


กําหนดการสอบสมัภาษณ์ 
 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  และ  สาขาวิชาศิลปกรรม  
(สาขาวิชาจิตรกรรม  สาขาวิชาประติมากรรม  สาขาวชิาภาพพิมพ์ )      
สอบจันทร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
รายงานตัวสอบ   ๘.๐๐ น. – ๘.๓๐ น.    ที่อาคารบูรณาการ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  
สอบจันทร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ 
รายงานตัว   ๘.๐๐ น. – ๘.๓๐ น.    ที่อาคารเรียนรวม   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
สาขาวิชานิเทศศิลป์  และ  สาขาวิชาภาพยนตร์ และดิจิทัล มีเดีย  

        สอบวันพุธที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗         
         รายงานตัวสอบ   ๘.๐๐ น. – ๘.๓๐ น.    ที่อาคารบูรณาการ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 

สาขาวิชาการถ่ายภาพ   และ  สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ 
        สอบวันศุกร์ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗         
         รายงานตัวสอบ   ๘.๐๐ น. – ๘.๓๐ น.    ที่อาคารบูรณาการ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
หมายเหตุ   วันอังคารที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗  มีการซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร  ที่
สถาบันฯ  จึงขอเลื่อนการสอบ ในวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๗  เป็นวันอื่นๆ เพื่อความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาสอบสัมภาษณ์และสมุด
รวบรวมผลงานทางศิลปะ (Portfolio)    ดังนี ้

 
๑.  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ซึ่งแสดงคะแนนเฉลีย่สะสมรวมชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า (ท้ัง ๕ ภาคการศึกษา สําหรับผู้กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ซึ่งสถานศึกษา
ออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน 

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกต้อง 
๓.  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 

๔. สมุดรวบรวมผลงานที่แสดงถึงทักษะงานทางด้านศิลปะและสื่อสร้างสรรค์ (Portfolio) ในช่วงการเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า ในรูปเล่มขนาดกระดาษ A๔ ไม่เกนิ ๒๐ หนา้ (รวมปก)  

   บรรจุผลงานท่ีแสดงให้เหน็ถึงทักษะ ไดแ้ก่ ผลงานทศันศิลป์ ภาพวาดลายเส้น แสงเงา ภาพระบายสี 
ผลงานภาพถ่าย ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ เรขศลิป์ และอื่นๆ ทีผู่้สมัครตอ้งการแสดงให้เห็น
ศักยภาพของตนเอง ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่ตอ้งการเข้าศึกษา 

ผู้สมัครตอ้งส่งผลงานภาพวาดลายเส้น (ดินสอหรือปากกา) ตอ้งเป็นผลงานลายเส้นจริง มี
คุณภาพดี มาอย่างน้อย ๑ รูป (ห้ามทําสําเนา) และสมุดรวบรวมผลงานฯ น้ีใหใ้ส่เฉพาะภาพผลงาน
ศิลปะ ไมต่อ้งใส่ประกาศนียบัตรหรือรางวัลที่ได้รับ 

คณะกรรมการฯ จะทําการพิจารณาให้คะแนน โดยดูจากทักษะพ้ืนฐานทางศิลปะ ความ
เหมาะสมและความพร้อมตอ่การเข้าศึกษา ดังน้ันจึงตอ้งเป็นผลงานที่ผูส้มัครทําด้วยตนเองทั้งสิ้น ทัง้น้ี
คณะกรรมการฯ อาจใหผู้ส้มัครแสดงทักษะให้ประจักษใ์นวันสอบสัมภาษณ์ก็ได้ ดลุยพินิจของคณะ
กรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสดุ  

๕. หนังสือรับรองคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถของผูส้มัคร    (Letter of Recommendation) โดย
ตอ้งมีบุคคลลงนามรับรอง และกล่าวแสดงถึงความสามารถของผูส้มัครว่าจะสามารถเรียนจนสําเร็จใน
หลักสตูรน้ีได้ พร้อมชือ่-ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผูล้งนามรับรอง เพ่ือให้ทางสาขาวิชาฯ สามารถตดิตอ่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จํานวน ๑ ฉบับ  

๖. สําเนา/ใบรับรอง ประกาศนียบัตร, หลกัฐานรางวัล หรือจดหมายรบัรองความสามารถพิเศษทางด้าน
ศิลปะ, ด้านคุณธรรม, จริยธรรม, การพัฒนาสังคม และ การบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ท่ีเคยได้รับจาก
หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรอืผูท้รงคุณวุฒิ ที ่ สจล. เห็นสมควร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอ้ง (ควรเป็นผลงานในระดับประเทศข้ึนไปหรือเฉพาะที่เห็นว่าสําคัญจริงเท่าน้ัน) 

๗.  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรอืโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งออกให้ภายใน ๓๐ วัน  
    นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย 

ให้ผู้ทีผ่่านการสอบขอ้เขียนและประสงค์จะเข้าสอบสมัภาษณ์ จัดเตรียมเอกสารข้างต้น (ตั้งแต่ขอ้ ๑ – ๗) 
ทั้งหมดใส่ในซองเอกสาร รวมเป็นชดุเดียวกัน ให้พรอ้มและย่ืนเอกสารรายงานตัวก่อนเริ่มสอบสัมภาษณ์ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศกึษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แบบรับตรง) 
โดยคณะกรรมการฯ ถือเปน็ที่สิ้นสุด 

 

 
 

 

เฉพาะสาขาวิชา ศิลปอุตสาหกรรม 
 
เอกสารการลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ 
 
๑. รูปถ่ายจํานวน ๑ รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด ๓x๔ ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
๒. บัตรประชาชน/ใบขับข่ี/หนังสือทีท่างราชการออกให้และมีรูปถ่ายของผู้เข้าสอบสมัภาษณ์ปรากฎอยู่ 
๓. เอกสารฉบับจริงที่ยืนยันผลการสอบวิชาสามัญ ๕ วชิา ได้แก ่วิชาภาษาไทย วิชาสงัคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นผู้ดําเนินการจัดสอบ 
๔. เอกสารยืนยันการกรอกข้อมลูคะแนน ๕ วิชาสามญั ในระบบการรับสมัคร 
๕. เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์และสมุดรวบรวมผลงานทางศิลปะ  (Portfolio) 
หมายเหตุ   หากผู้ใดใช้เอกสารหรือกรอกขอ้ความอันเป็นเท็จ ผู้น้ันจะถูกตดัสิทธ์ิในการสอบทันท ี
 
 
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ วนัจันทรท์ี่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.   ลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสาร ผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบสมัภาษณ์  
                      ท่ีหอ้งภาควิชาศิลปอตุสาหกรรม (หอ้ง ๒๐๘) ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม  
๘.๓๑ – ๙.๐๐ น. รับเอกสารการเข้าสอบสมัภาษณ์ ที่ห้อง ๓๒๒  ชั้น ๓  อาคารเรียนรวม 
๙.๐๑ – ๑๒.๐๐ น.  สอบภาคเช้า 
๑๒.๐๑ – ๑๓.๐๐ น. พักทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๑ – ๑๖.๓๐ น. สอบภาคบ่าย 
 
 


































































