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TCAS รูปแบบที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 
1.1 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 
 

การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 TCAS รูปแบบที่ 2 
1.1 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม (รหัสกลุ่มสาขา 178) 

------------------------------------ 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีทักษะความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่  
ความโดดเด่นทางด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ การออกแบบ การเล่นเครื่องดนตรีไทย/เครื่องดนตรีสากล หรือการขับ
ร้อง มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะ และศิลปะประยุกต์  รายละเอียดดังนี้ 

รับสมัคร: ระหว่างวันที่ 6 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 

1. คณะ / หลักสูตร /สาขาวิชา / วิชาเอก / จ านวนรับ

ที ่ คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ชื่อย่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

รหัส
สาขาวิชา 

จ านวนรับ 
(คน) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์    
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต    
1  สาขาวิชาทัศนศิลป์* ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 10015 20 
 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

ศป.บ.  
(ศิลปะการแสดง) 

  
2  วิชาเอกการออกแบบเพ่ือการแสดง 10004 25 
3  วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดง 10012 25 
 สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ    
4  วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย ศป.บ. (นาฏศิลป์

สร้างสรรค ์
และการจัดการ) 

10039 10 
5  วิชาเอกนาฏศิลป์สากล 10040 15 

6  สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร ศป.บ. 
(การออกแบบสื่อสาร) 

10043 30 

 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์    
7  วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ ศป.บ.  

(การออกแบบ
ทัศนศิลป์) 

10006 10 
8  วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 10013 10 
9  วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 10052 10 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต    
10  สาขาวิชาดนตรีศึกษา กศ.บ. (ดนตรีศึกษา) 10048 25 
11  สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา กศ.บ. (นาฏศิลป์ศึกษา) 10056 10 
12  สาขาวิชาศิลปศึกษา กศ.บ. (ศิลปศึกษา) 10051 15 
13  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม  
(หลักสูตร 2 ภาษา) 

 
ศศ.บ. (นวัตกรรม 

การจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม) 

 
10053 

 
20 

 รวม   225 
*สาขาวิชาทัศนศิลป์ เริ่มเรียนกลุ่มวิชา (จิตรกรรมร่วมสมัย เซรามิกส์ สื่อผสม) ในชั้นปีท่ี 2 
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TCAS รูปแบบที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 
1.1 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
2.1 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะ

ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 
2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาค

การศึกษา ดังนี้ 
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา / วิชาเอก ไม่ต่ ากว่า 2.00 
- หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ไม่ต่ ากว่า 2.50 
และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนจนส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ถ้าส าเร็จการศึกษาให้คิด
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) 

2.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ  ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่
สมัครตั้งแตร่ะดับสถานศึกษาขึ้นไป หรือได้รับรางวัล/ผ่านการประกวดแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับนานาชาติอันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ 

3. คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก  

3.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ด ี
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของทัศนศิลป์  
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เก่ียวข้องกับประสบการณ์ทางด้านทัศนศิลป์ และผลงานด้านอ่ืนๆ 

3.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร ร า ระบ า หรือการแสดง

นาฏศิลป์ไทยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
2) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

หรือระดับนานาชาติ หรือ 
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
5) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะการแสดง 
6) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  

3.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์สากล ได้แก่ บัลเลต์ แจ๊ส นาฏศิลป์สมัยใหม่ นาฏศิลป์

ร่วมสมัย ลีลาศ ยิมนาสติก หรือนาฏศิลป์สากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

หรือระดับนานาชาติ หรือ 
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์สากลในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
5) เป็นผู้มสีุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะการแสดง 
6) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
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TCAS รูปแบบที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 
1.1 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 
 

 

3.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ หรือ 
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง ในส่วนของการออกแบบเพ่ือการแสดง อาทิ ด้านฉาก

และเวที ด้านเครื่องแต่งกาย งานเบื้องหลังอ่ืนๆ เป็นต้น 
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง กิจกรรมภายใน

สถานศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

3.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดง 
1) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดงทั้งในระดับสถานศึกษาหรือในระดับอาชีพ 
2) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง กิจกรรมภายใน

สถานศึกษาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
3.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร 

1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบสื่อสาร การออกแบบกราฟิก การ

ออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบภาพเคลื่อนไหว การถ่ายภาพ  เป็นต้น 
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบสื่อสาร และผลงาน

ด้านศิลปะ จ านวน 10 ผลงาน 

3.7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และผลงาน

ด้านศิลปะอ่ืนๆ 

3.8 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบแฟชั่น 
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบแฟชั่น และผลงานด้าน

ศิลปะอ่ืนๆ 

3.9 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 
1) เป็นผู้มีประสบการณ์และทักษะพ้ืนฐานทางด้านศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะในส่วนของการออกแบบเครื่องประดับ 
3) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ และ

ผลงานด้านศิลปะอ่ืนๆ 

3.10 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติเครื่องมือเอกดนตรีไทย/เครื่องมือเอกดนตรีสากล 
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
4) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ หรือ 
5) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านดนตรีในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
6) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านดนตรี  
7) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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3.11 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ (กศ.บ.) 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย ได้แก่ โขน ละคร ร า ระบ า หรือการแสดงนาฏศิลป์ไทย

อ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
3) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
4) เป็นผู้มีผลงานการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ 
5) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 
6) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะการแสดง 
7) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

3.12 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.) 
1) เป็นผู้มีความสามารถทางทักษะปฏิบัติศิลปะในเกณฑ์ดี 
2) เป็นผู้มีใจรักในวิชาชีพครู การสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ 
3) เป็นผู้มีผลงานทางด้านศิลปะในระดับสถานศึกษา หรือที่ได้รับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

ที่เกี่ยวข้อง หรือ 
4) เป็นผู้เคยได้รับรางวัลในการแข่งขันทางด้านศิลปะในสถานศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค 

ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ หรือ 
5) เป็นผู้มีสุนทรียศาสตร์และมีใจรักทางด้านศิลปะ 
6) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

3.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร 2 ภาษา) 
1) เป็นผู้ทีม่ีความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
2) เป็นผู้มีผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

ในรูปแบบต่างๆ หรือ 
3) เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล/ใบประกาศเกียรติคุณการรับรองทางด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับ

สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ หรือ 
4) เป็นผู้ที่มีสุนทรียศาสตร์และใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
5) มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

4. เอกสารทีต่้องน ามาในวันสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบัติ 
4.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ 
4.2 เอกสารหรือวัสดุอ่ืนๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชา / วิชาเอก ก าหนดไว้ (ถ้ามี) 

กรณีผู้เข้าสอบไม่น าบัตรประจ าตัวประชาชน ฯลฯ มาแสดงในวันสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้
เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ 

5. เอกสารที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์  
5.1 เอกสารตามประกาศฯ ในข้อ 7 หน้า 4  
5.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน 1 เล่ม ตามรูปแบบที่ก าหนด  
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เฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน 1 เล่ม ตามรูปแบบที่ก าหนด ดังนี้ 
(ให้เขียน ชื่อ-นามสกุล โครงการ/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัคร ก ากับเอกสารทุกรายการเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย) 
1)  รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

(1) เป็นแฟ้มโชว์เอกสารขนาด A4  ไม่ใช้แบบมีห่วง 
(2) หน้าปกของแฟ้มประวัติและผลงาน (Portfolio)ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล / คณะ / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร 

2)  เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ส่วนที่ 1 (1) ติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป  

(2) ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล / วัน เดือน ปีเกิด / อายุ / ที่อยู่ / หมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว / ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่ศึกษา / คะแนน
เฉลี่ยสะสม และข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสมัคร 

ส่วนที่ 2 หลักฐานการศึกษา (ส าเนาใบ รบ.) ซึ่งแสดงผลการเรียน ดังนี้ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา / วิชาเอก ไม่
ต่ ากว่า 2.00 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ไม่ต่ ากว่า 2.50 

ส่วนที่ 3 ผลงาน ให้ใส่ภาพผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ แสดงออกถึงความรู้ 
ทักษะในสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สมัครโดยมีจ านวนที่เหมาะสม  
ผู้สมัครในโครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ควรใช้ผลงานระหว่างปี พ.ศ.
2558 - 2563 

ส่วนที่ 4 เกียรติประวัติ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล การได้รับเกียรติบัตร วุฒิบัตร ฯลฯ ความสามารถเกี่ยวกับ
สาขาวิชา / วิชาเอก ที่สมัคร และความสามารถพิเศษอ่ืนๆ รวมทั้งภาพถ่ายหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมเพ่ือส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์ 

หมายเหตุ : ผู้สมัครควรส่งภาพถ่ายและเอกสารฉบับส าเนาเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนแฟ้มแก่
ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ เฉพาะวิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น และ
วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ ต้องน าต้นฉบับงานจริงมาพร้อมกับภาพถ่ายหรือส าเนาด้วย 

6. เกณฑ์การคัดเลือก 
6.1 การสอบภาคทฤษฎีเฉพาะสาขาวิชา / วิชาเอก 
6.2 การสอบภาคปฏิบัติเฉพาะสาขาวิชา / วิชาเอก 

6.2.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิชาเอกการ
ออกแบบแฟชั่น วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 

ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพระบายสีและการออกแบบมาเองในวันสอบ เช่น  ดินสอ 
แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ า สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี ภาชนะใส่น้ า 
กระดานรองเขียน  ผ้าเช็ดส ี(มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมกระดาษวาดเขียนไว้ให้) 

6.2.2 วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย ผู้สมัครต้องน าเพลงในรูปแบบซีดี หรือ MP3  ที่ใช้ประกอบการแสดงเพลง
แม่บทเล็ก และเพลงร ามาตรฐานที่ถนัดที่ใช้ประกอบการแสดง ความยาวไม่เกินเพลงละ 2 นาท ี 
พร้อมน าผ้าแดง มาในวันสอบภาคปฏิบัติด้วย 

6.2.3 วิชาเอกนาฏศิลป์สากล ผู้สมัครต้องน าเพลงในรูปแบบซีดี หรือ MP3 ที่ใช้ประกอบการแสดงความ
ยาวไม่เกิน 2 นาที พร้อมทั้งเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับภาคปฏิบัติมาในวันสอบภาคปฏิบัติด้วย 

6.2.4 วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง ให้น าอุปกรณ์วาดภาพและระบายสีที่ผู้สมัครถนัดมาด้วย 
6.2.5 วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดง (แบ่งการจัดสอบปฏิบัติเป็น 2 วัน โดยจะแจ้งให้ทราบ

ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ผู้สมัครเตรียมการแสดงความยาวประมาณ 
3 นาที สามารถสวมใส่เครื่องแต่งกายและเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงที่เหมาะสมกับบทบาท
การแสดงในการสอบภาคปฏิบัติได ้
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6.2.6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) 
- สอบข้อเขียนเฉพาะสาขาวิชา  เกี่ยวกับประวัติดนตรีไทย ประวัติดนตรีตะวันตก ทฤษฎีดนตรี 

ดนตรีศึกษาความรู้ทั่วไปทางดนตรี ศัพท์สังคีต 
- สอบปฏิบัติ ผู้สมัครจะต้องเตรียมเครื่องดนตรีไทย/สากล ที่จะสอบมาเองในวันสอบ ยกเว้น

เครื่องดนตรีชิ้นใหญ่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะจัดเครื่องดนตรีไว้ให้ (สอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับการสอบได้ที่สาขาวิชาและคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

6.2.7 สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.) 
- สอบข้อเขียนเฉพาะสาขาวิชา  ความรู้ทั่วไปทางด้านนาฏศิลป์ 
- สอบปฏิบัติ  ทางด้านนาฏศิลป์ ผู้สมัครต้องน าเพลงในรูปแบบซีดี หรือ MP3  ที่ใช้ประกอบการ

แสดงเพลงแม่บทเล็ก และเพลงร ามาตรฐานที่ถนัดที่ใช้ประกอบการแสดง ความยาวไม่เกิน 
เพลงละ 2 นาท ีพร้อมน าผ้าแดงมาในวันสอบภาคปฏิบัติด้วย 

6.2.8 สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.) 
- สอบข้อเขียนเฉพาะสาขาวิชา เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์/

ศิลปศึกษา 
- สอบปฏิบัติ  ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  การเขียนภาพระบายสีและการออกแบบมาเองในวันสอบ 

เช่น ดินสอ แท่งถ่าน ดินสอสี สีน้ า สีโปสเตอร์ พู่กัน ยางลบ กระดาษสี กรรไกร คัตเตอร์ จานสี 
ภาชนะใส่น้ า กระดานรองเขียน ผ้าเช็ดสี (มหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมกระดาษวาดเขียนไว้ให้) 

6.3 การสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตร/สาขาวิชาก าหนด 

7. สถานทีส่อบ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ตที่  http://admission.swu.ac.th 

http://admission.swu.ac.th/
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8. ก าหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก 
วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

6 – 19 กุมภาพันธ์ 256 รับสมัคร 

รายชื่อผู้เข้าสอบ/วันที่สอบ 
และสถานที่สอบ 

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 
ทางอินเทอร์เน็ตท่ี  

http://admission.swu.ac.th 
 

ใหน้ าวัสดุอุปกรณ์ตามที่ 
แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก  

ก าหนดมาในวันสอบ 

3 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

8 มีนาคม 2563 ภาคทฤษฎีเฉพาะ
สาขาวิชา/วิชาเอก 
09.00 – 10.00 น. 

ภาคปฏิบัติเฉพาะ
สาขาวิชา/วิชาเอก 
10.00 – 12.00 น. 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ์
   วิชาเอกการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
/ 

 
/ 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ์
   วิชาเอกการออกแบบแฟช่ัน 

 
/ 

 
/ 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ์
   วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 

 
/ 

 
/ 

สาขาวิชานาฏศลิป์สร้างสรรค์และการจัดการ 
   วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 

 
/ 

 

สาขาวิชานาฏศลิป์สร้างสรรค์และการจัดการ 
   วิชาเอกนาฏศิลป์สากล 

 
/ 

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง 

 
/ 

 
/ 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดง 

 
/ 

 

สาขาวิชาทัศนศิลป ์ / / 

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร / / 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.) /  

สาขาวิชานาฏศลิป์ (กศ.บ.) /  

สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.) / / 

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
(หลักสูตร 2 ภาษา) 

/  

10 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
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TCAS รูปแบบที่ 2 ปกีารศึกษา 2563 
1.1 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 
 

  
วัน เดือน ป ี รายการ หมายเหตุ 

18 – 19 เมษายน 2563 18 เมษายน 2563 19 เมษายน 2563  
 รายงานตัวสอบฯ รายงานตัวสอบฯ  
 08.30 – 09.00 น. 08.30 – 09.00 น.  
 สอบปฏิบัติพร้อม

สัมภาษณ์09.00 
น.เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์
09.00 น. 
เป็นต้นไป 

สอบปฏิบัติ 
พร้อมสัมภาษณ์

09.00 น.เป็นต้นไป 

 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ์
   วิชาเอกการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
 

 
/ 

 
 

 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ์
   วิชาเอกการออกแบบแฟช่ัน 

 
 

 
/ 

 
 

 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป ์
   วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ 

 
 

 
/ 

 
 

 

สาขาวิชานาฏศลิป์สร้างสรรค์และการจัดการ 
   วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 

 
/ 

 
 

  

สาขาวิชานาฏศลิป์สร้างสรรค์และการจัดการ 
   วิชาเอกนาฏศิลป์สากล 

 
/ 

 
 

 รายชื่อผู้เข้าสอบ 
วันที่สอบ 

และสถานที่สอบ 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ 

ทางอินเทอร์เน็ตที่  
http://admission.swu.ac.th 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง 

 
 

 
/ 

 
 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
   วิชาเอกการแสดงและก ากับการแสดง 

 
/ 

 
 

 
/ 

สาขาวิชาทัศนศิลป ์  /  

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร  /  

สาขาวิชาดนตรีศึกษา (กศ.บ.)   /  

สาขาวิชานาฏศลิป์ (กศ.บ.)   /  

สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.)  /   

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
(หลักสูตร 2 ภาษา) 

 /   

22 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสมัภาษณ์  
ทางเว็บไซต์ ทปอ. 22 – 23 เมษายน 2563 ยืนยันสิทธิ ์

27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://admission.swu.ac.th 

29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต http://istart.swu.ac.th 

หมายเหตุ 1. ในวันสอบให้ผู้สมัครสวมเครื่องแบบนักเรียน  น าชุดมาเปลี่ยนไดส้ าหรับสาขาวิชา/วิชาเอก  
   ที่ต้องการเปลี่ยนชุดที่เหมาะสมกับภาคปฏิบตัิ และแสดงบัตรประจ าตัวผูส้อบแบบมีเลขท่ีนั่งสอบ  
   (พิมพ์จากการสมัคร) 
 2. สามารถติดต่อสอบถามข้อมลูหรือปัญหาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ หลักสตูร/สาขาวิชา/วิชาเอก ได้ที่  
  ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตรโ์ทร. 0-2649-5496-7 หรือ 0-2260-0123  
  ต่อ 110, 122 และ 147 

http://admission.swu.ac.th/
http://admission.swu.ac.th/

