
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการออกแบบ (โครงการพิเศษ)

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     11 มิ.ย.63    

  09.30 น.    

เป็นต้นไป

11 มิ.ย. 63  09.30 น.    

เป็นต้นไป

สมัภาษณ์แบบ Online โดยทางหลกัสตูร

ด าเนินการสอบโดยใช้โปรแกรม Zoom

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ-หลกัสตูรนานาชาติ (โครงการพิเศษ)

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     9 มิ.ย.63     

 09.00 น.    

เป็นต้นไป

9 มิ.ย. 63  09.00 น.    

เป็นต้นไป

สมัภาษณ์แบบ Online กรณีนกัศกึษาไทย ใช้

การ Video call ผ่านทาง line และกรณี

นกัศกึษาจีน ใช้การ Video call ผ่านทาง 

WeChat

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวฒันธรรม (โครงการพิเศษ)

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     13-14 มิ.ย.63 

     09.00 น.    

เป็นต้นไป

13-14 มิ.ย.63  09.00 น.    

เป็นต้นไป

สมัภาษณ์รายบคุคลแบบ Face to Face ใน

ห้องสอบที่มีระบบป้องกนัอยา่งดี โดยน าเสนอ

หวัข้อวิทยานิพนธ์ด้วย Portfolio และ Power 

Point ไมเ่กิน 10 นาที

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะมัณฑนศิลป์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะมัณฑนศิลป์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท

สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดบั (โครงการพิเศษ)

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     13 มิ.ย.63    

  09.00 น.    

เป็นต้นไป

13 มิ.ย.63  09.00 น.    

เป็นต้นไป

สมัภาษณ์แบบ Online โดยทางหลกัสตูร

ด าเนินการสอบโดยใช้โปรแกรม Zoom

สาขาวิชาศิลปะการออก (โครงการพิเศษ)

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน     13 มิ.ย.63    

  09.00 น.    

เป็นต้นไป

13 มิ.ย.63  09.00 น.    

เป็นต้นไป

สมัภาษณ์รายบคุคลแบบ Face to Face ใน

ห้องสอบที่มีระบบป้องกนัอยา่งดี โดยน าเสนอ

หวัข้อวิทยานิพนธ์ด้วย Portfolio และ Power 

Point ไมเ่กิน 10 นาที

ระดับปริญญาโท (ต่อ)

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ (ภาคปกติ) เฉพาะแผน ก แบบ ก2

 -ความรู้พืน้ฐานด้าน

การวิจยัและการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์

13 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

13 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. สอบสมัภาษณ์ online แตถ้่าหากสถานการณ์ 

COVID-19 ดีขึน้จะให้มีการจดัสอบแบบ Face 

to Face ในห้องสอบที่มีระบบป้องกนัอยา่งดี

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 13 มิ.ย.63 

13.00-16.30 น.



สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา สอบ วัน-เวลา สอบ วันที่สอบ เวลา วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ รายละเอียดวิธีการสอบ

ตารางการเปล่ียนแปลงวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

คณะมัณฑนศิลป์

ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา/วิชาที่สอบ

วิธีการสอบเดิม วิธีการสอบใหม่

สอบข้อเขียนแบบ Take Homeจัดสอบด้วยวิธีการสอบแบบอ่ืน ๆ (หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการ)เปล่ียนเป็นการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว/เปล่ียนวิธีการสอบสัมภาษณ์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ (โครงการพิเศษ) เฉพาะแผน ก แบบ ก2

 -ความรู้พืน้ฐานด้าน

การวิจยัและการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์

13 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

13 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. สอบสมัภาษณ์ online แตถ้่าหากสถานการณ์ 

COVID-19 ดีขึน้จะให้มีการจดัสอบแบบ Face 

to Face ในห้องสอบที่มีระบบป้องกนัอยา่งดี

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 13 มิ.ย.63 

13.00-16.30 น.

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ (โครงการพิเศษ) เฉพาะแผน ข

 -สอบสมัภาษณ์ทกุคน 13 มิ.ย.63 

09.00-12.00 น.

13 มิ.ย.63 09.00-12.00 น. สอบสมัภาษณ์ online แตถ้่าหากสถานการณ์ 

COVID-19 ดีขึน้จะให้มีการจดัสอบแบบ Face 

to Face ในห้องสอบที่มีระบบป้องกนัอยา่งดี

สอบถามรายละเอียดของการสอบได้ที่สาขาวิชาที่เปิดรับสมคัร


