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4. รายละเอียดวิธกีารสมัครสอบคัดเลือก 
 4.1 กําหนดการรับสมัคร 
        ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2561 
 4.2 ขั้นตอนการสมัคร 
        ให้ผู้สมัครเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th ทําการสมัครกับโปรแกรมการรับ
สมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติดังน้ี คือ.- 

4.2.1 เลอืกสาขาวิชาที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชา 65  
เคร่ืองเคลอืบดนิเผา   หรือ 66 ออกแบบเครื่องประดับ  
  4.2.2 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง โดยแนบไฟล์ผลการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอืน่ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา่ ม.6 และรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุด
นักเรียนเห็นใบหน้าชัดเจน และกดยืนยันการสมัคร เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้เรียบร้อย ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น
แล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทําการยกเลิกการ
สมัครที่ผ่านมาทั้งหมดและใช้การสมัครล่าสุด  

4.2.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินค่าสมัครสอบ นําแบบฟอร์มฯไปชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทยหรือ 
ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตามจํานวนเงินที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าสมัครสอบ ภายในวันที่กําหนดไว้ในใบ
สมัคร โดยมีค่าสมัครสอบคัดเลอืกสาขาวิชาละ 500 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารตามกําหนด คณะมัณฑนศิลป์ขอ
สงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี ทั้งน้ี หากประสงค์จะเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขสาขาวิชาที่สมัคร จะต้อง
เร่ิมต้นสมัครและชําระเงินค่าสมัครใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

4.3 ผู้สมัครสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่ http://www.decentrance.su.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 
034-270412 และ 034-270413 
 

5. เกณฑ์การพิจารณาคะแนนสอบ  
คะแนนวชิาความถนัดสาขาวชิา จะต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 50 คะแนน 
 

6. กําหนดการสอบวิชาความถนัดสาขาวชิาและสอบสมัภาษณ์ 
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561  ณ อาคารศลิป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง

สนามจันทร ์ จ. นครปฐม    
  

วันสอบ เวลาสอบ (วิชาละ 2 ชั่วโมง) รายวิชาที่สอบ 

 

วันที่  8 สิงหาคม 2561 

09.00 – 11.00 น. 
(เลือกสอบเพียง 1 สาขาวิชา) 

65  เคร่ืองเคลอืบดินเผา 
66  ออกแบบเครื่องประดับ  

11.30 น. เป็นต้นไป       สอบสัมภาษณ์ 

                 ให้ผู้เข้าสอบเตรียมวัสดอุุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบวิชาความถนัดสาขาวิชา สีหมึก สโีปสเตอร์ สีนํ้า สแีท่ง 
สีเมจิก สอีย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างตามความถนัด  และเทคนิคสีตามความเหมาะสม (ห้ามใชส้ีสเปรย์และ
พู่กันลม Air Brush หรืออุปกรณ์สร้างภาพคอมพิวเตอร์) ผูเ้ข้าสอบต้องจัดเตรียมวัสดุอปุกรณ์ ที่หนีบกระดาษ  
 



 
ไม้บรรทดั ยางลบ  ปากกา  อุปกรณ์การเขียนแบบ    พรอ้มกระดานรองเขียนที่ไม่มีสญัลักษณ ์หรอืรูปรอย เพ่ือเป็น
แนวทางการทําข้อสอบ ขนาดประมาณ  40x55  ซม. มาเอง   ยกเว้นกระดาษวาดเขียน   
 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
 คณะมัณฑนศิลป์จะแจ้งผลการคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th ในวันที่ 9  
สิงหาคม 2561 
 

8.  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 
 คณะมัณฑนศิลป์กําหนดให้มีการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม 
 ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ คณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธิ์ดําเนินการเรียกรายชื่อสํารองตามลําดับคะแนนแทนผู้ที่

สละสิทธ์ิ และให้ครบจํานวนตามแผนการรับนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ในปีการศึกษา 2561 

จึงประกาศใหท้ราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
                           
 
                                                                       ลงนาม อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล 
                                                                               (อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล) 
                                                                                   คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
 


