
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS

 แบบรับตรงอิสระ รอบท่ี ๔

คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง มีความประสงคท่ีจะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะ

สถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ แบบรับตรงอิสระ (รอบท่ี ๔) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕   จํานวน

 ๒ หลักสูตร ไดแก

- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต              สาขาออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ

- หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต      สาขาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

๑. จํานวนท่ีประกาศรับ

 - สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ               จํานวน   ๕  คน

 - สาขาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน  ๕   คน

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

    ๒.๑   เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข

ยกเวนนักศึกษา  ชาวตางประเทศ

  ๒.๒   เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา และ

ไมมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรงจนอาจกอใหเกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผูอื่น

  ๒.๓ ไมเปนผูที่อยูระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญาหรือไมเคยตองคําพิพากษาของศาล ดวยการก

ระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนความผิดโดยประมาท

  ๒.๔ เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ

กระทําความผิดตางๆ ท่ีไมใชทางดานวิชาการ

  ๒.๕ ไมเปนนักศึกษาของสถาบัน หรือผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสิน

ผูกพันกับสถาบัน

  ๒.๖ ไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทํา หรือมีสวนรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก

ประเภท



 

-  ๒  -

 

 

หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดขางตน จะถูกตัดสิทธ์ิในการพิจารณาเขาศึกษา

และแมผูสมัครจะไดรับการสงชื่อรับเขาศึกษาในสถาบันฯ แลวก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

หมายเหต ุคุณสมบัติทางดานการศึกษารายละเอียดการสอบและกําหนดการสอบใหดูประกาศแนบ

ทายกรณีมีขอสงสัยเรื่องคุณสมบัติประกาศรับสมัคร ติดตอหมายเลขโทรศัพท คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและ

การออกแบบ งานบริหารวิชาการปริญญาตร ี0-2329-8000 ตอ 3534 สายตรง 082-892-

5929 Email: eduarch.kmitl@gmail.com

๓. รายละเอียดวิธีการสมัคร

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

รับสมัคร สามารถโทรศัพทติดตอไดท่ีเบอรโทรศัพท ๐ – ๒๓๒๙ - ๘๐๐๐ - ๙๙  หมายเลขตอ ๓๒๐๑,

 ๓๒๐๒,  ๓๒๐๓, ๓๒๐๕  สํานักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ช้ัน ๒)

   อัตราคาสมัครสอบ ๕๐๐.๐๐ บาท เลือกสอบไดหนึ่งหลักสูตรเทาน้ัน โดยพิมพใบชําระเงิน ในขั้นตอน

สุดทาย หลังการสมัครผานอินเตอรเน็ตเสร็จส้ิน ชําระเงินผานธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคา

ธรรมเนียมธนาคาร ๑๐.๐๐ บาท หรือชําระผานแอปพลิเคชั่นของทุกธนาคารโดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตรา

คาธรรมเนียม) (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหาก

มีการชําระเงินดวยวิธีอ่ืนๆ)

 

๔. กําหนดการสอบสัมภาษณ และ ประกาศผลสอบสัมภาษณ

กําหนดการ วันท่ี

รับสมัครทางอินเตอรเน็ต

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

วันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร วันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

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

วันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕

สอบสัมภาษณแบบออนไลน วันที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕

ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกผานและมีสิทธิ์ Clearing

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

วันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๖๕

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

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

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตอในสถาบันฯ

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

วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
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-  ๓  -

 

๕. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House

    ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือก ผูมีสิทธิ์เขาเปนนักศึกษาคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและ

การออกแบบ เปนสิทธิ์เปนสิทธิ์ขาดของคณะสถาปตกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะประกาศชื่อผูผานการคัดเลือก

ตามกําหนดการของคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ทาง

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

๖. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

    ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย  (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ ๘ – ๙   มิถุนายน  ๒๕๖๕ เทานั้น หากไมดําเนินการ

ตามวันและเวลาท่ีกําหนด ถือวาสละสิทธิ์ โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะประกาศรายชื่อผูผานการ

Clearing House และผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวันท่ี  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕

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

๗. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

    ผูผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศีกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต

ผานhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  และชําระเงินคายืนยันสิทธ์ิ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่องการ

จายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับ

ลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือยืนยันสิทธิ์การเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวา

สละสิทธ์ิ

    ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิเรียบรอยแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ จะไมคืนเงืนใหไมวากรณีใดๆ

   ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันสิทธิ์และจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีกโดย

ใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๘. การตัดสิทธ์ิ

    ๘.๑ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

    ๘.๒ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ตและไมชําระคา

ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

    ๘.๓ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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-  ๔  -

 

๙. คาธรรมเนียมการศึกษา

    ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจายภาคการศึกษาแบบเหมาจาย หลักสูตรปกติภาคการศึกษาละ ๒๒,๐๐๐  บาท และสถาบันฯ จะ

ไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๒๔  พ.ค.  ๖๕ เวลา  ๐๐:๔๕:๑๔  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OQBDA-DQANQ-AzADc-AMwAw

 

 



หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ 
 

๑. จำนวนรับเข้าศึกษา 
    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ      จำนวนรับ   ๕   คน 

 
๒. คุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัคร 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองเทียบเท่า และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบ GAT/PAT ๔ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
 
๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

๓.๑ เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ยกเว้นนักศกึษา                  
ชาวต่างประเทศ 

๓.๒ เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และไม่มีปัญหา
สุขภาพจิตรุนแรงจนอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่น 

๓.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ด้วยการกระทำความผิด
ในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท 

๓.๔ เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำ
ความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ 

๓.๕ ไม่เป็นนักศึกษาของสถาบัน หรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับ
สถาบัน 

๓.๖ ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำ หรือมีส่วนร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท 
 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมคัรขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าศึกษา 
และแม้ผู้สมัครจะได้รับการสง่ชื่อรับเข้าศึกษาในสถาบันฯ แล้วก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

 
๔. รายละเอียดวิธีการสมัคร 

ให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น 
 
 
 
 
 
 

ประกาศแนบท้าย



๕. กำหนดการสอบ และประกาศผลสอบ 
 กำหนดการ วัน/เดือน/ป ี

- รับสมัครทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

- ชำระเงินคา่สมัครสอบผ่านธนาคาร วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

  - วันสุดท้ายของการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์       
ประกอบการสัมภาษณ์ ผ่านอีเมล 
3dbcd.archkmitl@gmail.com และกล่อง
ข้อความ Facebook Messenger ของ 
Facebook Page: 3D-Based 
Communication Design & Integrated 
Media, KMITL 

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓:๕๙ น. 

  -   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

- สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน ์ วันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๕ 

  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านทาง 
http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ ๕  มิถุนายน ๒๕๖๕ 

  - ยืนยันมสีิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ ๒๒ มิถุนาย ๒๕๖๕ 

- ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ ในขณะนี้ ทางหลักสูตรการออกแบบสนเทศสาม
มิติและ สื่อบูรณาการจึงพิจารณาคัดเลือกจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการสอบสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์แทน 

 
๕. การจัดเตรียมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการสมัคร 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-๑๙ ที่มีการแพร่กระจายไปในวงกว้างและรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ทางหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ ได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง จึงใช้การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์วิดีทัศน์ประกอบการสมัคร  ทดแทนการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบ TCAS แบบรับตรงอิสระ รอบที่ ๔ 

ผู้สมัครต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร และยื่นเอกสารโดยมีรายละเอียดของเอกสาร ดังนี้ 
๕.๑ ใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน ๑ รูป  (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 

๓ x ๔ ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
mailto:3dbcd.archkmitl@gmail.com


๕.๒ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑)  ซึ่งสถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน สำหรับ
ผู้สมัครที่ไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้คำนวณเฉพาะภาคเรียน
ที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สมัครต้องส่งเอกสารแสดงผลการศึกษาต่างประเทศ พร้อมหนังสือรับรอง
จากสถานศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย (สำเนาอิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียดและรอยตราประทับที่ชัดเจน) 

๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนาอิเล็กทรอนิกส์) 
๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สำเนาอิเล็กทรอนิกส์) 
๕.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน  พร้อมลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้อง) 
๕.๖ ใบแสดงผลคะแนน GAT และ PAT ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฉบับจริงพร้อมสำเนา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
๕.๗ แฟ้มรวบรวมผลงานที่แสดงถึงทักษะงานทางด้านศิลปะและสื่อสร้างสรรค์ (Portfolio) ในช่วงการเรยีนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลประเภท PDF ขนาดไฟล์ไม่เกิน ๑๐ MB บรรจุ
ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ ได้แก่ ผลงานทัศนศิลป์ ภาพวาดลายเส้น แสงเงา ภาพระบายสี ผลงาน
ภาพถ่าย ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ เรขศิลป์ และอื่น ๆ ที่ผู้สมัครต้องการแสดงให้เห็นศักยภาพของ
ตนเอง ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ 

๕.๘ สำเนาใบรับรอง ประกาศนียบัตร หลักฐานรางวัล หรือจดหมายรับรองความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ               
ด ้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาสังคม และการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส ังคม ที ่ เคยได้ร ับจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ (ควรเป็นผลงานในระดับประเทศขึ้นไปหรือ
เฉพาะที่เห็นว่าสำคัญจริงเท่านั้น) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 

 
๖. วิธีการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสมัคร 

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓:๕๙ น. 
ผ่านทั้งหมด ๒ ช่องทาง เพื่อความแน่ใจว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และลิงค์ในการเข้าชมวิดีทัศน์ประกอบการสมัครจะ
ส่งถึงคณะกรรมการสอบ ทั้ง ๒ ช่องทางมีรายละเอียดดังนี้ 

๖.๑ ผ่านทางอีเมล 3dbcd.archkmitl@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง (Subject) ว่า “TCAS65-4 3DBCD&IM 
ชื่อ– นามสกุล เลขที่ผู้สมัคร” และ 

๖.๒ ผ่านทางกล่องข้อความ Facebook Messenger ของ Facebook Page: 3D-Based Communication 
Design & Integrated Media, KMITL (URL: https://www.facebook.com/3DBCDKmitl)  

๖.๓ ให้ผู้สมัครแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสมัครทั้ง ๒ ช่องทาง 
๖.๔ ข้อให้ผู้สมัครระบุเนื้อความ ในทั้ง ๒ ช่องทาง ดังนี้ 

 

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


เรียน กรรมการสอบคัดเลือกหลักสูตรการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ 
 
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสุกล ผู้สมัคร) หมายเลขผู้สมัคร (เลขที่ผู้สมัคร) มีความประสงค์เข้าสมัครศึกษาใน
หลักสูตรการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านระบบ TCAS รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 
2565 โดยได้ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสมัครมาพร้อมนี้ โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลที่จัดส่ง
ให้เป็นจริงทุกประการ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
(ชื่อ-นามสกุล ผูส้มัคร) 

 
๗. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 

๗.๑ การสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการผ่านโปรแกรม Zoom โดยให้ผู้สมัครติดตั้งโปรแกรม Zoom กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารของผู้สมัคร และขอให้อุปกรณ์นั้นมีกล้องที่สามารถเปิดใช้งานในขณะ
สอบได้ 

๗.๒ ผู้สมัครจะได้รับอีเมลเชิญเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยทางหลักสูตรจะส่งอีเมล
ดังที่อยู่ตามรายละเอียดที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมกำหนดการ 
และเวลาสอบของผู้สมัครแต่ละคน 

๗.๓ ผู้สมัครเข้าลิงค์สอบสัมภาษณ์ก่อนเวลาที ่ระบุประมาณ ๕ นาที และรอในห้องพักคอย (Waiting 
Room) จนกว่าคณะกรรมการจะเชิญเข้าห้องประชุมหลัก โดยขอให้ผู้สมัครตั้งชื ่อที่ใช้ตามชื่อและ
นามสกุลจริงของผู้สมัคร หากไม่ปรากฏชื่อและนามสกุลจริง คณะกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

๗.๔ ขอให้ผู้สมัครเปิดกล้องตลอดระยะเวลาสอบ และจะมีการบันทึกวิดีโอตลอดระยะเวลาสอบ 
๗.๕ ให้ผู้สมัครเตรียมบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรนักเรียน เพื่อแสดงต่อหน้ากล้องเป็นการยืนยันตัวตน 
๗.๖ ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย อยู่ในสถานที่สงบ พร้อมแก่การสอบ ปลอดเสียงรบกวน และไม่ใส่

ภาพ หรือลักษณะการตกแต่งภาพใด ๆ แก่กล้องวิดีโอตลอดระยะเวลาสอบ 
๗.๗ ขอให้ผู้สมัครเตรียมผลงาน และอุปกรณ์เครื่องเขียนพื้นฐาน เช่น ปากกา ดินสอ และกระดาษ โดย

คณะกรรมการอาจให้ผู้สมัครแสดงผลงานจริงที่ปรากฎในแฟ้มสะสมผลงาน ทั้งในแบบ หรือทดสอบ
ทักษะอย่างสั้นในขณะสอบผ่านกล้องได้ 

๗.๘ ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมายังกล่องข้อความ Facebook Messenger ของ
หลักสูตร 3D-Based Communication Design & Integrated Media, KMITL ในวันและเวลาราชการ 

 

***ผลการพิจารณา และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  โดยคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด*** 

 



 

หลักสูตรภูมสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.)  
 
๑. จำนวนที่ ประกาศรับ  
 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต    จำนวน ๕ คน 

๒. คุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้สมัคร 
 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
ก.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรองเทียบเท่า โดยมีจำนวนหน่วยกิตในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่ วย
กิต และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า  ๓.๐๐ 

สำหรับผู้สมัครที่เคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา ๑ ปี  ขณะศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น ต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียน (GPAX)  ที่
ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสือรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศกึษา
ในต่างประเทศประกอบด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

๓. รายละเอียดวิธีการสมัคร 

 ให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น 

๔. เอกสารประกอบการสมัคร 

   เอกสารประกอบการสมัคร ให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น 

 ๔.๑ แฟ้มรวบรวมผลงานศิลปะและวิดีทัศน์แนะนำตัว 
๑. แฟ้มรวบรวมผลงานศิลปะ (Portfolio)   

ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มรวบรวมผลงานศิลปะ ในรูปแบบ PDF ขนาดหน้ากระดาษขนาด A4 โดยให้ประกอบด้วย 
ผลงานศิลปะที่เคยทำมาแล้ว และผลงานอื่นๆ ที่มีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การออกแบบ งานฝีมือ งาน
ศิลปะดิจิตอล รูปแบบอื่นๆ นำมาจัดเรียงลงในไฟล์ดิจิตอลรูปแบบ PDF โดยที่ “ผลงานที่แสดงในแฟ้ม
รวบรวมผลงาน ควรจะแสดงให้เห็น ทักษะทางศิลปะ ทักษะทางการแก้ปัญหา ทัศนคติที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม และความตั้งใจมุ่งม่ันที่จะเป็นภูมิสถาปนิกในอนาคต” นำเสนอลงในไฟล์นั้นๆ 

๒. วิดีทัศน์แนะนำตัว (Clip VDO) 
ให้ผู้สมัครจัดทำวิดีทัศน์แนะนำตัว ความยาวของวิดีทัศน์ไม่เกิน 7 นาที เพื่อให้คณะกรรมการสามารถที่จะได้

รู้จักกับตัวนักศึกษา สิ่งที่ชอบ งานอดิเรก และให้นำเสนอพื้นที่ในละแวกบ้านของผู้สมัคร ที่ผู้สมัครคิดอยากจะปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมอธิบายปัญหาและแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่นั้นๆ ลงในคลิปวิดีโอนี้ 

 
 



 
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งไฟล์ เขามาใน Google Drive ตามลิ้งค์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้  

https://drive.google.com/drive/folders/1xC86RV36DzBBiJacgE7rb4JTzdzbi8zQ?usp=sharing 
 โดยให้ตั้งชื่อ Folder ด้วยชื่อผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ เช่น Thitiphan Tritrakarn  
 
 ๔.๒ ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ (ภาษา, กิจกรรมพิเศษระดับชาติขึ้นไป) 

สำเนาเอกสาร/ใบรับรอง (ถ้ามี) ประกาศนียบัตร หลักฐานรางวัล หรือจดหมายรับรองความสามารถพิเศษ
ทางด้านภาษา หรือศิลปะ หรือทางการแสดง หรือทางดนตรี หรือสาขาที่เก่ียวข้อง รวมถึงด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา
สังคม และการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ที่เคยได้รับจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
หลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้สมัครมีความสามารถข้างต้นอย่างแท้จริง ได้แก ่

• ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) ดังนี้  
- CU-TEP ไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนนขึ้นไป 
- TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL (Paper) ไม่ต่ำกว่า ๔๗๗ คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL (CBT)  ไม่ต่ำกว่า ๑๕๓ คะแนนขึ้นไป 
- TOEFL (IBT)  ไม่ต่ำกว่า  ๕๓ คะแนนขึ้นไป 
- IELTS  คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๔.๕ คะแนนขึ้นไป 
- RMIT ไม่ต่ำกว่าระดับ Intermediate  

                           (เทียบเท่า IELTSระดับ คะแนนเฉลี่ย ๔.๕)  ขึ้นไป 
 (ใช้คะแนนจาก RMIT จะสามารถใช้ยื่นสมัครได้เป็นปีสุดท้าย) 

• ผลโอลิมปิกวิชาการ ในด้าน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

• ผลงานสิ่งประดิษฐ์ การประกวดแบบ รางวัลผลงานที่มีความสำคัญตั้งแต่ระดับชาติขึ้นไป เป็นต้น 

๕. กำหนดการสอบ  และ ประกาศผลสอบ 
 

กำหนดการ วันที่ 
- ส่งแฟ้มรวบรวมผลงานและวิดีทัศน์ วันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
- สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์      วันที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านทาง 
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

- ยืนยันมสีิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  วันที่ ๒๒ มิถุนาย ๒๕๖๕ 

- ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน วันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

https://drive.google.com/drive/folders/1xC86RV36DzBBiJacgE7rb4JTzdzbi8zQ?usp=sharing


๖. วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณา 

ขั้นตอนที่ ๑ : พิจารณาแฟ้มรวบรวมผลงานศิลปะ 
เอกสารใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ ที่ผู้สมัครจัดส่งมา คณะกรรมการฯจะนำมาพิจารณาให้

คะแนน โดยแบ่งการพิจารณาเป็น ๓ ส่วน และให้สัดส่วนคะแนนตามตารางที่แนบมา และผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาจะมีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์ ในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ องค์ประกอบการคิดคะแนน สัดส่วนคะแนน (%) 

๑ 
 

GPAX (ช่วงค่าคะแนน ๓.๐๐ - ๔.๐๐)    ๒๐ 

แฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio)   ๗๐ 

ความสามารถพิเศษด้านอ่ืนๆ (ภาษา, กิจกรรมพิเศษระดับชาติขึ้นไป) ๑๐ 

 รวม ๑๐๐ 

 
ขั้นตอนที่ ๒ : การสอบสัมภาษณ์ ONLINE 

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาและมีรายชื่อปรากฏตามประกาศในวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ทางคณะจะประกาศ ตาราง
การสอบสัมภาษณ์ พร้อมกับ Link ในการเข้าโปรแกรม Zoom เพื่อทำการสัมภาษณ์ Online ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขอให้ผู้สมัคร ดำเนินการตามคำแนะนำที่จะประกาศลำดับต่อไป 

ขั้นตอนที่ องค์ประกอบการคิดคะแนน สัดส่วนคะแนน (%) 

๒ แฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) จากข้ันตอนที่ ๑ ๕๐ 

 การสัมภาษณ ์ ๕๐ 

 รวม ๑๐๐ 

 
 

 
 

 

ผลการพิจารณา และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ  โดยคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
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