
ตารางสอบคัดเลือกวิชาเอก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ขึ้นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (บุคคลภายนอก) 

วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566 

.                                                                                                                   . 
 

 

เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศวันอังคารที่  7 มีนาคม 2566 
08.55 – 09.55 น. (60 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 
10.05 – 11.35 น. (90 นาที) คณิตศาสตร์ 
12.30 – 14.00 น. (90 นาที) วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 
14.10 – 15.10 น. (60 นาที) สอบปฏิบัติ  

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 

วิชาเอก 
เกรดเฉลี่ยรวม 

GPAX 5 ภาคเรียน 
เกรดเฉลี่ยรวมวิชา

คณิตศาสตร ์
เกรดเฉลี่ยรวม   

วิชาภาษาอังกฤษ 
เกรดเฉลี่ยรวม

วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ – ออกแบบ

สร้างสรรค์ (AS) 
3.00 3.00 3.00 3.00 

 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ 
หัวข้อการสอบ อุปกรณ์ 

1. วาดเส้น (Drawing) - ดินสอ 2B 
- ยางลบ 

2. ข้อสอบปฏิบัติเฉพาะเอก - สีไม้ 
- ไม้บรรทัด 
- ปากกาตัดเส้น 
- ดินสอ / ยางลบ 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ – ออกแบบสร้างสรรค์ (AS) 

 

 



หมายเหตุ         
- ห้ามใช้อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากท่ีก าหนดในการท าข้อสอบ 
- นักเรียนสามารถน ากระดานรองวาดมาเองได้ 

 

รายละเอียดของการเรียงรูปเล่มแฟ้มละสมผลงาน วิชาวิทยาศาสตร์ – ออกแบบสร้างสรรค์ AS มีดังนี้ 
1.ขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลังและเอกสารแนบท้าย) 

2.ปกหน้า-ปกหลัง จะต้องออกแบบให้มีรูปแบบการสื่อสารที่เป็นรูปแบบเดียวกันสามารถใช้สีได้ตามอิสระ     

โดยมีข้อจ ากัดดังนี้ ห้ามน ารูปตนเองขึ้นเป็นหน้าปกในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น รูปติดบัตรนักเรียน รูปถ่ายตนเองแบบใด 

ก็ตามห้ามน ามาขึ้นปกหน้าและหลังของแฟ้มสะสมผลงาน   

 

การเรียงรูปเล่มแฟ้มสะสมผลงาน 

● หน้าที่ 1  รูปถ่ายของนักเรียนพร้อมประวัติ 

● หน้าที่ 2-3 ผลงาน DRAWING วาดเส้น ไม่จ ากัดเทคนิค อย่างน้อย 5 ผลงาน 

● หน้าที่ 4-5 ผลงานทัศนศิลป์และวาดเส้นสถาปัตยกรรมไม่จ ากัดเทคนิค ในช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

ของนักเรียน พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้น อย่างน้อย  5 ผลงาน 

● หน้าที่ 6-7 ผลงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การออกแบบ   

ผลิตภัณฑ์, การออกแบบสถาปัตยกรรม, การออกแบบภายใน, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์,     

การออกแบบกราฟฟิก, การออกแบบโลโก้ ฯลฯ ไม่จ ากัดเทคนิค อย่างน้อย 5 ผลงาน 

● หน้าที่ 8  ผลงานความสามารถด้านอ่ืน ๆ ที่คาดว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดใน 

วิชาเอก วิทยาศาสตร์ – ออกแบบสร้างสรรค์ AS ได ้

● หน้าที่ 9  ผลงานออกแบบ Sketch Design โดยมีโจทย์ดังนี้ ออกแบบภายในหรือออกแบบ 

พ้ืนที่ส าหรับให้ความรู้และการท า Workshop เครื่องปั้นดินเผาในโลกอนาคตอีก 500 ปี

ข้างหน้าในปี 2523 โดยภายใน Sketch Design จะต้องประกอบไปด้วย ภาพ Perspective 

หรือ Isometric ของผลงานการออกแบบ , แนวคิดในการออกแบบ , Diagram การแสดง

แนวคิดในการออกแบบและแรงบันดาลใจ, Plan (ผังพ้ืนของพ้ืนที่ที่ออกแบบอย่างคร่าวๆ) และ

ชื่อของผลงาน พร้อมลงสีให้สวยงาม ทั้งนี้ไม่จ ากัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  Sketch 

Design  ผลงานการออกแบบไม่จ าเป็นจะต้องค านึงถึงโครงสร้างหรือหลักความเป็นจริงในการ

ก่อสร้าง  

 



● หน้าที่ 10 เขียน Statement of purpose (SOP) เพ่ือแนะน าตัวและจุดประสงค์ของการเข้า 

เรียนในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ - ออกแบบสร้างสรรค์จ านวน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยสามารถ

เขียนมือหรือพิมพ์ตามความถนัดของผู้เข้าสอบ 

 

      ** นักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานรวมถึง PORTFOLIO ด้วยตนเองเท่านั้น หากคณะกรรมการพบหลักฐาน         

ข้อมูลยืนยันว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้อ่ืน หรือดัดแปลงของผู้อ่ืนเพื่อน ามาเป็นชิ้นงานของตนเอง                  

หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ในแฟ้มสะสมผลงาน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ ** 

 

สอบสัมภาษณ์  :  วันเสาร์ที่  11 มีนาคม 2566 

1. แบ่งการสอบสัมภาษณ์ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาคเช้า และ ภาคบ่าย 

1.1 ขอให้ผู้เข้าสอบมาลงทะเบียนรายงานตัวเพ่ือสอบสัมภาษณ์ บริเวณทางขึ้นอาคารตึก 2          

ตามเวลา ดังนี้ 

   - ภาคเช้า  ลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 08.00 น. 

   - ภาคบ่าย ลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 13.30 น. 

1.2 ทางโรงเรียนจะแจ้งการแบ่งช่วงเวลาในการสอบให้กับผู้เข้าสอบหลังจากสิ้นสุดการรับสมัครผ่าน

ทางเว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารตามท่ีได้แจ้งไว้ 

  1.3 หากผู้เข้าสอบไม่มาลงทะเบียนตรงตามเวลานัดหมาย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียนน าแฟ้มสะสมผลงานมายื่นประกอบการสัมภาษณ์  

 3. ให้นักเรียนท าแฟ้มสะสมผลงานตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแต่ละรายวิชาเอก 

 4. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์ 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :  อาจารย์สาขาศิลปะ   โทร  02 – 260 – 9986 - 8   ต่อ  204 

 

 



วิชาเอกวิทยาศาสตร์ – ออกแบบสร้างสรรค์ (AS) 

 

หมายเหตุ   
1. ดูรายละเอียดการสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบของแต่ละวิชาเอกได้ที่ www.spsm.ac.th 

2. น าแฟ้มสะสมผลงาน  และเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 

วันเสาร์ที่  11 มีนาคม 2566 

ภาคเช้า ลงทะเบียน 
   07.00 – 08.00  น.   
ภาคบ่าย ลงทะเบียน 
   12.30 - 13.30  น. 

สอบสัมภาษณ์ อาคาร 2 

วันอาทิตย์ที่  12 มีนาคม 2566 

08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศ 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 

08.55 – 09.55 น. (60 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 2) 

10.05 – 11.35 น. (90 นาที) คณิตศาสตร์ 

12.30 – 14.00 น. (90 นาที) วิทยาศาสตร์ (ฉบับ 2) 

14.10 – 15.10 น. (60 นาที) สอบปฏิบัติ  

http://www.spsm.ac.th/

