มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาลัยเพาะช่าง

ข้อปฏิบัติสำหรับผูม้ ีสิทธิ์สอบ
รอบ TCAS 2 กำรรับแบบโควตำ(สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และ
รอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช.) วิทยำลัยเพำะช่ำง
ผู้มีสิทธิส์ อบ ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้เข้าสอบนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางแสดงต่อ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หากไม่มี
บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
2. ผู้เข้าสอบเตรียมหลักฐานดังนี้
2.1 สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.2 ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือจบการศึกษา(ต้องระบุวันที่จบการศึกษา)
2.3 แฟ้มสะสมผลงาน(ถ้ามี)

3. ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุด จากสถาบันเดิม (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) หากจบการศึกษาแล้วแต่งกายด้วย
ชุดสากลสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด
4. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แต่ละสาขาวิชาตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา อาคารสอบ ห้องสอบ อย่างละเอียด
หมำยเหตุ : หำกผูม้ ีสิทธิ์สอบไม่ปฏิบัติตำมข้อมูลข้ำงต้น วิทยำลัยเพำะช่ำงจะไม่อนุญำตให้เข้ำสอบโดยเด็ดขำด

ตำรำงสอบ
วันสอบ

เวลำสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษำยน 2564

09.00 - 15.30 น.
**ขึ้นอยู่กับสำขำวิชำนั้นๆ

คะแนนเต็ม

วิชำที่สอบ

100

สอบปฏิบัติและสอบสัมภำษณ์
**ขึ้นอยู่กับสำขำวิชำนั้นๆ

สถำนที่สอบปฏิบตั ิและสอบสัมภำษณ์
สำขำวิชำ
1. สาขาวิชาจิตรกรรมไทย
2. สาขาวิชาประติมากรรมไทย
3. สาขาวิชาหัตถศิลป์
4. สาขาวิชาจิตรกรรม
5. สาขาวิชาประติมากรรม
6. สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
7. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ภาคปกติและสมทบ)
งานทะเบียนและวัดผล
โทร. 0 2441 6000 ต่อ 6102, 6110, 6703
เปิ ดทาการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
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8. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
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รำยละเอียดกำรสอบเข้ำเพื่อศึกษำต่อระดับปริญญำตรี ประจำปีกำรศึกษำ 2564
วิทยำลัยเพำะช่ำง (หลักสูตร 4 ปี) รอบ TCAS 2 และ รอบรับตรง
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ให้ผู้สอบวาดภาพไทย
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมมำสอบ
- ดินสอ ยางลบ
- กระดานรองเขียน
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สัมภาษณ์
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สัมภาษณ์
ให้ผู้เข้าสอบเขียน คนเต็มตัว ด้วย
ดินสอดา โดยคานึงถึง สัดส่วน
โครงสร้าง องค์ประกอบ ที่ถูกต้อง
บนกระดาษขนาด A2 (ทาตามคาสั่ง)
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมมำสอบ
ดินสอ EE ยางลบ กระดานรองเขียน
กระดาษขนาด A2
พิจารณา Portfolio และสอบ
สัมภาษณ์
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สัมภาษณ์
ปฏิบัติการออกแบบงานออกแบบ
นิเทศศิลป์ ออกแบบ Poster
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Infographic ขนาด 12 x 17 นิ้ว
(A3) และพิจารณา Portfolio
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมมำสอบ
- กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2
(15 x 22 นิ้ว)
จานวน 1 แผ่น
- สีและอุปกรณ์ระบายสี
- กระดานรองเขียน ขนาด A2
- ไม้บรรทัด
หมำยเหตุ ห้ามใช้เทคนิคหรือวัสดุใน
การปะติด
ออกแบบผลิตภัณฑ์
วาด Drawing แล้วสอบสัมภาษณ์
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมมำสอบ
- กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2
(15 x 22 นิ้ว) จานวน 1 แผ่น
- ดินสอดาขนาด HB ยางลบ
- กระดานรองเขียน ขนาด A2
ออกแบบภายใน
Drawing และสเก็ตดีไซน์ลงสี
(ภาคปกติและสมทบ)
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องเตรียมมำสอบ
- กระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด A2
(15 x 22 นิ้ว) จานวน 1-3 แผ่น
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ เช่น
ไม้ที ไม้ฉาก ไม้บรรทัดสเกล และ
อุปกรณ์เขียนแบบอื่น ๆ พู่กัน และสี
น้าหรือสีอื่นๆ
ศิลปะการถ่ายภาพ
พิจารณา Portfolio และสอบ
(ภาคปกติและสมทบ)
สัมภาษณ์
ออกแบบศิลปหัตถกรรม พิจารณา Portfolio และสอบ
สัมภาษณ์
เครื่องประดับอัญมณีฯ พิจารณา Portfolio และสอบ
สัมภาษณ์
เซรามิกส์
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หมายเหตุ : เวลาสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามกาหนดเวลา หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
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