


 

ประกาศวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง รายละเอียดและขั้นตอนการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อแบบโควตา รอบท่ี 2 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม  

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2564 
  

ประกาศเพ่ิมเติมจาก ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปี
การศึกษา 2564 

การสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ขอให้ผู้สมัครปฏิบัติตามรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์ออนไลน์ 

       1.1  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตจะส่งรายละเอียดวิธีการสอบสัมภาษณ์ให้กับผู้สมัครทางอีเมล์ใน 
             วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.  
           1.2  สอบสัมภาษณ์ทางระบบออนไลน์ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามลำดับและเวลาดังนี้ 

ล ำดับ
ที ่

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ - นำมสกุล เวลำ หมำยเหตุ 

1 7542 น.ส. กนกวรรณ ปิ่นส ำอำงค์ 9.00 – 9.10 น.  

2 7583 นำย ณัฐกร พรศิร ิ 9.10 – 9.20 น.  

3 7725 นำย เดช นำวกิ 9.20 – 9.30 น.  

4 8355 นำย วีรกิจ มะลิวัลย ์ 9.30 – 9.40 น.  

5 8402 นำย สรธร ออนตะไคร ้ 10.40 – 10.50 น.  

6 9060 นำย เชฎฐธ์นพัชร กรมทะนำ 10.50 – 11.00 น.  

7 9195 นำย ธนัท นยิมไวทยะ 11.00 – 11.10 น.  

8 9327 น.ส. รมิตำ สื่อฐิติรัตนกุล 11.10 – 11.20 น.  

9 9354 นำย ธนภูม ิวงศ์สง่ำ 11.20 – 11.30 น.  

10 10700 นำย ปรม ีมีสุข 11.30 – 11.40 น.  

11 11245 นำย สวุรำ มนูรัตนศิลป ์ 11.40 – 11.50 น.  

12 13864 น.ส. ณัทธร มงคลพิชญรักษ์ 11.50 – 12.00 น.  

13 14328 นำย ชุติพันธ์ จันทโรทัยไพจิตร ์ 13.00 – 13.10 น.  

14 14578 นำย ธนภัทร ค ำบ ำรุง 13.10 – 13.20 น.  



ล ำดับ
ที ่

เลขที่
ผู้สมัคร 

ชื่อ - นำมสกุล เวลำ หมำยเหตุ 

15 15764 น.ส. พิมพ์ปวีณ์ สุขะกำรผดุง 13.20 – 13.30 น.  

16 16624 นำย ภูมินันท์ เงำงำม 13.30 – 13.40 น.  

17 16640 น.ส. ณกมล แก้วหอม 13.40 – 13.50 น.  

18 16669 น.ส. ปรียำภำ บวัยันต ์ 13.50 – 14.00 น.  
  
 
ส่วนที่ 2 กำรส่งไฟล์วีดีทัศน์ทำงระบบออนไลน์แทนกำรสอบสัมภำษณ์ 
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์บุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี แบบโควตำ รอบท่ี 2 หลักสูตรวิศวกรรม
ศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สำขำวิชำวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยำลัยวิศวกรรมสังคีต ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 ส่ง 1)ไฟล์ส ำเนำเอกสำร และ 2)ไฟล์วีดีทัศน์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

1. ไฟล์ส ำเนำเอกสำร ให้รวบรวมไฟล์เอกสำรทั้งหมดในรูปแบบดิจิทัล และบันทึกเป็นไฟล์สกุล pdf 
รวมอยู่ในไฟล์เดียวเท่ำนั้น โดยจัดเรียงล ำดับเอกสำรดังนี้  

 1.1 ใบสมัครจำกระบบกำรรับสมัคร 
1.2 ส ำเนำใบระเบียนแสดงผลกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ ซึ่งออกให้โดย    
     สถำนศึกษำพร้อมประทับตรำโรงเรียน และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ 
1.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกหน้ำ 
1.4 หลักฐำนกำรช ำระเงินค่ำสมัคร  

  
2. ไฟล์วีดีทัศน์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์บันทึกภำพและเสียงของตนจำกกำรตอบค ำถำมทั้ง 5 หัวข้อ

ดังนี้  
 

2.1 ทัศนคติในกำรด ำเนินชีวิต (ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที) 
2.1.1 หำกท่ำนไปฝึกงำนหรือท ำโครงงำนสหกิจศึกษำ ณ สถำนประกอบกำร และต้องร่วมงำนกับ  
        ผู้ประกอบกำรที่เค่ียวเข็ญ ซึ่งเวลำไม่พอใจจะพูดจำรุนแรงและสร้ำงควำมกดดันในกำร                          
        ท ำงำน ท่ำนมีแนวคิดที่จะผ่ำนวิกฤตนี้อย่ำงไร 
2.1.2 หำกท่ำนพบว่ำตนเองมีควำมเข้ำใจบทเรียนช้ำกว่ำเพ่ือนทุกคนในชั้นเรียน เมื่อต้องท ำงำน  
        กลุ่ม เพื่อนจึงไม่รอและท ำงำนแทนในส่วนของท่ำนเสมอ ท่ำนมีวิธีคิดและแนวทำงกำร  
        แก้ปัญหำอย่ำงไรให้ตนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมเพ่ือนในห้องได้ทัน 
2.1.3 หำกควำมรู้ที่ท่ำนได้จำกในชั้นเรียนนั้นจ ำกัดเพียงระดับพ้ืนฐำน (Foundation) ท่ำนมี                
        วิธีกำรขวนขวำยหำควำมรู้เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร (Passion) ของท่ำนอย่ำงไร 



2.2 ทักษะในกำรแก้ปัญหำ (ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที) 
2.2.1 ให้เลือก 1 รูป จำกสิ่งที่ท่ำนเห็นต่อไปนี้          และอธิบำยว่ำเลือกเพรำะอะไร 
 

2.3 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร (ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที) 
2.3.1 Can you tell us about yourself? (Do not tell us about your name, age, or                                                  
        anything related to your identity. Please tell us about some interesting things 
        that is not stated on your application) 
2.3.2 What are your hobbies and do you play any instruments? 
2.3.3 If money was not a problem what gear or software would you buy right now  
       and why? 

 
2.4 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี (ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที) 

2.4.1 ให้บอกชื่อเพลงที่ท่ำนชอบฟังหรือก ำลังฟังอยู่ และแบ่งปันว่ำ ประทับใจอะไรในเพลงนี้ คิด 
        ว่ำเพลงนี้จัดอยู่ในดนตรีประเภทใด จุดเด่นของเพลงนี้ที่ท ำให้ผู้ฟังท่ัวไปชื่นชอบคืออะไร  
        และมีเพลงของศิลปินท่ำนอื่นคนใดบ้ำงที่เป็นตัวอย่ำงให้เพลงนี้หรือได้รับอิทธิพลมำจำก 
        เพลงนี้ 
2.4.2 บทเพลงดังกล่ำวในข้อ 2.4.1 มีส่วนไหนบ้ำงที่ท่ำนคิดว่ำควรปรับปรุง หรือสำมำรถพัฒนำ 
        ให้ดียิ่งขึ้นอีก และควรพัฒนำหรือปรับปรุงอย่ำงไร 
 

2.5 ควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีดนตรีหรือควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรมที่เก่ียวข้อง  
     (ควำมยำวไม่เกิน 3 นำที) 
     2.5.1 ให้แสดงควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนเทคโนโลยีดนตรีหรือทักษะทำงด้ำนวิศวกรรมที่    
             เกี่ยวข้อง  
     2.5.2 ท่ำนสำมำรถใช้งำนโปรแกรมดนตรี (DAW) และโปรแกรมตัดต่อภำพใดได้บ้ำง หรือท่ำน                   
             สำมำรถใช้งำนโปรแกรมทำงด้ำนวิศวกรรมที่เก่ียวข้องใดได้บ้ำง พร้อมอธิบำยรำยละเอียด 

                       งำนที่ท่ำนเคยท ำ 
  
 
 
 
 
 



 วิธีกำรส่ง  
1. ให้อัพโหลดไฟล์ส ำเนำเอกสำร และไฟล์วีดีทัศน์ผ่ำนระบบ Google Drive โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์ 

“เลขที่สมัคร ตำมด้วยชื่อและนำมสกุลภำษำไทย” ดังตัวอย่ำง “XXXXX นำยสมัคร รักดนตรี” 
2. ภำยในโฟลเดอร์ที่สร้ำงขึ้น ให้อัพโหลด 1) ไฟล์ส ำเนำเอกสำร และ 2) ไฟล์วีดีทัศน์ กำรตอบ

ค ำถำมจำกค ำถำมท้ังหมด 5 หัวข้อ (แยกหัวข้อละ 1 ไฟล์) 
3. ก ำหนด Link sharing ของโฟลเดอร์ที่สร้ำงขึ้นให้กับ imse@kmitl.ac.th    
4. ก ำหนดส่งไฟล์ให้แล้วเสร็จภำยในวันอังคำรที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2564 เวลำ 12.00 น. เท่ำนั้น 
5. หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ imse@kmitl.ac.th  

 
 

หมำยเหตุ   คณะกรรมกำรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรติดต่อผู้สมัครในกรณีท่ีเกิดข้อสงสัยข้อมูลในไฟล์วีดี  
               ทัศน์ 
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