ประกาศคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
เรื่อง ระเบียบการรับนักเรียนโควตา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจาปีการศึกษา 2563
..............................................
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี 4ปี/5 ปี ในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ จึ งมีข้อกาหนดว่าด้วยการให้ โ ควตาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อยึดถื อเป็น
หลักปฏิบัติ ดังนี้
1. สาขาวิชาที่ให้โควตา - หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
สาขาวิชา
จานวนให้โควตา (คน)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต
ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
5
- สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
8
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาออกแบบภายใน
76
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
40
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
15

* ให้ผู้สมัครตรวจสอบวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา (ตามเอกสารท้ายประกาศ)
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2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข
2.2 คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2562
2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า
จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
2.4 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
2.6 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่
สาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.7 มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
2.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.9 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มโควตาเรียนดี : ผู้สมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่ใช้คะแนนสอบ
ข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ประจาปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ปีที่ 6
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) สาขาวิชาออกแบบภายใน ไม่น้อยกว่า 2.75 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
นวั ต กรรมเซรามิก ส์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.50 สาขาวิ ช าศิ ล ปประยุก ต์ แ ละออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.00
สาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2.00 และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ไม่น้อย
กว่า 3.00 (ถึงเทอม 2/2561) และมีใบรับรองผลการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียนเดิม
3. วิธีการสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์งานรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://www.admission.kmutnb.ac.th
3./4.วิธีการคัดเลือก……

-34. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และพิจ ารณาผลงานจากแฟ้มผลงานสะสม (Portfolio) ที่แสดงให้เห็ น
ความสามารถด้านวิช าการด้านศิลปะและการออกแบบ ขนาด A4 จานวน 15 ผลงานขึ้นไป ไม่นับรวมใบ
ประกาศนียบัตร รูปภาพ ฯลฯ
ส าหรั บ ผู้ ส มั ค รเข้ า คั ด เลื อ กในสาขาวิ ช าออกแบบภายใน สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรม
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
จะต้องนาเสนอแนวคิดทางการออกแบบ
5. กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกและประกาศผล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
ทาง http://archd.kmutnb.ac.th/
นาเสนอแนวความคิดทางการออกแบบและสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.00 น.
ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (อาคาร 41)
ประกาศผลสอบคัดเลือกทาง http://archd.kmutnb.ac.th/
วันศุกร์ท�ี 10 มกราคม 2563
*ให้นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกดูรายละเอียดการรายงานตัว การชาระเงินค่าธรรมเนียม
และค่าบารุงการศึกษา ในท้ายประกาศของคณะ
6. ผลการตัดสิน
6.1 เป็นสิทธิ์ขาดของมหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
6.2 กรณีนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สาเร็จการศึกษาตามข้อ 2.2 คณะจะ
ตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะผ่านระบบการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. 2562

(อาจารย์ ดร.สุพัตรา ซ้วนลิ่ม)
รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกบบ

ตารางตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2563
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ผู้สมัครโควตาจะต้องเป็นผู้กาลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในสาขาต่างๆ แยกตามสาขาวิชาที่สมัครดังนี้
11101 ออกแบบภายใน
11102 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
11103 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาออกแบบ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขานิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบศิลป์ประยุกต์
สาขางานวิจิตรศิลป์
หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านศิลปะและการออกแบบ

11104 สถาปัตยกรรม
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผน วิทย์ – คณิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาการก่อสร้าง
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขาวิชางานโยธา
สาขาวิชางานสถาปัตยกรรม

11105 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

