
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 

 

วิชาเอกภาพยนตรด์ิจิทัล (Digital Film) 

 



รายละเอียดของการเรียงรูปเล่มแฟ้มละสมผลงาน วิชาเอกดิจิทัล ฟิล์ม มีดังน้ี 
1. ขนาด A4 จ านวนไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า ปกหลังและเอกสารแนบท้าย) 
2. ปกหน้า-ปกหลังออกแบบ ให้แสดงถึงตัวตนของนักเรียนในหวัข้อ “I AM WHAT I AM” โดยไม่จ ากัด

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน (สร้างสรรค์มือ หรือ โปรแกรม COMPUTER ก็ได้) 
3. เขียนอธิบายแนวคิดในการออกแบบปกหน้า-หลังในหน้าที่ 10 ของแฟ้มสะสมผลงาน 

 
การเรียงรูปเล่มแฟ้มสะสมผลงาน 

● หน้าที่ 1  รูปถ่ายของนักเรียนพร้อมประวัต ิ

● หน้าที่ 2  ผลงาน DRAWING ไม่จ ากัดเทคนิค อย่างน้อย 3 ผลงาน 

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

● หน้าที่ 5-8 ผลงานด้านอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกบัภาพยนตร์ เช่น ผลงานการถ่ายภาพ วีดีโอ ภาพยนตร์  
เรื่องสั้นนิยาย แฟช่ัน แต่งหน้า การออกแบบโปสเตอร์ ผลงานการแสดง พากษ์เสียงตัว
ละคร ภาพบรรยากาศการเข้าร่วม Workshop ที่เกี่ยวข้องกบังานภาพยนตร์โดยต้องมี
รูปภาพของผู้สมัครอยู่ในภาพ ประสบการณ์การท างานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัภาพยนตร์ 
หรือผลงานการเข้าร่วมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ จะได้รางวัลหรือไม่ได้
รางวัลก็ได ้

● หน้าที่ 9-10 เขียนวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ช่ืนชอบ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้        
   ช่ือภาพยนตร์ ปีที่ฉาย ช่ือผู้ก ากับ เรื่องย่อ และบทวิจารณ์ 

● หน้าที่ 10 เขียนอธิบายแนวคิดในการออกแบบปกหน้า - ปกหลัง 

.                                                                                                                   . 
 

** นักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานรวมถึง PORTFOLIO ดว้ยตนเองเท่านั้น หากคณะกรรมการพบหลักฐาน 

ข้อมูลยืนยันว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้อื่น หรือดัดแปลงของผูอ้ื่นเพือ่น ามาเป็นช้ินงานของตนเอง        

หรือให้ข้อมลูอันเป็นเท็จ ในแฟ้มสะสมผลงาน คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการเข้าศึกษาต่อ ** 

 

 

 

 



สอบสัมภาษณ์  :  วันอาทิตย์ท่ี 12 มีนาคม 2566 

1. ในวันสอบสัมภาษณ์ขอใหผู้้เข้าสอบมาลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์บรเิวณทางข้ึน

อาคาร 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 13.30 น. 

 2. หากผู้เข้าสอบไม่มาลงทะเบียนได้ตรงตามเวลานัดหมาย จะถือว่าสละสิทธ์ในการสอบสัมภาษณ์ 

 3. ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียนน าแฟม้สะสมผลงานมายืน่ประกอบการสัมภาษณ์  

 4. ให้นักเรียนท าแฟ้มสะสมผลงานตามรายละเอียดที่แจง้ไว้ในแต่ละรายวิชาเอก 

 5. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์ 

 

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

  



สรุปตารางสอบ 

วิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film) 

 

หมายเหตุ   
1. น าแฟ้มสะสมผลงาน  และเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

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 ิ
13.00 -13.30  น. ลงทะเบียน  

อาคาร 2 
13.30  น.  เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 


