
  

 

 

 

รายละเอียดผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบ 

เพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2566 (รอบ Early Admission) 

             

ตามที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก

นักเรียนเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ)  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2566 (รอบ Early Admission) นั้น บัดนี้คณะสถาปตยกรรมศาสตร ได

พิจารณารายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบ เสร็จเรียบรอยแลว  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและ

สอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2566 (รอบ Early Admission)  

ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับอีเมลผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบ จะตองทําการ

รายงานตัวผานระบบออนไลน ดวยโปรแกรม Zoom ในวันท่ี 13 มกราคม 2566 ระหวางเวลา  

08.00 - 08.20 น. และจะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงในการรายงาน

ตัว หากไมเขาไปทําการรายงานตัวผานระบบออนไลน ตามวันและเวลาท่ีกําหนด จะถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเขา

สอบสัมภาษณและสอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบในครั้งนี้ และไมประสงคจะเขาศึกษาในหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป (หลักสูตรนานาชาติ)        คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร ปการศึกษา 2566 (รอบ Early Admission) โดยทางหลักสูตรฯ จะจัดสงขอมูลและขั้นตอนการ

เตรียมตัวเก่ียวกับการสอบสัมภาษณและสอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบผานระบบออนไลนใหกับผูมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส รวมจาํนวน 2 ฉบับ ในวันท่ี 12 มกราคม 2566   



 

1. ผูสมัครสามารถดูผลการพิจารณาผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและสอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบไดโดยการ

เขาระบบ CommDe Application Site ภายใตหัวขอ Announcement 

Applicants can check the qualification for interview and skill test by logging in to the 

CommDe Application Site under ‘Announcement’ section 

 

2. หลักสูตรจะสง email จํานวน 2 ฉบับ ถึงผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ ทุกคน ภายในวันท่ี 12 มกราคม 2566 

เพ่ือแจงรายละเอียด และข้ันตอนการเตรียมตัว สอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบ และการสอบสัมภาษณ 

ผูสมัครทุกคนจะตองอานและปฏิบัติตามระเบียบการเขาสอบอยางเครงครัด หากไมทําตามระเบียบ อาจ

สงผลใหถูกตัดสิทธิ์จากการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร หากผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯไมไดรับ email 

ท้ัง 2 ฉบับ ภายใน 13.00 น. ของวันท่ี 12 มกราคม 2566 ขอใหผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ ติดตอหลักสูตร

ผานทาง email: admission2023@commde.com หรือ โทร 02-218-4492 เพ่ือแจงปญหา 

CommDe will send two emails to candidates that provide instructions regarding the Design 

Skill Test and also the interview. Candidates must follow these instructions strictly. Failure 

to do so can result in being excluded from the CommDe admission process. If any 

candidate does not receive both emails within 13.00, 12th January 2023, they must contact 

the programme through email: admission2023@commde.com or call 02-218-4492. 

 

3. Email ฉบับแรก จะแจงผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ ทุกคน ใหทราบขอมูลและข้ันตอนการสอบทักษะการ

ปฏิบัติงานออกแบบ ในวันท่ี 13 มกราคม 2566 ระหวางเวลา 9.00-12.00 น. ผานทาง application 

Zoom โดยผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณตองเตรียมตัว ดังนี้ 

- ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ ทุกคน จะตองจัดเตรียมกระดาษ A4 สําหรับการสอบ จํานวน 5 แผน และ

อุปกรณวาดเขียน เชน ดินสอ ปากกา สี ไมบรรทัด ฯลฯ เพ่ือใชในการสอบทักษะ 

- ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ ทุกคน จะตองเลือกสถานท่ีสอบเปนพ้ืนท่ีสวนตัว ไมมีคนเขาออกหรือ

พลุกพลาน เตรียมอุปกรณท่ีใชสําหรับเชื่อมตอกับระบบ Zoom กับหลักสูตร เชน โทรศัพท หรือ

คอมพิวเตอร โดยเตรียมการจัดวางไวลวงหนา ใหหันกลองเขาหาตัวผูสอบ ใหเห็นภาพขณะผูสอบกําลัง

สอบ พรอมกับเห็นกระดาษ และพ้ืนท่ีทํางานของผูสอบตลอดเวลาการสอบ 

- ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ ทุกคน จะตองเตรียมบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางในกรณีท่ีเปนผูสมัคร

ตางชาติ เพ่ือใชแสดงและยืนยันตัวตนในการเขาสอบ 

- ผูเขาสอบควรเตรียมความพรอมสวนตัว ระหวางการสอบจะไมอนุญาตใหเขาหองน้ํา ยกเวนในกรณี

ฉุกเฉิน 

- ระหวางสอบ หามมีบุคคลอ่ืนเขามาเก่ียวของ พูดคุย หรือ แนะนําผูสอบในทุกกรณี 

- ผูสมัครควรเตรียมอุปกรณสําหรับเชื่อมตอเขาหองสอบไวอยางนอย 2 อุปกรณ หากมีปญหาการ

เชื่อมตอเขาหองสอบ ใหผูเขาสอบเชื่อมตอเขามาใหเร็วท่ีสุด หากหลุดการเชื่อมตอจากหองสอบเกิน  

15 นาที ถือวา ผูสมัครหมดสิทธิ์สอบ 



 

- หามผูเขาสอบรับประทานอาหารระหวางสอบ 

- ผูเขาสอบควรสวมชุดสุภาพเรียบรอย 

 

In the first email, all candidates will receive instructions about the Design Skill Test. 
Candidates must participate in the Design Skill Test on Friday, 13thJanuary 2023,          
9.00-12.00, and via Zoom. Candidates must prepare the following: 

- 5 A4 paper sheets and art/drawing tools such as pencils, pens, paints, ruler, etc. 

- Candidates must prepare a private space for the exam. Candidates must prepare a 
device to access to Zoom application, whether on a smart phone or computer. You 
and your working area must be visible at all times. 

- Thai ID cards or, in the case of international candidates, passports to present to       
the officers. 

- Full attendance is required. For example, toilet breaks are not allowed. 

- During the exam, no third party is allowed contact with the candidates in any 
circumstance. 

- Candidates should prepare at least 2 devices for connection to the exam room.        
In case of disconnection, candidates must reconnect as soon as possible. If candidates 
disconnect more than 15 minutes, candidates will be considered disqualified from   
the exam. 

- Food is not allowed during the exam. 

- Candidates should dress appropriately. 
 

4. ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ ทุกคน จะตองรายงานตัวเขาสอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบผาน application 
Zoom ตาม URL link ท่ีสงให ระหวางเวลา 08.00-08.20 น. โดยผูสอบจะตองตั้งชื่อใน application 
Zoom ในรูปแบบ ดังนี้ 
66-XXXX Full name SKL_X INTV_X 
โดย 66-XXXX คือ ตัวเลขตาม reference code และ SKL_X และ INTV_X คือ ตัวเลขหองสอบทักษะ  
การปฏิบัติงานออกแบบ และเลขหองสอบสัมภาษณตามท่ีแจงไวใน email ตามลําดับ 
หากผูสอบมาสายเกินกวาเวลา 9.00 น. จะถือวาผูเขาสอบสละสิทธิ์จากการสอบ ผลการตัดสินของกรรมการ
ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
All candidates must present themselves via Zoom through the given URL link at       
08.00-08.20. Candidates must provide their screen name in the following format: 
66-XXXX Full name SKL_X INTV_X 
The X in 66-XXXX are from the reference code. X in the SKL_X and INTV_X are the room 
numbers for Design Skill Test and interview respectively. 
All candidates must be present on time. Late registration after 9.00 will result in 
candidates being rejected from the test. The committee decision is final. 



 
 

 

5. Email ฉบับท่ี 2 จะแจงผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ ทุกคน เก่ียวกับชวงเวลาสอบสัมภาษณ และหองสอบ

สัมภาษณ และหองสอบทักษะปฏิบัติงานออกแบบ พรอมท้ัง URL link เพ่ือเขาสอบสัมภาษณทาง 

application Zoom 

ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ จะตองเขาหองเพ่ือเตรียมตัวสอบผาน application Zoom กอนเวลาสอบ 30 นาที

โดยผูสอบจะตองตั้งชื่อใน application Zoom ในรูปแบบ ดังนี ้

66-XXXX Full name SKL_X INTV_X 

โดย 66-XXXX คือ ตัวเลขตาม reference code และ SKL_X และ INTV_X คือ ตัวเลขหองสอบทักษะ 

การปฏิบัติงานออกแบบ และเลขหองสอบสัมภาษณตามท่ีแจงไวใน email ตามลําดับ 

In the second email, candidates will receive information regarding the time schedule of 

the interview, and room numbers of this and the Design Skill Test, including the Zoom 

application link.  

Candidates must join the room 30 minutes before the interview time. Candidates must 

provide their screen name in the following format; 

66-XXXX Full name SKL_X INTV_X 

The X in 66-XXXX are from the reference code. X in the SKL_X and INTV_X are the room 

numbers for Design Skill Test and interview respectively. 

 

6. กอนเวลาสอบ เจาหนาท่ีจะอนุญาตใหผูสอบเขารายงานตัวใน application Zoom ดวยการแสดงบัตร

ประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง กอนการเขาสอบ 

Before the interview, the Officer will allow candidates to join the main session and 

candidates must present their Thai ID cards or, in case of international candidates, their 

passports. 

 

7. ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณฯ สามารถนําผลงานศิลปะ/ผลงานออกแบบตัวจริงของตนเอง พรอมสมุดเสก็ต (ถามี) 

มาแสดงใหคณะกรรมการสอบสัมภาษณพิจารณา 

Candidates can bring their own original artworks, sketches, sketchbooks and/or works in 

any media to present to the interviewers. 

 

8. การสอบสัมภาษณอาจใชเวลานอยหรือมากกวาเวลาท่ีกําหนดไว 

The interview may be shorter or longer than the stated schedule. 


