ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร
แบบโควตารอบที่ ๒ คัดเลือกจากระบบโควตา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
------------------------------------คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงคที่จะดําเนิน
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตรแบบโควตารอบที่ ๒ คัดเลือกจากระบบโควตา
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๑ หลักสูตร ไดแก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมหลัก
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสนเทศสามมิติ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตรและดิจทิ ัล มีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการถายภาพ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพและอิลลัสเตชั่น

ดังมีรายละเอียดวิธีการ จํานวนรับเขาศึกษา คุณสมบัติ วิธีการสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และอื่นๆ ดังตอไปนี้
๑. จํานวนรับเขาศึกษา
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาวิชาสถาปตยกรรมหลัก
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการถายภาพ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

จํานวนรับ
จํานวนรับ
จํานวนรับ
จํานวนรับ
จํานวนรับ
จํานวนรับ
จํานวนรับ
จํานวนรับ

๕ คน
๔ คน
๕ คน
๕ คน
๑๐ คน
๒๕ คน
๑๕ คน
๑๕ คน

สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส
สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
สาขาวิชาภาพพิมพและอิลลัสเตชัน่

จํานวนรับ (รวมทั้ง ๓ สาขา) ๓๐ คน

-๒๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ เปนผูถือสัญชาติไทย หรือเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
๒.๒ เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกเวนนักศึกษา
ชาวตางประเทศ
๒.๓ เปนผูที่ไมมีโรคติดตอหรือโรครายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและไมมี
ปญหาสุขภาพจิตรุนแรงจนอาจกอใหเกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผูอื่น
๒.๔ ไมเปนผูที่อยูระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญาหรือไมเคยตองคําพิพากษาของศาลดวยการกระทํา
ความผิดในคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาท
๒๕ เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ
กระทําความผิดตางๆ ที่ไมใชทางดานวิชาการ
๒.๖ ไมเปนนักศึกษาของสถาบัน หรือผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับ
สถาบัน
๒.๗. ไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทํา หรือมีสวนรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดขางตน จะถูกตัดสิทธิ์ในการ
พิจารณาเขาศึกษาและแมผูสมัครจะไดรับการสงชื่อรับเขาศึกษาในสถาบันฯ แลวก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพ
จากการเปนนักศึกษา

๓. รายละเอียดวิธีการสมัคร
สมัครทางอินเตอรเน็ตไดที่เว็บไซต www.reg.kmitl.ac.th (ถามีปญหาในการรับสมัครสามารถโทรศัพทติดตอ
ไดที่เบอร ๐๒-๓๒๙๘๐๐๐-๙๙ หมายเลขตอ ๓๒๐๒, ๓๒๐๓, ๓๒๐๕ สํานักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี
ชั้น ๒)
อัตราคาสมัครสอบ ๕๐๐ บาท เลือกสอบไดหนึ่งหลักสูตรเทานั้น (ถาเลือกสมัครมากกวา ๑ หลักสูตร สถาบัน
จะถือวาการสมัครครั้งสุดทายที่มีการชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลวเปนครั้งที่ตองการเขาสอบ และครั้งที่สมัครกอนหนา
จะถือเปนโมฆะ แมวาจะชําระเงินคาสมัครแลวก็ตาม) โดยพิมพใบชําระเงิน ในขั้นตอนสุดทายหลังการสมัครผาน
อินเตอรเน็ตเสร็จสิ้น ชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม
ธนาคาร ๑๐ บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี)

-๓กําหนดการ
รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th
ชําระเงินผานธนาคาร
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
รายงานตัวมีมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และ
ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันที่
วันที่ ๖ กุมภาพันธ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
วันที่ ๖ กุมภาพันธ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓
ดูรายละเอียดประกาศแนบทายของแตละหลักสูตร
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ดูรายละเอียดประกาศแนบทายของแตละหลักสูตร
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๔. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ภายในวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เทานั้น หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือก ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรเปนสิทธิ์ชี้ขาด
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ทาง www.reg.kmitl.ac.th
๖. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ผูผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th ชําระ
เงินยืนยันสิทธิ์ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา ภายในวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน
๒๕๖๓ เทานั้น หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่รายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษา
ในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลวเมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะไมตอง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์
ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมหลัก
๑. จํานวนที่ประกาศรับ
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมหลัก

จํานวนรับ ๕ คน

๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา และ ณ วันที่สมัครตองเรียนหมวดวิชาคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมนอยกวา ๒.๗๕
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือจังหวัดในภาค
ตะวันออก อันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว
๓.๒ โควตาสถานศึกษาที่ทํา MOU รวมกับสถาบัน
เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่ทํา MOU รวมกับสถาบัน โดยมีรายชื่อตามที่ปรากฏในตารางแนบ
ทายประกาศนี้
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
สถาบันจัดใหมีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพสถาปตยกรรม (สถาบันจัดสอบเอง) ในวันเสารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
กําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

รายวิชาที่สอบ
ความถนัดทางวิชาชีพสถาปตยกรรม
ความถนัดทางวิชาชีพสถาปตยกรรม

กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เกณฑการพิจารณาคะแนนเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
คะแนนจากสวน
ความถนัดทางวิชาชีพสถาปตยกรรม
รวม

คาน้ําหนัก
๑๐๐
๑๐๐

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

(เอกสารแนบทาย)
รายชื่อสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรรโควตา
หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปตยกรรมหลัก ประจําปการศึกษา 2563
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนภูบดินทรพิทยาลัย
โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา
โรงเรียนเซ็นตหลุยส ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเกามหาวชิราวุธ
โรงเรียนสาธิตบางนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
โรงเรียนธิดาแมพระ
โรงเรียนบางซายวิทยา
โรงเรียนปญญาวรคุณ
โรงเรียนปยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภฯ
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนแมพระสกลสงเคราะห
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดเขมาภิรดาราม
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนราชดําริ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน)ในพระชูปถัมภฯ
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนบางกะป
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบํารุง"
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิ ทวงศ

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

โรงเรียนจิตรลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนมารีวิทยสัตหีบ
โรงเรียนมารีวิทย
โรงเรียนมารีวิทยบอวิน
โรงเรียนสารสาสนพิทยา
PAN-ASIA international school
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม
โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร)
โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)
โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราราม
โรงเรียนประชานิเวศน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนนิรมลชุมพร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนปญจดี
โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนปญญาวิทย จังหวัดตรัง
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนแมสะเรียง "บริพัตรศึกษา"
โรงเรียนวารีเชียงใหมอินเตอรเนชั่นแนล
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
โรงเรียนราษฎรนิยม
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนสารสาสนวิเทศคลองหลวง
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนราชวินิตบางแกว
โรงเรียนพล
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห1"
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2
โรงเรียนเทพศิรินทร
โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร พุแค
โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน
โรงเรียนสารสาสนวิเทศนิมิตใหม
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา

หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)
๑. จํานวนที่ ประกาศรับ
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)

จํานวนรับ ๔ คน

๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและ ณ วันที่สมัครตองมีผลการเรียนเฉลี่ยหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร ไมนอยกวา ๓.๗๕ ในแตละหมวด
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือจังหวัดในภาค
ตะวันออก อันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว
๓.๒ โควตาสถานศึกษาที่ทํา MOU รวมกับสถาบัน
เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่ทํา MOU รวมกับสถาบัน โดยมีรายชื่อตามที่ปรากฏในตารางแนบ
ทายประกาศนี้
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่

วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

(เอกสารแนบทาย)
รายชื่อสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรรโควตา
หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภ.สถ.บ.ประจําปการศึกษา 2563
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื่อโรงเรียน
โรงเรียนศรียาภัย
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
โรงเรียนภูบดินทรพิทยาลัย
โรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา
โรงเรียนเซ็นตหลุยส ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณมิตร
โรงเรียนสมาคมนักเรียนเกามหาวชิราวุธ
โรงเรียนสาธิตบางนา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
โรงเรียนสตรีระนอง
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
โรงเรียนธิดาแมพระ
โรงเรียนบางซายวิทยา
โรงเรียนปญญาวรคุณ
โรงเรียนปยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภฯ
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
โรงเรียนแมพระสกลสงเคราะห
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชลาดกระบัง
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

โรงเรียนปากเกร็ด
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นนทบุรี
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนวัดเขมาภิรดาราม
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนราชดําริ
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน)ในพระชูปถัมภฯ
โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
โรงเรียนบางกะป
โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนศรีพฤฒา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบํารุง"
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวนิ ทวงศ

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

โรงเรียนจิตรลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
โรงเรียนพรตพิทยพยัต
โรงเรียนมารีวิทยสัตหีบ
โรงเรียนมารีวิทย
โรงเรียนมารีวิทยบอวิน
โรงเรียนสารสาสนพิทยา
PAN-ASIA international school
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม
โรงเรียนประภามนตรี 2 (ศรีนครินทร)
โรงเรียนประภามนตรี 3 (สุวรรณภูมิ)
โรงเรียนนานาชาติประภามนตรี - สิงคโปร
โรงเรียนวาวีวิทยาคม
โรงเรียนวัดสุทธิวราราราม
โรงเรียนประชานิเวศน
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
โรงเรียนนิรมลชุมพร
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนมหาไถศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนปญจดี
โรงเรียนพานพิทยาคม
โรงเรียนปญญาวิทย จังหวัดตรัง
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนดํารงราษฎรสงเคราะห
โรงเรียนบางบัวทอง
โรงเรียนแมสะเรียง "บริพัตรศึกษา"
โรงเรียนวารีเชียงใหมอินเตอรเนชั่นแนล
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ
โรงเรียนราษฎรนิยม
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนสารสาสนวิเทศคลองหลวง
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนราชวินิตบางแกว
โรงเรียนพล
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห1"
โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2
โรงเรียนเทพศิรินทร
โรงเรียนเทพศิรินทรคลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร พุแค
โรงเรียนเทพศิรินทรลาดหญา กาญจนบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน
โรงเรียนสารสาสนวิเทศนิมิตใหม
โรงเรียนสารสาสนวิเทศรมเกลา

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
๑. จํานวนที่ ประกาศรับ
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

จํานวนรับ ๕ คน

๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
๒.๑ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปสุดทาย) หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองเทียบเทาและตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕ ภาคการศึกษาไมต่ํากวา ๓.๕๐ มีวิชาฟสิกส และวิชาคณิตศาสตร
ปรากฏในทรานสคริปตไมนอยกวาวิชาละ ๕ หนวยกิต
๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเทาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๕๐ มีวิชาฟสิกส และวิชาคณิตศาสตร ปรากฏ
ในทรานสคริปตไมนอยกวาวิชาละ ๕ หนวยกิต
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษา (ปสุดทาย) หรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตะวันออก
อันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว
๓.๒ โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
เปนผูที่มีความสามารถทางดานสถาปตยกรรมภายใน เชน ไดรับรางวัลการประกวดดานสถาปตยกรรม
ภายใน หรือไดเขารวมการอบรมดานสถาปตยกรรมภายใน หรือการเขารวมกิจกรรมดานสถาปตยกรรมภายใน
(นําหลักฐานรับรองการรับรางวัล หรือการเขารวม การอบรม หรือการเขารวมกิจกรรมมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ)
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
สถาบันจัดใหมีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ๒ วิชา
๑. ความรูพื้นฐานและความถนัดทางสถาปตยกรรมภายใน (ภาคทฤษฎี) (สถาบันจัดสอบเอง)
๒. ความถนัดทางสถาปตยกรรมภายใน (ภาคปฏิบัติ) (สถาบันจัดสอบเอง)
ตางรางสอบขอเขียน (สถาบันจัดสอบเอง) วันเสารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
กําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

รายวิชาที่สอบ
ความถนัดทางสถาปตยกรรมภายใน (ภาคปฏิบัติ)
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางสถาปตยกรรมภายใน (ภาคทฤษฎี)

กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เกณฑการพิจารณาคะแนนเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
คะแนนจากสวน
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางสถาปตยกรรมภายใน (ภาคทฤษฎี)
ความถนัดทางสถาปตยกรรมภายใน (ภาคปฏิบัติ)
รวม

คาน้ําหนัก
๔๐
๖๐
๑๐๐

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
๑. จํานวนที่ ประกาศรับ
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม

จํานวนรับ ๕ คน

๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
๒.๑ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปสุดทาย) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕ ภาคการศึกษาไมต่ํา
กวา ๒.๕๐
๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา ๒.๕๐
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษา
(ปสุดทาย)
หรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตะวันออกอันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว
๓.๒ โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
เปนผูที่มีความความรูและสามารถทางดานศิลปอุตสาหกรรมหรือการออกแบบผลิตภัณฑ เชน ไดรับรางวัล
การประกวด หรือไดเขารวมการอบรม หรือการเขารวมกิจกรรมดานศิลปอุตสาหกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑ หรือศิลปะ
แนวอื่นที่เกี่ยวของกับหลักสูตรศิลปอุตสาหกรรม
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
สถาบันจัดใหมีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ๒ วิชา
๑. ความรูพื้นฐานและความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคทฤษฎี) (สถาบันจัดสอบเอง)
๒. ความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม
(ภาคปฏิบัติ) (สถาบันจัดสอบเอง)
ตารางสอบขอเขียน (สถาบันจัดสอบเอง) วันเสารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
กําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

รายวิชาที่สอบ

ความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบตั ิ)
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคทฤษฎี)

กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เกณฑการพิจารณาคะแนนเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
คะแนนจากสวน
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคทฤษฎี)
ความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ)
รวม

คาน้ําหนัก
๔๐
๖๐
๑๐๐

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
๑. จํานวนที่ ประกาศรับ
หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ จํานวนรับ ๑๐ คน
๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ หรือผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทามีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมนอยกวา ๒.๕๐
๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา ๒.๕๐
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปที่ ๖ หรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ ๖
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตะวันออกอันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแกว
๓.๒ โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
เปนผูที่มีความสามารถทางดานทางการออกแบบสนเทศสามมิติ เชน ไดรับรางวัลการประกวดดานทาง
การออกแบบสนเทศสามมิติ หรือไดเขารวมการอบรมดานทางการออกแบบสนเทศสามมิติ หรือการเขารวมกิจกรรม
ดานทางการออกแบบสนเทศสามมิติ (แสดงหลักฐานรับรองการรับรางวัล หรือการเขารวมการอบรม หรือการเขารวม
กิจกรรมในวันสอบสัมภาษณ)
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
สถาบันจัดใหมีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ๒ วิชา
๑. ความรูพื้นฐานและความถนัดทางทางการออกแบบสนเทศสามมิติ (ภาคทฤษฎี) (สถาบันจัดสอบเอง)
๒. ความถนัดทางทางการออกแบบสนเทศสามมิติ (ภาคปฏิบัติ) (สถาบันจัดสอบเอง)
ตางรางสอบขอเขียน (สถาบันจัดสอบเอง) วันเสารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
กําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

รายวิชาที่สอบ

ความถนัดทางการออกแบบสนเทศสามมิติ (ภาคทฤษฎี)
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางการออกแบบสนเทศสามมิติ (ภาคปฏิบัติ)

กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เกณฑการพิจารณาคะแนนเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
คะแนนจากสวน
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางทางการออกแบบสนเทศสามมิติ (ภาคทฤษฎี)
ความถนัดทางทางการออกแบบสนเทศสามมิติ (ภาคปฏิบัติ)
รวม

คาน้ําหนัก
๓๐
๗๐
๑๐๐

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป
๑. จํานวนที่ ประกาศรับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานิเทศศิลป

จํานวนรับ ๒๕ คน

๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
๒.๑ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปสุดทาย) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕ ภาคการศึกษาไมต่ํากวา
๒.๐๐
๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษา
(ปสุดทาย)
หรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตะวันออกอันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว
๓.๒ โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
เปนผูที่มีความสามารถทางดานวิชาชีพนิเทศศิลป เชน ไดรับรางวัลการประกวดดานนิเทศศิลป หรือไดเขา
รวมการอบรมดานนิเทศศิลป หรือการเขารวมกิจกรรมดานนิเทศศิลป (แสดงหลักฐานรับรองการรับรางวัล หรือการเขา
รวมการอบรม หรือการเขารวมกิจกรรมในวันสอบสัมภาษณ)
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
สถาบันจัดใหมีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ๒ วิชา
๑. ความรูพื้นฐานและความถนัดทางนิเทศศิลป (ภาคทฤษฎี) (สถาบันจัดสอบเอง)
๒. ความถนัดทางนิเทศศิลป (ภาคปฏิบัติ) (สถาบันจัดสอบเอง)
ตางรางสอบขอเขียน (สถาบันจัดสอบเอง) วันเสารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
กําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.

รายวิชาที่สอบ

ความถนัดทางนิเทศศิลป (ภาคปฏิบัติ)
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางนิเทศศิลป (ภาคทฤษฎี)

กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เกณฑการพิจารณาคะแนนเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
คะแนนจากสวน
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางนิเทศศิลป (ภาคทฤษฎี)
ความถนัดทางนิเทศศิลป (ภาคปฏิบัติ)
รวม

คาน้ําหนัก
๔๐
๖๐
๑๐๐

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย
๑. จํานวนที่ ประกาศรับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย

จํานวนรับ ๑๕ คน

๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
๒.๑ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปสุดทาย) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕ ภาคการศึกษาไมต่ํากวา
๒.๐๐
๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษา
(ปสุดทาย)
หรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตะวันออก อันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว
๓.๒ โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
เปนผูที่มีความสามารถทางดานวิชาชีพภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย เชน ไดรับรางวัลการประกวดดาน
ภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย หรือไดเขารวมการอบรมดานภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย หรือการเขารวมกิจกรรมดาน
ภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย (แสดงหลักฐานรับรองการรับรางวัล หรือ การเขารวมการอบรม หรือการเขารวมกิจกรรมใน
วันสอบสัมภาษณ)
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
สถาบันจัดใหมีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ๒ วิชา
๑. ความรูพื้นฐานและความถนัดทางภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย (ภาคทฤษฎี) (สถาบันจัดสอบเอง)
๒. ความถนัดทางภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย (ภาคปฏิบัติ) (สถาบันจัดสอบเอง)
ตางรางสอบขอเขียน (สถาบันจัดสอบเอง) วันอาทิตยที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
กําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

รายวิชาที่สอบ
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย (ภาคทฤษฎี)
ความถนัดทางภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย (ภาคปฏิบัติ)

กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เกณฑการพิจารณาคะแนนเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
คะแนนจากสวน
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย (ภาคทฤษฎี)
ความถนัดทางภาพยนตรและดิจิทัล มีเดีย (ภาคปฏิบัติ)
รวม

คาน้ําหนัก
๔๐
๖๐
๑๐๐

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการถายภาพ
๑. จํานวนที่ ประกาศรับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาการถายภาพ

จํานวนรับ ๑๕ คน

๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
๒.๑ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปสุดทาย) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕ ภาคการศึกษาไมต่ํากวา
๒.๐๐
๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษา
(ปสุดทาย)
หรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตะวันออก อันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว
๓.๒ โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
เปนผูที่มีความสามารถทางดานวิชาชีพการถายภาพ เชน ไดรับรางวัลการประกวดดานการถายภาพ หรือได
เขารวมการอบรมดานการถายภาพ หรือการเขารวมกิจกรรมดานการถายภาพ (แสดงหลักฐานรับรองการรับรางวัล หรือ
การเขารวมการอบรม หรือการเขารวมกิจกรรมในวันสอบสัมภาษณ)
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
สถาบันจัดใหมีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ๒ วิชา
๑. ความรูพื้นฐานและความถนัดทางการถายภาพ (ภาคทฤษฎี) (สถาบันจัดสอบเอง)
๒. ความถนัดทางการถายภาพ (ภาคปฏิบัติ) (สถาบันจัดสอบเอง)
ตางรางสอบขอเขียน (สถาบันจัดสอบเอง) วันอาทิตยที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓
กําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

รายวิชาที่สอบ
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางการถายภาพ (ภาคทฤษฎี)
ความถนัดทางการถายภาพ (ภาคปฏิบัติ)

กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เกณฑการพิจารณาคะแนนเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
คะแนนจากสวน
ความรูพื้นฐานและความถนัดทางการถายภาพ (ภาคทฤษฎี)
ความถนัดทางการถายภาพ (ภาคปฏิบัติ)
รวม

คาน้ําหนัก
๔๐
๖๐
๑๐๐

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
และสาขาวิชาภาพพิมพและอิลลัสเตชั่น
๑. จํานวนที่ ประกาศรับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส
สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม

จํานวนรับ (รวมทั้ง ๓ สาขา) ๓๐ คน

สาขาวิชาภาพพิมพและอิลลัสเตชั่น
๒. คุณสมบัติดานการศึกษาของผูสมัคร
๒.๑ เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปสุดทาย) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๕ ภาคการศึกษาไมต่ํากวา
๒.๐๐
๒.๒ เปนผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ขึ้นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา ๒.๐๐
๓. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สมัครสอบประเภทตางๆ ดังนี้
๓.๑ โควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออก
เปนผูที่กําลังศึกษา
(ปสุดทาย)
หรือสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเทา ในสถานศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคตะวันออก อันประกอบไปดวย ๑๓ จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแกว
๓.๒ โควตานักเรียนทีมีความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ
เปนผูที่มีความสามารถทางดานวิชาชีพศิลปกรรม เชน ไดรับรางวัลการประกวดดานศิลปกรรม หรือไดเขา
รวมการอบรมดานศิลปกรรม หรือการเขารวมกิจกรรมดานศิลปกรรม (แสดงหลักฐานรับรองการรับรางวัล หรือการเขา
รวมการอบรม หรือการเขารวมกิจกรรมในวันสอบสัมภาษณ)
๔. รายละเอียดการสมัคร
ใหเปนไปตามประกาศขางตน
๕. วิธีการคัดเลือก
สถาบันจัดใหมีการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ๒ วิชา
๑. องคประกอบศิลป (ภาคปฏิบัติ) (สถาบันจัดสอบเอง)
๒. วาดเสน (ภาคปฏิบัติ) (สถาบันจัดสอบเอง)
ตางรางสอบขอเขียน (สถาบันจัดสอบเอง) วันเสารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓
กําหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.

องคประกอบศิลป (ภาคปฏิบัติ)
วาดเสน (ภาคปฏิบัติ)

รายวิชาที่สอบ

กําหนดการสอบ และ ประกาศผลสอบ
กําหนดการ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์ อบสัมภาษณ
- สอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.
- ยืนยันมีสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
- ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่

วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๖. เกณฑการพิจารณาคะแนนเพื่อคัดเลือกผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
คะแนนจากสวน
องคประกอบศิลป (ภาคปฏิบัติ)
วาดเสน (ภาคปฏิบัติ)
รวม

คาน้ําหนัก
๕๐
๕๐
๑๐๐

ทั้งนี้หากตรวจพบภายหลังวาผูมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือสงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อการพิจารณา
คัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณาและประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

