
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการ

ออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ 

แบบรับตรงอิสระ (รอบท่ี ๔) ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

มีความประสงคท่ีจะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะสถาปตยกรรม

ศิลปะและการออกแบบ  แบบรับตรงอิสระ (รอบท่ี ๔) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  จํานวน  ๑ หลักสูตร ไดแก

๑. จํานวนรับเขาศึกษา

–  สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบูรณาการ     จํานวนรับ  ๕   คน

๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร

เปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวง

ศึกษาธิการรับรองเทียบเทา และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ เปนผูที่ผานการ

ทดสอบ GAT/PAT ๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

๓. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

๓.๑ เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข

ยกเวนนักศึกษา ชาวตางประเทศ

๓.๒ เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา และ

ไมมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรงจนอาจกอใหเกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผูอ่ืน

๓.๓ ไมเปนผูที่อยูระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญาหรือไมเคยตองคําพิพากษาของศาล ดวยการก

ระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาท

๓.๔ เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ

กระทําความผิดตางๆ ท่ีไมใชทางดานวิชาการ

๓.๕ ไมเปนนักศึกษาของสถาบัน หรือผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสิน

ผูกพันกับสถาบัน

๓.๖ ไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทํา หรือมีสวนรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก

ประเภท

 

หากปรากฎในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติใดขางตน จะถูกตัดสิทธ์ิในการพิจารณาเขาศึกษา

และแมผูสมัครจะไดรับการสงชื่อรับเขาศึกษาในสถาบันฯ แลวก็ตามก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

 

 



 

-  ๒  -

 

๔. รายละเอียดวิธีการสมัคร

สมัครทางอินเตอรเน็ตไดท่ีเว็บไซต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ (ถามีปญหาในการรับ

สมัคร สามารถโทรศัพทติดตอไดท่ีเบอรโทรศัพท ๐-๒๓๒๙-๘๐๐๐ - ๙๙  หมายเลขตอ ๓๒๐๑, ๓๒๐๒,

๓๒๐๓, ๓๒๐๕  สํานักทะเบียนและประมวลผล  ตึกอธิการบดี ชั้น ๒)

อัตราคาสมัครสอบ ๕๐๐.๐๐ บาท เลือกสอบไดหนึ่งหลักสูตรเทานั้น  โดยพิมพใบชําระเงิน ในขั้นตอน

สุดทาย หลังการสมัครผานอินเตอรเน็ตเสร็จสิ้น ชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคา

ธรรมเนียมธนาคาร ๑๐.๐๐ บาท หรือชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตรา

คาธรรมเนียม) (ขอสงวนสิทธิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)

 

กําหนดการ วัน/เดือน/ป
- รับสมัคร

ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
วันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ – วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

๕. การจัดเตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส ประกอบการสมัคร

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ ที่มีการแพรกระจายไปในวงกวางและ

รวดเร็วในปจจุบัน ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณา

การ ไดตระหนักถึงความปลอดภัยเปนอยางยิ่ง จึงใชการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส ไฟลวิดีทัศนประกอบการ

สมัคร ทดแทนการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบTCAS แบบรับตรงอิสระ รอบที่ ๔

ผูสมัครตองจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และยื่นเอกสารโดยมีรายละเอียดของเอกสาร ดังนี้

๕.๑ ใบสมัครอิเล็กทรอนิกสพรอมติดรูปถาย จํานวน ๑ รูป  (รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและ

แวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ ซม. ถายไวไมเกิน ๖ เดือน)

๕.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ใบ ปพ.๑)  ซึ่งสถานศึกษาออกใหพรอมประทับตรา

โรงเรียน สําหรับผูสมัครท่ีไปศึกษาในโครงการแลกเปล่ียน ณ ตางประเทศในชวงระยะเวลาหนึ่ง ใหคํานวณ

เฉพาะภาคเรียนท่ีไดศึกษาในประเทศไทย ท้ังนี้ผูสมัครตองสงเอกสารแสดงผลการศึกษาตางประเทศ พรอม

หนังสือรับรองจากสถานศึกษาตนสังกัดในประเทศไทย (สําเนาอิเล็กทรอนิกสมีรายละเอียดและรอยตราประทับ

ท่ีชัดเจน)

๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (สําเนาอิเล็กทรอนิกส)

๕.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (สําเนาอิเล็กทรอนิกส)

๕.๕ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไมตรงกัน  พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง)

๕.๖ ใบแสดงผลคะแนนGAT และ PAT๔ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสถาบันทดสอบทางการ

ศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ฉบับจริงพรอมสําเนา และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

๕.๗ แฟมรวบรวมผลงานท่ีแสดงถึงทักษะงานทางดานศิลปะและสื่อสรางสรรค (Portfolio) ในชวง

การเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ในรูปแบบไฟลดิจิทัลประเภท PDF ขนาดไฟลไมเกิน ๑๐ MB

บรรจุผลงานท่ีแสดงใหเห็นถึงทักษะ ไดแก ผลงานทัศนศิลป ภาพวาดลายเสน แสงเงา ภาพระบายสี ผลงาน

ภาพถาย ผลงานการออกแบบสรางสรรค เรขศิลป และอื่น ๆ ท่ีผูสมัครตองการแสดงใหเห็นศักยภาพของตนเอง

ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบูรณาการ

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


 

-  ๓  -

 

๕.๘ สําเนาใบรับรองประกาศนียบัตร หลักฐานรางวัล หรือจดหมายรับรองความสามารถพิเศษทาง

ดานศิลปะ  ดานคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาสังคม และการบําเพ็ญประโยชนแกสังคม ที่เคยไดรับจาก

สถาบันการศึกษา หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ฯลฯ (ควรเปนผลงานในระดับประเทศขึ้นไปหรือเฉพาะที่

เห็นวาสําคัญจริงเทาน้ัน) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)

 

๖. การจัดเตรียมวิดีทัศนประกอบการสมัคร

ใหจัดทําวิดีทัศนประกอบการสมัครความยาว ๗–๑๐ นาที โดยประมาณ แลวอัปโหลดลงเว็บไซต

YouTube.com ตั้งชื่อไฟลวิดีทัศนนี้วา"TCAS64-4_3DBCD&IM ชื่อ นามสกุล เลขที่ผูสมัคร"จากนั้นตั้งคา

ระดับการแชรเปนแบบ"ไมเปนสาธารณะ – ทุกคนท่ีมีลิงคจะดูวิดีโอได"การจัดทําวิดีทัศนนี้ใหแสดงความเปนตัว

ตน ประสบการณ ความรูความสามารถ ความคิดสรางสรรค และความพรอมในการเขาศึกษา สามารถใชภาษา

ไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ โดยตองมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

๖.๑ แนะนําตนเอง พรอมเลาถึงพื้นฐานครอบครัว แสดงถึงความพรอมของผูเรียน

๖.๒ เหตุผลท่ีเลือกเรียน ความมุงหมาย และความคาดหวังที่มีตอการศึกษาในหลักสูตรการออกแบบ

สนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ

๖.๓ ประสบการณของผูสมัครในการพัฒนาทักษะทางศิลปะและการออกแบบ การเขารวมกิจกรรมทาง

วิชาการดานศิลปะและการออกแบบ และการทํางานรวมกับผูอื่น

๖.๔ ความคาดหวังในการประกอบอาชีพดานศิลปะและการออกแบบในอนาคต และแสดงความคิดเห็น

ถึงทัศนคติ เจตคติ จริยธรรมทางวิชาชีพท่ีสําคัญตอการประกอบอาชีพดานศิลปะและการออกแบบนั้น

๖.๕ คัดเลือกผลงานทางศิลปะและการออกแบบท่ีสรางสรรคดวยตนเอง พรอมอธิบายถึงแนวความคิด

กระบวนการ สรางสรรคผลงาน กระบวนการผลิตงาน และระยะเวลาในการผลิตผลงาน ที่ตนเองภาคภูมิใจมาอยาง

นอย ๓ ช้ิน พรอมแสดงผลงานจริงในวิดีทัศนนี้

 

๗. วิธีการสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส และวิดีทัศนประกอบการสมัคร

ใหผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส และลิงคในการเขาชมวิดีทัศนประกอบการสมัครซึ่ง

อัปโหลดบนเว็บไซต YouTube.com ไวแลว ภายในวันที่ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓:๕๙ น. ผาน

ท้ังหมด ๒ ชองทาง เพื่อความแนใจวาเอกสารอิเล็กทรอนิกส และลิงคในการเขาชมวิดีทัศนประกอบการสมัคร

จะสงถึงคณะกรรมการสอบ ท้ัง ๒ ชองทางมีรายละเอียดดังนี้

๗.๑ ผานทางอีเมล3dbcd.archkmitl@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง (Subject) วา "TCAS64-2

3DBCD&IM ช่ือ– นามสกุล เลขท่ีผูสมัคร" และ

๗.๒ ผานทางกลองขอความFacebook Messengerของ Facebook Page : 3D-Based

Communication Design & Integrated Media, KMITL (URL:

https://www.facebook.com/3DBCDKmitl)

๗.๓ ใหผูสมัครแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และลิงคในการเขาชมวิดีทัศนประกอบการสมัครทั้ง ๒

ชองทาง

๗.๔ ขอใหผูสมัครระบุเนื้อความ ในทั้ง ๒ ชองทาง ดังนี้

 

https://www.facebook.com/3DBCDKmitl
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เรียน กรรมการสอบคัดเลือกหลักสูตรการออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบูรณาการ

 

ขาพเจา (ชื่อ-นามสุกล ผูสมัคร) หมายเลขผูสมัคร (เลขท่ีผูสมัคร) มีความประสงคเขาสมัครศึกษาในหลักสูตร

การออกแบบสนเทศสามมิติและส่ือบูรณาการ คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผานระบบ TCAS รอบ 4 ประจําปการศึกษา 2564 โดยได

สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส และลิงคสําหรับเขาชมคลิปวิดีโอประกอบการสมัครมาพรอมนี้ โดยขาพเจาขอ

ยืนยันวาขอมูลดังคลิปวิดีโอเปนจริงทุกประการ

 

สามารถเขาชมวิดีโอประกอบการสัมภาษณไดดังลิงคดานลางนี้

(ลิงคสําหรับเขาชมวิดีโอ)

 

ขอแสดงความนับถือ

(ชื่อ-นามสกุล ผูสมัคร)

 
๘. กําหนดการสอบ และประกาศผลสอบ

 

กาํหนดการ วนั/เดือน/ปี

– วันสุดทายของการสงคลิปวิดีทัศนประกอบการ

สัมภาษณ      ผานอีเมล 3dbcd.archkmitl@gmail.com และ

กลองขอความ Facebook Messenger ของ Facebook Page :

3D-Based Communication Design & Integrated Media,

KMITL

 

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

เวลา ๒๓:๕๙ น.

– คณะ/วิทยาลัย สงรายช่ือผูผานการคัดเลือกมายังสํานักทะ

เบียนฯ เพ่ือจัดสงไปยัง ทปอ.
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

– ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดขั้นตอน

ปฏิบัติเรื่องการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

– ยืนยันสิทธ์ิและชําระเงิน วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ  

ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ ทางหลักสูตรการออกแบบสนเทศสามมิติและ สื่อบูรณาการจึง

งดการจัดสอบทุกประเภท โดยพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส และวิดีทัศน

mailto:3dbcd.archkmitl@gmail.com


 

-  ๕  -

 

***ผลการพิจารณา และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ในคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด***

 

๙. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือก ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนนักศึกษาคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและ

การออกแบบ เปนสิทธ์ิชี้ขาดของ คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบังโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล    จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา   วันที่ ๑๘

มิถุนายน ๒๕๖๔ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

๑๐. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูผานการคัดเลือกท่ีไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือยืนยันการเขาศึกษา ภายในวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทานั้น

หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิผู์มีสิทธิ์เขาศึกษาที่รายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว  แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ ทางสถาบันฯ  จะไมคืนเงินใหไมวากรณี

ใด ๆ

๑๑. การตัดสิทธิ์

๑๑.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกตองไมเปนผูใชสิทธิ์ Clearing House กับสมาคมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.) กรณีตรวจพบภายหลังวาใชสิทธิ์ไปแลวใหถือวาการผานการคัดเลือกในครั้งน้ีเปนโมษะ

๑๑.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ตและไมชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

๑๑.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


 

-  ๖  -

 

๑๒. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจายภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๐๑  มิ.ย.  ๖๔ เวลา  ๑๙:๓๙:๓๗  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : QgBFA-DQARg-AxAEY-AOABC

 

 


