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โครงการที่ 3 ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย 

เปิดรับนักศึกษา จ านวน 15 คน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชา
เท่านั้น) 
 

สาขาวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
1. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จ านวน 5 คน 
2. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จ านวน 5 คน 
3. รหัสวิชา       หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ    จ านวน 5 คน 

 
1. คุณสมบัติเฉพาะ 

1.1  เป็นผู้ทีม่ีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
1.2  มีคะแนนสอบวิชาเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ ปี 2564 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพ
จากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายช่ือเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม 

 
2. วิธีการสมัครสอบคัดเลือก  

ผู้สมัครสอบคัดเลือก จะต้องสมัครสอบโครงการประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทั่วไทย และสมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th โครงการประเภทโควตา

ผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครฯ ให้
สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 2 
  ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.su.ac.th สมัครสอบวิชาเฉพาะ ที่
คณะมัณฑนศิลป์จัดสอบเอง ในวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมการสอบ จ านวน 2 วิชา ประกอบด้วย วิชา
เฉพาะบังคับ และวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชา มีรายละเอียดดังนี้     

1.  ผู้สมัครทุกคน ต้องสมัครสอบ วิชาเฉพาะบังคับ คือ วิชา วาดเส้นมัณฑนศิลป์                                                             
  2.  ให้ผู้สมัคร เลือกสมัคร สอบวิชาเฉพาะออกแบบของสาขาวิชาที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกฯ เข้าศึกษาใน
สาขาวิชานั้นๆ สามารถเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
                               - สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 
   - สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  

- สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ 
  ขั้นตอนที่ 3 

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่มี
คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอียดในแฟ้มผลงาน เรียง
ตามล าดับดังนี้ ประกอบด้วย 

3.1 ใบสมัครโครงการประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ัวไทย ที่สั่งพิมพ์จาก
โปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์ www.admission.su.ac.th บนกระดาษขาว ขนาด A4  
 
 

http://www.admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
http://www.admission.su.ac.th/
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3.2  แบบประวัติผู้สมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 5) 
3.3  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ. 1) หรือเทียบเท่า      
3.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 
3.5  ผลงานการออกแบบที่ท าด้วยตนเองท่ีสะท้อนด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ขนาดเอกสาร A3 ไม่

ต่ ากว่า 10 ชิ้น  
3.6  ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 

ครั้งที่ 1 ปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2563 สามารถน าประกาศนียบัตรมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) 

3.7   ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาที่สมัครของ
คณะมัณฑนศิลป์ สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ (ถ้ามี) 

 
3. หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก 

1. มีคะแนนวิชาเฉพาะวาดเส้นมัณฑนศิลป์และวิชาเฉพาะสาขาวิชาที่สมัคร ก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละ
วิชา ร้อยละ 50 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่มี
คุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  

3. สอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย 
หมายเหตุ    โดยผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจะต้องน าผลงานจริง มาน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาเป็นขั้นตอน

สุดท้ายอีกครั้งหนึ่ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชา 
ที่สมัครคัดเลือก 

วิชาเฉพาะ 2 วิชา 
ค่าน้ าหนัก วิชาละ ร้อยละ 50 

 คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 
ประยุกตศิลปศึกษา วาดเส้นมัณฑนศิลป์      ประยุกตศิลปศึกษา 
เครื่องเคลือบดินเผา วาดเส้นมัณฑนศิลป์      เครื่องเคลือบดินเผา 
ออกแบบเครื่องประดับ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ 
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4. ที่อยู่การส่งเอกสาร 
  1.  ที่อยู่  ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                                31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                                เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
        เบอร์ติดต่อ  02-2215874 
    2.  ก าหนดส่งภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 
         โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นส าคัญ  

3.  ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ด าเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเวปไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัคร
สอบทางไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น  (เอกสาร 1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน) จ่าหน้าซองเอกสารดัง
รายละเอียดด้านล่าง.- 

 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งเอกสารคืนในทุกกรณี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้ส่ง 
---------------------------------- 
---------------------------------- 
----------------------------------                                          กรุณาส่ง   
                                                                          รอบที่ 2  การรับนักศึกษาระบบโควตา (Quota) คณะมัณฑนศิลป์ 
ได้ส่งผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีต้องการเลือก
สมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่าน้ัน) 
 
                 (   )   ประยุกตศิลปศึกษา 
 
                  (   )    เครื่องเคลือบดินเผา 
 
                  (   )   ออกแบบเครื่องประดับ 

                             โครงการที่ 3 ประเภทโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ินทั่วไทย ปีการศึกษา 2564 

                              
                       ส านักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  
                       มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                       31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง 
                       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
                       10200 
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เอกสารหมายเลข 5  
   แบบประวัติเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2564 | รอบ 2 
โครงการที่ 3 โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วไทย  

 
สาขาวิชาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น)    

(   )  ประยุกตศิลปศึกษา 
(   )  เครื่องเคลือบดินเผา 
(   )  ออกแบบเครื่องประดับ 

 
ข้อมูลเบื้องต้น 
ผู้สมัคร (นาย / นางสาว) __________________________________ สกุล____________________________________________________ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ วัน-เดือน-ปี เกิด __ __ - __ __ - __ __ __ __  
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ _________________________ E-mail ของผู้สมัคร _______________________________________________ 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขท่ี _____________ อาคาร/หมู่บ้าน ______________________________ หมู่ท่ี _______________ 
ต าบล/แขวง ________________________ อ าเภอ/เขต ________________________ จังหวัด ____________________________________
รหัสไปรษณีย์__________________  
ข้อมูลการศึกษา 

ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว  
(   )  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ____________  
(   )  ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี พ.ศ. ______________________ 
       คือ หลักสูตร ________________________________________ สาขา __________________________________________ 
หรือ  
ผูส้มัครก าลังศึกษา  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(   )  ก าลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายในหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาเทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
       คือ หลักสูตร________________________________________________________________________________________  
ท้ังนี้ ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา โรงเรียน ________________________________________________________________  

หมู่ท่ี ___________ ต าบล/แขวง _________________________________ อ าเภอ/เขต __________________________________________  
จังหวัด _________________________________________ รหัสไปรษณีย์_____________________________________________________ 
 

แฟ้มสะสมผลงานท่ีส่งสมัคร ประกอบด้วย 
1. ผลงานวาดเส้น    จ านวน ________________________ ชิ้น 
2. ผลงานออกแบบสาขาวิชาท่ีสมัคร จ านวน ________________________ ชิ้น 

3. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านวาดเส้นมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี) 
(   )  ครั้งท่ี 1 ปี 2563 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2563 และ/หรือ 
(   )  ครั้งท่ี 2 ปี 2563 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2563 
(   )  ไม่มี 

4. ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการออกแบบในสาขาวิชาท่ีสมัครของคณะมัณฑนศิลป์ (ถ้ามี) 
(   )  มี  (   )  ไม่มี 

 

การรับรองผลงาน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้จัดท าผลงานทุกชิ้นท่ีปรากฎในแฟ้มผลงานน้ีด้วยตนเอง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้างสรรค์

ผลงานชิ้นใด-ชิ้นหน่ึง ข้าพเจ้ายินดีให้คณะมัณฑนศิลป์ตัดสิทธิการรับเข้าศึกษา โดยไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
 
 

ลงชื่อ____________________________________ 
                                                                                                                       ผู้สมัคร 
                    วันท่ี__ __ - __ __ - __ __ __ __ 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 


