศึกษาจําแนกตามภูมิภาค 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้

1.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน             2 2 2 2 

1.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์        1 1 1 1 

1.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์       1 1 1 1 

1.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา              2 2 2 2 

1.5 สาขาวิชาเคร่ืองเคลอืบดนิเผา             2 2 2 2 

1.6 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ    2 2 2 2 

1.7 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย*** 1 1 1 1 
*** โครงการพิเศษ 
 

1.2 โควตานกัเรียนสายอาชีวศกึษา หมายถึง นักเรียนในสังกัดสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา /
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา / วิทยาลัยช่างศิลป์ และวิทยาลัยเพาะช่าง  โดยมี
จํานวนรับนักศึกษาโควตาสายอาชีวศึกษา ตามรายละเอียดดังน้ี.- 

1.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน             1 คน 
1.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์        1 คน 
1.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์       1 คน 
1.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา              2 คน 
1.5 สาขาวิชาเครื่องเคลอืบดนิเผา             2 คน 
1.6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ    2 คน 
1.7 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 คน 

 
1.3 โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจํานวนรับโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดดังน้ี.- 
1.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน             2 คน 
1.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์        1 คน 
1.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์       2 คน 
1.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา              1 คน 
1.5 สาขาวิชาเครื่องเคลอืบดนิเผา             2 คน 
1.6 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ    2 คน 
1.7 สาขาวิชาการออกแบบเครือ่งแต่งกาย 5 คน 
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2. คุณสมบัติผูส้มัคร 

2.1 เป็นผู้ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข    
 2.2 เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่

กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศตามพ้ืนทีจ่งัหวัดในภูมิภาค หรอื สํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา /สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา /วิทยาลัยช่างศิลป์ และวิทยาลยัเพาะช่าง 
หรือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามสังกัดสถานศึกษาประเภทโควตาทีเ่ลือกสมัครสอบ 

2.3   เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดตอ่รา้ยแรง หรือโรคสําคัญท่ีจะเป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
   2.4  ตอ้งเป็นผูท้ี่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีหลักฐานแสดงที่ราชการออกให้  
(บัตรประจําตวัประชาชน  หรือบัตรประจําตัวคน ซึ่งไม่มสีัญชาติ) 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง จะถูกตดัสิทธิ์การสอบคัดเลอืก หรือถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษา  ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วกต็าม 

 
3. กําหนดการรับสมัคร 

     3.1 รับสมคัรสอบคัดเลือกผ่านทาง Internet วันที่ 20 ตุลาคม–25 พฤศจิกายน 2559 

      3.2 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลอืกขั้นท่ี 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 

     3.3 สอบขั้นท่ี 2 (ความถนัดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและสัมภาษณ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2559 

     3.4 ประกาศผลสอบขั้นท่ี 2 วันที่  10 มกราคม 2560 

      

  ท้ังน้ี อาจเปลี่ยนแปลงกําหนดการสอบคัดเลือกไดต้ามความเหมาะสม ซึง่หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบ 

4. วิธกีารสมัครสอบคัดเลือก 

4.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็ปไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th  พิมพ์ข้อมลูลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
ตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน โดยผู้สมัครตอ้งปฏิบัติดังน้ี คือ.- 
  4.1.1  ใหผู้้สมคัร เลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น   ประกอบด้วย 

- ประเภทโควตานักศึกษาโรงเรียนเขตภูมิภาค  หรอื  
- นักเรียนสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์ และวิทยาลยัเพาะช่าง   หรือ  
- นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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4.1.2  ให้ผู้สมคัร เลอืกสมัคร สาขาวิชา ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาน้ันๆ สามารถเลือกสมัคร 
สอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น   ซึง่ประกอบด้วย 
                              - สาขาการออกแบบภายใน 
    - สาขาการออกแบบนิเทศศลิป์ 
                                 - สาขาการออกแบบผลติภัณฑ์ 
                                 - สาขาประยุกตศิลปศึกษา  

- สาขาเครือ่งเคลือบดินเผา 
- สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 
- สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

4.1.3 ตรวจสอบข้อมลูให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง และยืนยันการสมัคร เมือ่ส่งข้อมูลผ่านเวปไซต์ได้เรียบร้อย ถือว่า 
การสมัครเสรจ็สิ้นแล้ว ผู้สมคัรจะไม่สามารถแก้ไขข้อมลูได้ ถ้าสมัครหลายคร้ังด้วยข้อมลูของคนเดยีวกัน ระบบจะทําการ
ยกเลิกการสมคัรที่ผ่านมาทั้งหมด และใชก้ารสมัครล่าสุด  
 4.2 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบ นําแบบฟอร์มฯไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารธนชาต 

ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตามจํานวนเงินที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าสมัครสอบ ภายในวันที่กําหนดไว้ในใบสมัคร โดยมีค่าสมัคร

สอบคดัเลอืกรายวิชาละ 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารตามกําหนด คณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าสมัคร

สอบทุกกรณี ทั้งน้ี หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร จะตอ้งเริม่ต้นสมัครและชําระเงินค่าสมคัรใหมอ่ีก

ครั้งหน่ึง 

4.3 การสง่หลกัฐานและเอกสารประกอบการสมัคร  
4.3.1 เอกสารประกอบการสมัคร   ผู้สมัครตอ้งส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปน้ี 

   4.3.1.1 ใบสมคัร ที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์และลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้
เรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วน บนกระดาษขาว ขนาด A 4   พร้อมตดิรูปถ่าย    
   4.3.1.2 สําเนาหลักฐานใบรับชําระเงินผ่านธนาคารเป็นเงินค่าสมัครสอบ (ส่วนท่ีได้รับคืนจาก
ธนาคาร) โดยให้ผู้สมัครเก็บตวัจริงไว้เป็นหลักฐานของตนเอง 

4.3.1.3 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที ่4 (ปพ. 1) จํานวน 4  
ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6)   

4.3.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง) 
4.3.1.5  แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ท่ีมีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถและทักษะใน 

สาขาวิชาที่สมคัร ขนาด เอ 4 (ขอสงวนสิทธิไ์ม่ส่งคืน เมือ่การคัดเลอืกสิ้นสุดแล้ว) 
4.3.1.6 เรียงความความสนใจเก่ียวกับคณะมัณฑนศิลป์ เขียนด้วยลายมอืตนเอง ความยาว 1 

หน้ากระดาษ A 4 
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4.3.2 วธิกีารส่งใบสมัคร  ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ไดด้ําเนินการสมัครและส่ังพิมพ์ทางเวปไซต์ พรอ้ม 
ทั้งเอกสารหลกัฐานการสมัครสอบทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเท่านัน้   (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมคัร 1 คน) 

 
จ่าหน้าถึง          การคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาโดยสอบรบัตรง (ประเภทโควตา....ระบุ..........) 

 สาํนกังานเลขานกุารคณะมัณฑนศลิป ์ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ. นครปฐม 73000  

 
ระหว่างวันที ่20 ตุลาคม–25 พฤศจิกายน 2559 คณะฯ จะถือตามวันเวลา ท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ เอกสารที่ส่ง
ถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสดุการสมัคร ไม่สามารถเปล่ียนแปลงข้อมลูใด ๆ ไดอ้ีก กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการ
สมัคร ต้องเริม่ต้นข้ันตอนการสมัครตามข้อ 4.1 ใหม ่ คณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าสมัครสอบที่จัดส่งมาแล้ว 
สอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท ์034 - 270412 และ 034 – 270413 
 
ตารางสรุปวธิกีารสมัครสอบ 

1.พิมพ์ข้อมูลลงในใบสมัครตาม
โปรแกรม 
   

- เลอืกสมัครโควตาเพียง 1 ประเภท 
- เลอืกสมัครสาขาวิชาที่ตอ้งการเข้าศึกษาเพียง 1 สาขา 
- แนบไฟล ์ปพ. 1 และรูปถ่ายหน้าตรงชดุนักเรียน 
- ยืนยันข้อมลูการสมัคร 

2. พิมพ์แบบฟอร์มชําระเงิน 
 ค่าสมัครสอบ 

- ไปชําระเงินทีธ่นาคารกรุงไทยหรือธนาคารธนชาต จํากัด จํานวนเงิน
ตามใบแจ้งค่าสมัครภายในวันที่กําหนด (หากเปล่ียนแปลง แก้ไข
สาขาวิชา ตอ้งสมัครใหม่) 

 
 

5. หลกัเกณฑก์ารคัดเลือก 
 หลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพิจารณาคัดเลอืก  ดงัน้ี .- 
ข้ันที่ 1 :  คะแนนการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน และเรยีงความความสนใจเกี่ยวกับคณะมัณฑนศิลป์  
ข้ันที่ 2 :  คะแนนการทดสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาและการสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์ผ่านไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
 
6. การประกาศรายช่ือผู้มีสทิธิ์เข้าสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์ 
           ให้ผู้สมัครสอบคัดเลอืกฯ  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสทิธ์ิเข้าสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์
(ข้ันที่ 1) ไดท้ี่ http://www.decentrance.su.ac.th”   วันที ่15  ธันวาคม  2559 
 
 

7. กําหนดการสอบความถนัดวิชาเฉพาะสาขาวิชาและสมัภาษณ์  (ขัน้ที่ 2) 

     ในวันที ่24 ธนัวาคม 2559  ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
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8. วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ  
ให้ใช้ดนิสอดําตามถนัด เช่น 6B  หรอื  EE   และใช้สีหมึก สโีปสเตอร ์สีนํ้า สีแท่ง สีเมจิก สอีย่างใดอย่างหน่ึง หรือ 

หลายอย่างตามความถนัด  และเทคนิคสีตามความเหมาะสม (ห้ามใช้สสีเปรย์และพู่กันลม Air Brush หรืออุปกรณส์ร้างภาพ
คอมพิวเตอร์)  

 ผู้เข้าสอบตอ้งจัดเตรียมวัสดอุุปกรณ ์ท่ีหนีบกระดาษ ไมบ้รรทัด ยางลบ  ปากกา  อปุกรณ์การเขียนแบบ 
พร้อมกระดานรองเขียนที่ไมม่ีสัญลักษณ ์หรือรูปรอย เพ่ือเป็นแนวทางการทําข้อสอบ ขนาดประมาณ  40x55  ซม. มาเอง   
ยกเว้นกระดาษวาดเขียน   
 
9. ประกาศผลการสอบความถนัดวชิาเฉพาะสาขาวิชาและสัมภาษณ์ (ขั้นที ่2)  
  ในวันที ่ 10 มกราคม 2560  ทางเวปไซต์    http://www.decentrance.su.ac.th     
 
 10. กําหนดการสอบสัมภาษณ์  
   ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตอ้งรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ในวนัที ่22 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 - 
10.00 น. โดยนําเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี ้

- หลักฐานการศกึษาที่กําลังสําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ตาม 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)  ท่ีมีคุณภาพแสดงออกถงึความสามารถและทักษะขนาด เอ 4  

 
11. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
       ในวันที ่25 มกราคม 2560 ทางเวปไซต ์ http://www.decentrance.su.ac.th 
 
12.  เงื่อนไขการเข้าศึกษา 

12.1 การยืนยันสิทธิก์ารเข้าศึกษา 
  ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์จะต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ภายในวันที่  3 กมุภาพันธ์ 2560
พร้อมชําระเงินเป็นค่ายืนยันสิทธิ์ จํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) เมื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เงินค่ายืนยัน
สิทธิ์  คณะฯจะคืนเงินให ้เมือ่นักศึกษาแสดงหลักฐานการชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2560 
เรียบร้อยแล้ว และคณะฯสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา ตามวันและเวลาที่
ประกาศฯ ถอืว่าสละสทิธ์ิในการเข้าศึกษาฯ  
  12.2 อุปกรณเ์พ่ือใช้ในการศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป์ ตั้งแตช่ั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป จะตอ้งจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Notebook เพ่ือใช้สําหรับปฎิบัติงานการศึกษาตลอดหลักสูตร 
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13.  การตัดสทิธิ์การเปน็นักศึกษา 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ไมม่ีสิทธิ์ย่ืน
สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา โดยสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (Admission) เว้นแต่จะได้แจ้งขอสละสิทธ์ิ
การรายงานตัวยืนยันสิทธ์ิการเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มิฉะน้ัน จะถูกตดัสิทธ์ิในการเข้าศึกษาและคัดชือ่ออกจากการข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 

14. การขึน้ทะเบียนเป็นนกัศกึษาใหม่ 
คณะฯ จะประกาศให้ผู้มสีิทธิเ์ข้าศึกษาที่ดําเนินการยืนยันสิทธ์ิฯ  ทราบปฎิทินกิจกรรมและกําหนดวันข้ึน 

ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม ่ทางเว็บไซต์ www.decentrance.su.ac.th เพ่ือทําการกรอกข้อมลูการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา
ใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยจะตอ้งดําเนินการตามข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต ์
http://www.reg.su.ac.th 
 

15. ทนุการศกึษา 
  คณะฯ จะมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 แก่ผู้ที่ได้รบัคะแนนการสอบสูงสดุในแตล่ะสาขาวิชา   
และข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะมณัฑนศิลป์  
 
16. อัตราค่าเล่าเรียน 
  อตัราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ 
ปริญญาบัณฑติ พ.ศ. 2558 แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยอตัรา
ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 
35,000 บาท 
 

          ประกาศ  ณ   วันที ่  1    สิงหาคม   พ.ศ.  2559     

 

                                         ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรตีรง                                      
                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง) 

                                             คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ 
                                                 ประธานคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลอืกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ฯ 

 


