
ตารางสอบคัดเลือกวิชาเอก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 

ขึ้นชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2566 (บุคคลภายนอก) 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 
.                                                                                                                   . 

 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศวันองัคารที่  7 มีนาคม 2566 
08.55 – 09.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 

09.35 – 10.05 น. (30 นาที) สอบทฤษฎีศิลปะ  

10.15 – 12.15 น. (120 นาที) สอบภาคปฏิบัต ิ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1.  ก าลังศึกษาอยู่ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรอืเทียบเท่า 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

 

รายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ 
หัวข้อการสอบ อุปกรณ์ 

1. วาดเส้น (Drawing) - ดินสอ EE 
- ยางลบ 

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

หมายเหตุ         
- ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดในการท าข้อสอบ 
- นักเรียนสามารถน ากระดานรองวาดมาเองได้ 

 

วิชาเอกดิจิทัล มีเดีย อารต์ (Digital Media Art) 

 



รายละเอียดของการเรียงรูปเล่มแฟ้มสะสมผลงาน วิชาเอกดิจิทัลมีเดียอาร์ต มีดังน้ี 
1. ขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลังและเอกสารแนบท้าย) 
2. ปกหน้า-ปกหลังออกแบบ ให้แสดงถึงตัวตนของนักเรียนในหวัข้อ “I AM WHAT I AM” โดยไม่จ ากัดเทคนิคใน

การสร้างสรรค์ผลงาน (สร้างสรรค์มือ หรอื โปรแกรม COMPUTER ก็ได้) 
3. เขียนอธิบายแนวคิดในการออกแบบปกหน้า-หลังในหน้าที่ 10 ของแฟ้มสะสมผลงาน 

 

การเรียงรูปเล่มแฟ้มสะสมผลงาน 

● หน้าที่ 1 รูปถ่ายของนักเรียนพร้อมประวัต ิ

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

● หน้าที่ 4-5 ผลงานทัศนศิลป์ไม่จ ากัดเทคนิค ในช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของนักเรียน  
   พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทกุช้ิน ข้ันต่ า 5 ช้ิน 

● หน้าที่ 6-7 ผลงานด้านการออกแบบ ไม่จ ากัดประเภท เช่น ออกแบบโปสเตอร์ แพคเกจ เว็บโซต์   
   แอปพลเิคช่ัน ผลิตภัณฑ์ MOTION ไม่จ ากัดเทคนิค จ านวนข้ันต่ า 5 ช้ิน 

● หน้าที่ 8-9 ผลงานความสามารถด้านอื่น ๆ ที่คาดว่าสามารถน ามาประยกุต์ใช้หรือต่อยออดใน 
   เอกดิจทิัล มเีดียอาร์ต ได ้

● หน้าที่ 10 เขียนอธิบายแนวคิดในการออกแบบปกหน้า-หลังในหน้าที่ 10 ของแฟ้มสะสมผลงาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

** นักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานรวมถึง PORTFOLIO ดว้ยตนเองเท่านั้น หากคณะกรรมการพบหลักฐานข้อมูล

ยืนยันว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้อื่น หรือดัดแปลงของผู้อื่นเพื่อน ามาเป็นช้ินงานของตนเอง หรือให้ข้อมูล      

อันเป็นเทจ็ ในแฟ้มสะสมผลงาน คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ 

 

สอบสัมภาษณ์  :  วันเสาร์ท่ี  11 มีนาคม 2566 

1. แบ่งการสอบสัมภาษณ์ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ภาคเช้า และ ภาคบ่าย 

1.1 ขอให้ผู้เข้าสอบมาลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ บริเวณทางข้ึนอาคารตึก 2          

ตามเวลา ดังนี ้

   - ภาคเช้า  ลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 08.00 น. 

   - ภาคบ่าย ลงทะเบียนรายงานตัว ตั้งแต่เวลา 12.30 น. – 13.30 น. 



1.2 ทางโรงเรียนจะแจ้งการแบ่งช่วงเวลาในการสอบให้กบัผูเ้ข้าสอบหลังจากสิ้นสุดการรบัสมัครผ่าน

ทางเว็บไซต์และเพจประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียน ขอใหผู้ส้มัครสอบติดตามข่าวสารตามที่ได้แจ้งไว้ 

  1.3 หากผู้เข้าสอบไม่มาลงทะเบียนตรงตามเวลานัดหมาย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

2. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียนน าแฟม้สะสมผลงานมายืน่ประกอบการสัมภาษณ์  

 3. ให้นักเรียนท าแฟ้มสะสมผลงานตามรายละเอียดที่แจง้ไว้ในแต่ละรายวิชาเอก 

 4. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์ 

 

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

  



สรุปตารางสอบ 

วิชาเอกดิจิทัล มีเดีย อาร์ต (Digital Media Art) 

 

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

2. น าแฟ้มสะสมผลงาน  และเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนมาในวันสอบสัมภาษณ์ 
 

 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันเสาร์ท่ี  11 มีนาคม 2566 

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

สอบสัมภาษณ์ อาคาร 2 

วันอาทิตย์ท่ี  12 มีนาคม 2566 

08.00 – 08.30 น. (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศ 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 

08.55 – 09.25 น. (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 

09.35 – 10.05 น. (30 นาที) สอบทฤษฎีศิลปะ  

10.15 – 12.15 น. (120 นาที) สอบภาคปฏิบัต ิ

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

