
ประกาศสถาบันเทคโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสถาปตยกรรมศาสตร แบบ Portfolio

รอบท่ี ๑ คัดเลือกจากแฟมรวบรวมผลงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะสถาปตยกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงคที่จะ

ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสถาปตยกรรมศาสตร แบบ Portfolio

รอบที่ ๑ คัดเลือก จากแฟมรวบรวมผลงาน  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ หลักสูตร  ไดแก

- หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมหลัก 

- หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

- หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ) สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 

- หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ 

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการถายภาพ

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอารต และอิลลัสเตชั่นอารต

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมอัจฉริยะและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

                                               (หลักสูตรนานาชาติ)

ดังมีรายละเอียด  จํานวนรับเขาศึกษา คุณสมบัต ิ วิธีการสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอื่นๆ ดังตอ

ไปนี้

๑. จํานวนรับเขาศึกษา

 -  สาขาวิชาสถาปตยกรรมหลัก           จํานวนรับ ๕๐ คน

 - หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต           จํานวนรับ ๒๐ คน   

 - สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน           จํานวนรับ ๔๕ คน

 - สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม           จํานวนรับ ๔๕ คน

 - สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ จํานวนรับ ๑๐ คน

 - สาขาวิชานิเทศศิลป จํานวนรับ ๑๕ คน

 - สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย จํานวนรับ ๔๕ คน

 - สาขาวิชาการถายภาพ            จํานวนรับ ๑๕ คน

 - สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอารต และอิลลัสเตช่ันอารต  จํานวนรับ ๕๐ คน

 - สาขาวิชาสถาปตยกรรมอัจฉริยะและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  จํานวนรับ ๑๕ คน
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๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

๒.๑ เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ยกเวน

นักศึกษาชาวตางประเทศ

๒.๒ เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา และไมมี

ปญหาสุขภาพจิตรุนแรงอาจกอใหเกิดอันตรายท้ังกับตนเองและผูอื่น

๒.๓ ไมเปนผูที่อยูในระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญาหรือไมเคยตองคําพิพากษาของศาล ดวยการ

กระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาท

๒.๔  เปนผูไมถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ

กระทําความผิดตางๆ ที่ไมใชทางดานวิชาการ

๒.๕  ไมเปนนักศึกษาของสถาบัน หรือผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสิน

ผูกพันกับสถาบัน

๒.๖ ไมเปนผูท่ีถูกลงโทษเนื่องจากกระทํา หรือมีสวนรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดขางตน จะถูกตัดสิทธ์ิในการพิจารณาเขาศึกษา

และแมผูสมัครจะไดรับการสงชื่อรับเขาศึกษาในสถาบันฯ แลวก็ตามก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

   หมายเหต ุ คุณสมบัติทางดานการศึกษารายละเอียดการสอบและกําหนดการสอบใหดูประกาศแนบทาย

๓.  รายละเอียดวิธีการสมัคร

สมัครทางอินเตอรเน็ตไดท่ีเว็บไชต www.reg.kmitl.ac.th (ถามีปญหาในการรับสมัครสามารถ

โทรศัพทติดตอไดท่ีเบอร ๐-๒๓๒๙-๘๐๐๐-๙๙  หมายเลขตอ ๓๒๐๑, ๓๒๐๒, ๓๒๐๓, ๓๒๐๕ สํานักทะเบียน

และประมวลผล ตึกอธิการบดี ช้ัน ๒)
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อัตราคาสมัครสอบ ๕๐๐ บาท เลือกสอบไดหนึ่งหลักสูตรเทานั้น  (ถาเลือกสมัครมากกวา ๑ หลักสูตร

สถาบันจะถือวาการสมัครครั้งสุดทายท่ีมีการชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลวเปนครั้งที่ตองการเขาสอบ และคร้ัง

ท่ีสมัครกอนหนาจะถือเปนโมฆะ แมวาจะชําระเงินคาสมัครแลวก็ตาม) โดยพิมพใบชําระเงิน ในขั้นตอนสุดทาย

หลังการสมัครผานอินเตอรเน็ตเสร็จส้ิน ชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่ว

ประเทศ  โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)

กําหนดการ วันที่

- รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง 

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

- ชําระเงินผานธนาคาร
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิธีการสงเอกสาร วันที่

- สงเอกสารทางไปรษณียดวนพิเศษ EMS สงเอกสาร

ประกอบการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

ทางไปรษณียดวนพิเศษ EMS (จะถือเอาวันประทับ

ตราไปรษณีย วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนวัน

สุดทายของการสงเอกสาร) โดยสงท่ี 

"สวนสนับสนุนวิชาการ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง  ตู ปณ. ๓๙ ปณศ.ลาดกระบัง ๑๐๕๒๐"

(เอกสารสําหรับติดหนาซองเอกสารทางไปรษณียที่

ทายประกาศ)

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(จะถือเอาวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)

*** สําหรับหลักสูตรนานาชาติใหสงภายใน 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ***
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๔.  เอกสารประกอบการสมัคร

  ผูสมัครตองจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดใสในซองเอกสารรวมเปนชุดเดียวกัน และย่ืน

เอกสารสงทางไปรษณียดวนพิเศษ EMS ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยมีรายละเอียดของเอกสาร ดังน้ี

๔.๑  พิมพใบสมัครพรอมติดรูปถายจํานวน ๑ รูป (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด

๓x๔ ซม. ถายไวไมเกิน ๖ เดือน

๔.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ซึ่งสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน

สําหรับผูสมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ตางประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง ใหคํานวณเฉพาะภาค

เรียนท่ีไดศึกษาในประเทศไทย ท้ังนี้ผูสมัครตองสงเอกสารแสดงผลการศึกษาตางประเทศ พรอมหนังสือรับรอง

จากสถานศึกษาตนสังกัดในประเทศไทย (ฉบับจริงพรอมสําเนาและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะนักเรียนที่กําลังศึกษา)

๔.๕ สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

๔.๖ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีท่ี ช่ือ-สกุล ในเอกสารสมัครไมตรงกันพรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง)

๔.๗ แฟมรวบรวมผลงาน Portfolio ที่จัดทําข้ึนดวยตนเองในชวงการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา บรรจุผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงทักษะที่สัมพันธกับหลักสูตรที่ตองการเขาศึกษา (รายละเอียดตาม

ประกาศแนบทายของแตละหลักสูตร)

๕. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันท่ี ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เทานั้น หากไมดําเนินการ

ตามวันเวลากําหนดถือวาสละสิทธิ์
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๖.  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

   ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือก ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร

เปนสิทธ์ิชี้ขาดของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดย

สํานักทะเบียนและประมวลผลจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ภายในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  ทาง

www.reg.kmitl.ac.th

๗.  การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

  ผูผานการคัดเลือกท่ีได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th  และ

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อยืนยันการเขาศึกษา ภายในวันที่ ๔ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เทาน้ัน หากไมดําเนิน

การตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว แตสละสิทธิ์ไมเขา

ศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

๘. การตัดสิทธิ์

๘.๑ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๘.๒ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต และไมชําระเงินคาธรรมเนียมการ

ศึกษาตามวันเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

๘.๓ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

๙. คาธรรมเนียมการศึกษา

   ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย

หลักสูตรปกติภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐ บาท  สําหรับหลักสูตรนานาชาติภาคการศึกษาละ ๙๒,๕๐๐ บาท   และ

สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

 ประกาศ ณ  วันที่  ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๐๖  ต.ค.  ๖๓ เวลา  ๒๐:๔๒:๓๔  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : QgA3A-EQARQ-AyAEI-AQwAx
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