ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2565
__________________________________________________________

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อปร
ะสมหลักสูตร 4 ปี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จำนวนที่รับ
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า
ในปีการศึกษา 2564 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.0
หรือ
2.2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์) หรือเทียบเท่า
และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.0 หรือ
2.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างโทรคมนาคม หรือสาขาวิชา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อสถาบันฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ
2.6 ในกรณีนอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการรับสมัครคัด
เลือกฯ ประจำวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
3. เกณฑ์การคัดเลือก
3.1 พิจารณาจาก Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ดังรายละเอียดในประกาศฯ ข้อ 7.
3.2 พิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียนของวิชาดังต่อไปนี้
3.2.1 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
3.2.2 กลุ่มสาระวิชาฟิสิกส์
3.2.3 กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ

- ๒ 3.3 สอบสัมภาษณ์ 6 หัวข้อดังนี้
3.3.1 ทัศนคติในการเรียน
3.3.2 ทัศนคติในการดำเนินชีวิต
3.3.3 ทักษะในการแก้ปัญหา
3.3.4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.3.5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี
3.3.6 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดนตรี หรือความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. กำหนดการ
การดำเนินการ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
ชำระค่าสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ส่งเอกสารและ Portfolio ตามที่วิทยาลัย กำหนด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing
House ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
(ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นอันสิ้นสุด)
นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบ
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อ
เข้าศึกษาในสถาบันฯ
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วัน เดือน ปี
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2564
วันที่ 24 ธันวาคม 2564
วันที่ 8 มกราคม 2565
วันที่ 28 มกราคม 2565
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

5. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่า
สมัครในอัตราค่าสมัคร 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร
และนำไปชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม)
หรือ
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 10 บาท หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นหากมีการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)
โดยเลือกสาขาวิชาที่สมัครเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น สอบถามระบบการสมัครได้ที่ วิทยาลัย
วิศวกรรมสังคีต โทร. 02-329-8197 หรือ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 02-329-8203 หรือ
02-329-8000 ต่อ 3203, 3205

- ๓ 6. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์)
6.1 ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัคร
6.2 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน
หรือ 6 ภาคเรียนสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพร้อมประทับ
ตราโรงเรียน
6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
6.4 หลักฐานชำระเงินค่าสมัคร
6.5 Portfolio ของนักเรียน ดังรายละเอียดในประกาศฯ ข้อ 7.
7. รูปแบบของ Portfolio สำหรับเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
นักเรียนจะต้องจัดทำ Portfolio ตามรูปแบบที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกำหนดเท่านั้น โดย
สามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้จาก https://imse.kmitl.ac.th/th/admission/tcas/ หัวข้อ
Portfolio
8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังจะต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565 หากไม่ดำเนินการตาม
วัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
9. การายงานตัวผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing House และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตาม
ประกาศ สถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555 เพื่อยืนยันการเข้า
ศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์
9.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยัน
สิทธิ์แล้วแต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
9.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้า
เป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จ่ายในภาคการศึกษานั้น

- ๔ 10. การตัดสิทธิ์
10.1 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละ
สิทธิ์
10.2 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตในระบบของสถาบัน
และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเข้าศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
10.3 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถือว่าสละสิทธิ์
11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและ
สื่อประสม ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามประกาศสถาบันฯ ภาคการ
ศึกษาละ 80,000 บาท และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในทุกกรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
๒๘ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๐:๔๐:๒๓ Non-PKI Server Sign-LN
Signature Code : MgBCA-EIAQQ-AyADk-AQgA1

