ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อ
ประสมหลักสูตร 4 ป แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรที่เปดรับและจํานวนที่รับ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จํานวนที่รับ
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2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 เปนผูที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร) หรือเทียบเทา
ในปการศึกษา 2563 และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียนมากกวาหรือเทากับ 3.0
หรือ
2.2 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร– คณิตศาสตร) หรือเทียบเทา
และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคเรียนมากกวาหรือเทากับ 3.0 หรือ
2.3 เปนผูที่มีวุฒิการศึกษาที่เทียบเทากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามเกณฑการเทียบวุฒิการ
ศึกษาที่ประกาศโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท:ี่
https://bit.ly/34xVvnw) และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกวาหรือเทากับ 3.0
2.4 เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.5 เปนผูที่มีความประพฤติดีและรับรองตอสถาบันฯ วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดย
เครงครัดทุกประการ
2.6 ในกรณีนอกเหนือจากคุณสมบัติขางตนใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการรับสมัครคัด
เลือกฯ ประจําวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
3. เกณฑการคัดเลือก
3.1 พิจารณาจาก Portfolio (แฟมสะสมผลงาน) ดังรายละเอียดในประกาศฯ ขอ 7.
3.2 พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนของวิชาดังตอไปนี้
3.2.1 กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร
3.2.2 กลุมสาระวิชาฟสิกส
3.2.3 กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ

- ๒ 3.3 สอบสัมภาษณ 6 หัวขอดังนี้
3.3.1 ทัศนคติในการเรียน
3.3.2 ทัศนคติในการดําเนินชีวิต
3.3.3 ทักษะในการแกปญหา
3.3.4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.3.5 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี
3.3.6 เทคโนโลยีดนตรี
4. กําหนดการ
การดําเนินการ
รับสมัครทางอินเทอรเน็ต
www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
ชําระคาสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์
Clearing House ที่ www.reg.kmitl.ac.th
นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบ
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
www.reg.kmitl.ac.th
รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th

วัน เดือน ป
วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563
วันที่ 25 ธันวาคม 2563
วันที่ 9 มกราคม 2564
วันที่ 29 มกราคม 2564
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2564
วันที่ 2 มีนาคม 2564
วันที่ 4 - 9 มีนาคม 2564

5. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอรเน็ตผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS (สํานักทะเบียนและประมวลผล) โดยเลือก
สาขาวิชาที่สมัครเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น และชําระเงินคาสมัคร 300 บาท ผานเคานเตอรของ ธนาคารไทย
พาณิชยจํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม
ธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่
เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ) สอบถามระบบการสมัครไดที่ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตโทร. 097-0949658 หรือ สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-329-8203 หรือ 02-329-8000 ตอ 3203, 3205
6. หลักฐานที่ใชในการสมัคร (นํามายื่นวันสอบสัมภาษณ)
6.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพจากระบบการรับสมัคร
6.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคเรียน
หรือ 6 ภาคเรียนสําหรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาแลว) ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพรอมประทับ
ตราโรงเรียน

- ๓ 6.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
6.4 หลักฐานชําระเงินคาสมัคร
6.5 Portfolio ของนักเรียน ดังรายละเอียดในประกาศฯ ขอ 7.
7. รูปแบบของ Portfolio สําหรับเปนหลักฐานประกอบการสมัครเขาศึกษาที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
นักเรียนจะตองจัดทํา Portfolio ตามรูปแบบที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกําหนดเทานั้น โดย
สามารถดาวนโหลดรูปแบบไดจาก https://imse.kmitl.ac.th/th/admission/tcas/
หัวขอ Portfolio
8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังจะตองยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแตวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2564 หากไมดําเนินการ
ตามวัน เวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
9. การายงานตัวผูมีสิทธิเขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
9.1 ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาทางwww.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การ
จายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด
หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์
9.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยัน
สิทธิแ์ ลวแตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
9.3 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลวเมื่อเขาศึกษาใน
สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขา
เปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จายในภาคการศึกษานั้น
10. การตัดสิทธิ์
10.1 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละ
สิทธิ์
10.2 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของสถาบัน
และไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
10.3 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

- ๔ 11. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิเขาศึกษาในวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและ
สื่อประสม ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามประกาศสถาบันฯ ภาคการ
ศึกษาละ 80,000 บาท และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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