
รอบท่ี1 : โครงการที่ 1 
โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 

 
                เปิดรับนักศึกษา จ านวน 263 คน ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวชิา
เท่านั้น) 
 
สาขาวิชาและจ านวนที่รับเข้าศึกษา 
 

    1. การออกแบบภายใน             68  คน 
    2.  การออกแบบนิเทศศิลป์        35  คน 
    3.  การออกแบบผลิตภัณฑ์        35  คน 
    4.  ประยุกตศิลปศึกษา              30  คน 
    5.  เครื่องเคลือบดินเผา             30  คน 
    6.  การออกแบบเครื่องประดับ    30  คน 
    7.  การออกแบบเครื่องแต่งกาย  (โครงการพิเศษ) 35  คน 

 
1. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.1  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข    
 1.2  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปสีุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา่  
 ผู้สมัครจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องจบการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา ปี

การศกึษา 2563 และมีคุณสมบตัิตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธกิารว่าด้วยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสาย
สามัญศึกษา 
  1.3  เป็นผู้มีความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบ 

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม 
 
2. วิธีการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

2.1  พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มผลงาน ผู้สมัครต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
คะแนน ของคะแนนแฟ้มผลงานในแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน
(PORTFOLIO) 

2.2  การสอบสัมภาษณ์  
 2.2.1 ทดสอบเพื่อยืนยันแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) 
    2.2.2 สัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) 
 

3. เอกสารประกอบการสมัคร 
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการ

รับสมัครฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) จัดท าด้วยตนเองที่

มีคุณภาพแสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบขนาดเอกสาร A3 โดยรายละเอียดในแฟ้มผลงาน 
เรียงตามล าดับดังนี้ ประกอบด้วย 

3.1  ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากโปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์ ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วน บน
กระดาษขาว  ขนาด A4  พร้อมติดรูปถ่าย    



3.2  แบบประวัติผู้สมัคร (ตามแบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1) 
3.3  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชว่งชั้นที่ 4 (ปพ. 1) จ านวน 5 ภาค 
      การศึกษา (ม.4 - ม.6)   
3.4  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนของผูส้มัคร (ลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง) 
3.5  ผลงานตามที่คณะก าหนดเท่านั้น มีเนื้อหาตามที่ก าหนดให้โดยห้ามมิให้ใส่เอกสารอ่ืนใด

นอกเหนือจากที่ ก าหนดไว้ ดังนี ้ 
3.5.1  ให้ผู้สมัครจัดท าผลงานวาดเส้นแบบเหมือนจริงด้วยดินสอด าลงบนกระดาษ ขนาด 

A3 โดยให้ส่งเป็นผลงานจริงเท่านั้น ตามโจทยท์ี่ก าหนดให้ 5 หัวข้อๆ ละ 1 รูป ดังนี้.- 
1.  ภาพบุคคลครึ่งตัว 
2.  มือหยิบ จับ หรือถือสิ่งของ 
3.  ขวดน้ าดื่มพลาสติกใส และแก้วน้ าใส ทีบ่รรจุน้ าอย่างน้อยหนึ่งในสาม 
4.  ภาชนะโลหะ จ านวน 3 ชิ้น วางอยู่บนผ้าสีขาว 
5.  ทัศนียภาพสถาปัตยกรรมทีม่ีต้นไมป้ระกอบ 

  หมายเหตุ : ผลงานทุกชิ้นต้องเขียนจากแบบจริง 
3.5.2  ให้ผู้สมัครท าผลงานออกแบบลงในกระดาษ ขนาด A3 ตามตามโจทย์ของสาขาวิชาที่

ต้องการเลือกสมัครเข้าศึกษา (เลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น) ในหัวข้อที่ก าหนดไว้ จ านวน 5 
ชิ้นงาน ดงันี ้

 
-  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

ให้ผู้สมัครออกแบบห้องรับแขกหรือห้องรับประทานอาหาร ภายในบ้านพักอาศัยที่ตั้งอยู่
ในต าแหน่งที่ตัง้ที่ตา่งกัน 5 สถานที่ ได้แก่  

1. ตั้งอยู่ 
2. ใจกลางเมืองสุขุมวิท 
2.   ตั้งอยู่ริมแม่น้ าโขงทางภาคอีสาน 
3.   ตั้งอยู่ริมชายหาดแถบทะเลอันดามัน 
4.   ตั้งอยู่บนบนดอยแถบภาคเหนือ 
5.   ตั้งอยู่ใกล้กับป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

 
-  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ให้ผู้สมัครออกแบบภาพตามโจทย์ โดยใช้เทคนิคท ามือ วาดลายเส้นและลงสีตามความ
ถนัด ในกระดาษขนาด A3 ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ 

หัวข้อที่ 1 มหาวิทยาลัยในฝัน 
1.1 ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวทิยาลัยในฝนัของคุณ กระดาษขนาด A3 

แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ โดยมอีงค์ประกอบ ดังนี้  
- ออกแบบตัวอักษรชื่อมหาวิทยาลัยในฝัน 
- ออกแบบตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 
- ออกแบบภาพประกอบพร้อมข้อความประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสม  

1.2 ออกแบบภาพมหาวิทยาลัยในฝัน กระดาษขนาด A3 แนวนอน 
- ภาพแสดงแผนผังมหาวิทยาลัยในฝันพร้อมชื่อสถานที่และตัวอักษรประกอบตาม

ความเหมาะสม  
1.3 ออกแบบภาพแสดงกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในฝัน กระดาษขนาด 

A3 แนวนอน  
- ออกแบบภาพแสดงกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในฝันและ

ตัวอักษรตามเหมาะสม 



 
หัวข้อที่ 2 บริษัทขจัดความเครียด 
2.1 ออกแบบสื่อประชาสัมพนัธอ์อนไลนบ์ริษัทขจัดความเครียด กระดาษขนาด A3 

แนวนอน โดยมีองค์ประกอบ ดงันี้  
- ออกแบบตัวอักษรชื่อบริษัท 
- ออกแบบตราสัญลักษณบ์ริษัท 
- ภาพประกอบพร้อมข้อความตามความเหมาะสม 

2.2 ออกแบบภาพกิจกรรมแสดงวิธีการขจัดความเครียดของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น 3 ภาพ 
3 ขั้นตอนตามล าดับ โดยภาพทั้งหมดอยู่ในกระดาษขนาด A3 แนวนอน และประกอบด้วยข้อความ
ตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ :  
- ให้ผู้สมัครอธิบายแนวความคิด (Concept) ของผลงานที่ส าเร็จแล้ว ไม่ต่ ากว่า 10 บรรทัด ภายใน 
1 หน้ากระดาษ A4 
- แบบร่าง (Sketch) ที่มีความชัดเจน เพื่อแสดงถึงแนวความคิดและการออกแบบ ไม่ต่ ากว่า 3 แบบ 
ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 

 
-  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ให้ผู้สมัครท า Sketch Design ขนาด A3 โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบ 

ภาพแสดงบอกขนาด ภาพทัศนยีภาพ ขั้นตอนการใชง้าน (ถ้ามี) ตามหัวข้อผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1. กล่องใส่อาหารทานเลน่ส าหรับเด็กอนุบาล 
2. ของเล่นที่พัฒนาแนวคิดมาจากของเล่นในอดีต (โบราณ) 
3. แว่นตาในอนาคต 
4. พาหนะสญัจรส่วนบุคคลพกพา 
5. รองเท้าแตะ 

  
-  สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 

ให้ผู้สมัคร ส่งผลงานจริง โดยท าลงในกระดาษ ขนาด A3 (29.7 x 42.0 ซม.) ผลงานละ 
1 แผ่น โดยให้ท าทุกข้อ ดังต่อไปนี ้

1. ผลงานวาดเสน้แบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผูช้าย ด้วยเทคนิคสีไม้  
2. ผลงานวาดเสน้แบบเหมือนจริง บุคคลครึ่งตัวผู้หญิง ด้วยเทคนิคสีไม ้
3. ผลงานภาพดอกไม้ในแจกัน ด้วยเทคนิคสีน้ า  
4. ผลงานออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ หัวข้อ “ตลาด” ด้วยเทคนิค สีโปสเตอร์ 
   หรือสีอะครีลิค 
5. ผลงานออกแบบองคป์ระกอบศิลป์ หัวข้อ “สภาวะแวดล้อมโลก” ไม่จ ากัด 
   เทคนิค  

 

-  สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
  ให้ผู้สมัครออกแบบผลงานเครือ่งเคลือบดินเผา ท าผลงานออกแบบลงในกระดาษ ขนาด 

A3 ผลงานละ 1 แผน่ โดยสิ่งทีจ่ะต้องมีในแต่ละผลงาน ประกอบด้วย รูปดา้นหนา้ รูปดา้นบน รูป
ด้านข้าง ทัศนียภาพ และระบายสีให้เหมาะสมสวยงาม พร้อมเขียนแนวคิดในการออกแบบ โดยให้
ท าทุกข้อ ดังต่อไปนี ้

1. ถ้วยกาแฟ พร้อมจานรอง 
2. ที่ใส่กระดาษทชิชู่ ส าหรับใชบ้นโต๊ะอาหาร 
3. โคมไฟตั้งโต๊ะ 
4. เตาน้ ามนัหอม 



5. บ้านนกส าหรับสวน 
-  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดบั 
  ให้ผู้สมัครออกแบบผลงานเครือ่งประดับ จ านวน 5 แผ่น ท าผลงานออกแบบลงใน

กระดาษ ขนาด A3 โดยสิง่ที่จะต้องมีในแต่ละแผน่ ประกอบด้วย 
1. แบบร่างผลงาน (Sketch) และแผนผังความคิดที่แสดงที่มาของแรงบันดาล

ใจ (Mind      Mapping) 
2. ภาพแสดงการเขียนแบบ (Working Drawing) ได้แก่ ภาพดา้นหน้า (Front 

View) ภาพดา้นข้าง (Side View) และทัศนียภาพ (Perspective) โดยลงสี
ให้เรียบร้อยสวยงาม (Rendering) 

3. อธิบายแนวความคิด การสวมใส ่พร้อมระบุขนาด วัสดุที่ใช้ในการออกแบบ 
 

-  สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ประเทศไทยเรามีงานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะที่เก่ียวกับผ้ามากมายทั่วทุกภาค เช่น ทาง

ภาคใต้มีผ้าบาติค ภาคเหนือมีผ้าไหม ภาคอีสานมีทั้งผ้าฝ้ายและไหม ที่มีวิธีการทอต่างๆ มากมาย 
ทั้งมัดหมี่ ผ้าจก ขิด ย้อมคราม ผ้าปักชาวเขาต่าง ๆ หรือผ้าที่ย้อมสีธรรมชาติอื่นๆ เป็นต้น ในแต่
ละพื้นถิ่นจะมีงานหัตถกรรมที่สวยงามดั้งเดิมเหล่านี้มาเนิ่นนาน แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือการ
พัฒนาการออกแบบและการน ามาใช้ในวงการแฟชั่นให้เหมาะสมกับการแต่งตัวของเราในปัจจุบัน  

สิ่งที่ต้องการคือ ให้ผู้สมัครสอบเตรียมผลงานการออกแบบคอลเล็คชั่นเสื้อผ้า ที่มีทั้งของ
บุรุษและสตรีที่เจาะจงการน าเอาผ้าไทย (งานหัตถกรรมไทยที่น ามาพัฒนาและออกแบบใหม่ที่
เหมาะสม) น ามาใช้ร่วมในคอลเล็คชั่น รวมกับผ้าอ่ืนๆ ในท้องตลาดที่นิยมใช้สวมใส่ในปัจจุบัน
ส าหรับเสื้อผ้าในคอลเล็คชั่นนี้ จะต้องดูสมัยใหม่เหมาะกับคนไทยในช่วงอายุ 20-30 ปี ที่สามารถ
สวมใส่ในตอนกลางวันได้ตลอดปีในลักษณะของเสื้อผ้าส าเร็จรูปสมัยใหม่ (MODERN READY TO 
WEAR) 

สิ่งที่ต้องส่งคือ 
1. ILLUSTRATION ทั้งด้านหนา้และหลัง ของชดุผู้หญิง 3ชุด + ชุดผู้ชาย 3ชุด ลงสีอยา่ง

สวยงาม 
2. งานหัตถกรรมผ้าไทยที่เลือกใช้ไม่จ ากัดจ านวน เชน่ ผา้มัดหมี่ที่ออกแบบใหม่ ผ้าบาติค

ที่ออกแบบใหม่ ผ้าขาวม้า หรือผ้าอ่ืนๆ ที่มาจากผ้าดั้งเดิมจากภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย เป็นตน้ **ให้
เขียน Concept ของแรงบันดาลใจพร้อมแนวทางกรออกแบบและพัฒนาหัตถกรรมเดิมนี้ใหม่ให้
เหมาะสมกับ Collection นี ้

3. INSPIRATION BOARD ที่รวบรวมเรื่องราวของแรงบันดาลใจที่น ามาใช้ในการออกแบบ 
รวมทั้งสีต่าง ๆ ที่ใช้และวัสดุอืน่ ๆ 

4. FLATS ของเสื้อผ้าในคอลเล็คชั่นนี้ ของผูช้าย 5 ชิ้น ผู้หญิง 5 ชิ้น (จะเป็นเสื้อ แจ๊กเก็ต 
กระโปรง ชุด หรือกางเกง จากชุดไหนก็ได้ในคอลเล็คชัน่นี้) 

5. ให้เขียน Concept ใหม่คร่าว ๆ 
***ทุกอย่างท าบนกระดาษขนาด A3 จ านวนแผ่นไม่จ ากัดตามความเหมาะสม แต่ขอให้

จัดรูปเล่มและรวมในแฟ้มอย่างดี ถือเป็นองค์ประกอบร่วมในการตัดสินคัดเลือกคร้ังนี ้
 
 

3.6 ผลงานและเกียรติบัตรที่ผู้สมัครเข้าร่วมการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าผลงานด้าน
ศิลปะการออกแบบส่วนบุคคล : Young Dec Camp 2019” (ถ้ามี) 

 


