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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เรื่อง เกณฑการรับสมัครนักศึกษา 

รอบท่ี 1 โครงการ KMUTT International Admission ครั้งท่ี 1 
ปการศึกษา 2565  

................................................................... 

ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปดรับสมัครนักศึกษา เพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
ในโครงการ KMUTT International Admission ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2565 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือก 
เขาศึกษา ไวดังนี้ 
รับสมัคร ระหวางวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 19 มกราคม 2565  

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร
1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา 
1.2 จํานวนหนวยกิตรวมของกลุมสาระการเรียนรูรายวิชา ไมต่ํากวาท่ีสาขาวิชากําหนด 
1.3 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศตองไมต่ํากวาท่ีสาขาวิชากําหนด 
1.4 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา  
1.5 ไมถูกใหออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม 

2. เง่ือนไขการรับเขาศึกษา
2.1 กรณีไดรับการพิจารณาใหเขาศึกษา ผูผานการคัดเลือกตองยืนยันการเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ 

TCAS ภายในวันท่ีกําหนด 
2.2 ผูผานการคัดเลือกท่ียืนยันการเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS แลว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ

สมัครสอบรอบตอไป กรณีท่ีตองการสมัครรอบตอไปตองสละสิทธิกอน หากมีการสมัครครั้งตอไปโดย
ไมสละสิทธิแลวผานการคัดเลือกจะถือเปนโมฆะ  

2.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูท่ีตองชําระคายืนยันสิทธิเฉพาะผูท่ียืนยันเลือก มจธ. เทานั้น และ
ตองชําระเงินคายืนยันสิทธิการเขาศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1/2565 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด (ตามประกาศ มจธ. เรื่อง การเก็บคายืนยันสิทธิเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564) หากพนกําหนดจะถือวาไมมีสิทธิในการเขาศึกษา 

2.4 ผูมีสิทธิเขาศึกษาท่ีชําระคายืนยันสิทธิแลว มหาวิทยาลัยฯ จะไมคืนเงินคายืนยันสิทธิการเขาศึกษา 
ท่ีไดชําระไปแลว ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

2.5 ผูมีสิทธิเขาศึกษาตองผานการตรวจรางกาย 
2.6 ติดตามกําหนดการลงทะเบยีนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผานเว็บไซตสํานักงานทะเบียน

นักศึกษา : http://regis.kmutt.ac.th 

3. หลักฐานการสมัคร ประกอบดวย
3.1 ผูสมัครอัพโหลดเอกสารผานระบบรับสมัคร ดังนี้ 

3.1.1 รูปถายขนาด 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน) 
3.1.2 สําเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) 

หรือ สําเนาระเบียนผลการเรียนฉบับสมบูรณ (สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) 
3.1.3 สําเนาแฟมสะสมผลงาน (ถามี) 

รอบท่ี 1

https://bit.ly/2YWBcS3
https://bit.ly/2YWBcS3
http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent2.php
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3.1.4 เอกสารเฉพาะผูท่ีสมัครคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 
1) สํา เนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  (English Proficiency Test Results)

(TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
2) Personal Statement of Motivation:

 Why you decide to apply for the program? and Why you choose
SoA+D, or KMUTT?

 How the study can accommodate your future career plan or other
things you would like to achieve after graduation.

3) จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย 2 ฉบับ

4. ผูมีสิทธสิอบคัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
4.1 กรณีสอบคัดเลือก ณ มจธ. นําบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) 

เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 
4.2 กรณีสอบคัดเลือกผานระบบออนไลน แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน

ชาวตางชาติ) ท้ังดานหนาและดานหลัง เพ่ือยืนยันตัวตนในวันสอบ 

5. ในกรณีท่ีมีขอขัด หรือแยง หรือกรณีท่ีมิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาเปนผูมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาด คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาถือเปนท่ีสุด

นโยบายดานความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม 
มจธ. มุงม่ันในการสงเสริมความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม สังคม มจธ. เปดรับความ

หลากหลายในสังคมอยางมุงม่ัน ท้ังดานเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตนกําเนิด วัฒนธรรม 
ชาติพันธุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การระบุเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ เรายืนหยัดจะปฏิบัติกับทุกคนอยางเปน
ธรรมและเปนกลาง เพ่ือใหม่ันใจวาความเทาเทียมและความหลากหลายในสังคม มจธ. จะไดรับการพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึนตอไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.เชาวลติ  ลิ้มมณีวิจิตร) 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 



วันท่ี
1 ประกาศรับสมัคร : นักเรียนกรอกใบสมัคร Online  ท่ีเว็บไซต์ วันจันทร์ท่ี 20 ธันวาคม 2564 - วันพุธท่ี 19 มกราคม 2565
https://admission.kmutt.ac.th (ระยะเวลาสมัคร 31 วัน)

2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก : ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์ วันศุกร์ท่ี 21 มกราคม 2565
https://admission.kmutt.ac.th

3 ผู้ท่ีมีสิทธิสอบตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่าสมัคร ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 21 มกราคม - วันจันทร์ท่ี 24 มกราคม 2565
(350 บาท) แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! (ระยะเวลาช าระเงิน 4 วัน)
หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร (หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิในกำรเข้ำสอบ)

4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบท่ีช าระค่าสมัครแล้ว พร้อมเวลาและสถานท่ีสอบ วันพุธท่ี 26 มกราคม  2565
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

5 วันเสาร์ท่ี 29 มกราคม 2565

6 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก วันพฤหัสบดีท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565
ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

7 ส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบท่ี 1 เข้าระบบ TCAS วันพฤหัสบดีท่ี 3 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565

8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันเลือกเรียนท่ี มจธ. ในระบบ TCAS วันจันทร์ท่ี 7 กุมภาพันธ์ - วันอังคารท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565

ดูรายละเอียดท่ีเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th (ระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน)

9 ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

ดูรายช่ือได้ท่ีเว็บไซต์   http://admission.kmutt.ac.th

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำร KMUTT International Admission คร้ังท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือประเมินความถนัดทางวิชาชีพ/
ความสามารถพิเศษ

(ถ้ำไม่ยืนยันสิทธิ จะถือว่ำไม่ต้องกำรใช้สิทธิเข้ำศึกษำ
จะขอสิทธิเข้ำศึกษำในภำยหลังไม่ได้)

หลักฐำนกำรสมัคร ประกอบด้วย
1. ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารผ่านระบบรับสมัคร ดังน้ี
1.1 รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
1.2 ส าเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
1.3 ส าเนาแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
1.4 เอกสารเฉพาะผู้ท่ีสมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
     1.4.1 ส าเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency 
Test Results.) (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
     1.4.2 Personal Statement of Motivation : 
          Why you decide to apply for the program? and Why you      
              choose SoA+D, or KMUTT?
         — How the study can accommodate your future career plan or
               other things you would like to achieve after graduation.
      1.4.3 จดหมายแนะน าตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

รอบที่ 1

https://admission.kmutt.ac.th/
https://admission.kmutt.ac.th/


วันท่ี

ก ำหนดกำรรับสมัครนักศึกษำ
โครงกำร KMUTT International Admission คร้ังท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

กำรด ำเนินกำร

รอบที่ 1

10 ผู้ท่ีมีสิทธิเข้าศึกษาตามประกาศต้อง Download ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าศึกษา แล้วน าไปช ำระท่ีเคำน์เตอร์ หรือ ATM ของธนำคำรกรุงเทพ เท่าน้ัน ! (หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิในการเข้าศึกษา)

หรือช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช าระได้ทุกธนาคาร (หำกพ้นก ำหนดจะถือว่ำไม่มีสิทธิในกำรเข้ำศึกษำ)
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี : http://pubhtml5.com/jgtb/pzbw

11 ต้ังแต่วันศุกร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 2565

หมำยเหตุ : ข้อมูลอำจมีกำรเปล่ียนแปลง ติดตำมก ำหนดกำรล่ำสุดได้ท่ี : https://admission.kmutt.ac.th
ข้อมูล ณ วันท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564

ส่งสัญญาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา 
แนบไฟล์ผ่านทางออนไลน์ https://bit.ly/3aFXpn6



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ KMUTT International  
Admission (ครั้งท่ี 1) ปีการศึกษา 2565 

  

 

  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

สาขาวิชา 
จ านวนเรียกสอบ

คัดเลือก* 
จ านวนรับเข้าศึกษา 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 8 4 

วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนำนำชำต)ิ 12 6 

วิศวกรรมโยธำ (หลักสูตรนำนำชำติ) 10 10 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสำรสนเทศสื่อสำร (หลักสูตรนำนำชำติ) 
ชื่อเดิม คือ วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอเิล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

10 5 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนำนำชำติ) 10 5 

วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสตูรนำนำชำติ) 8 4 

รวม 58 34 
 

หมายเหตุ : การทดสอบที่คณะฯ ก าหนดในการคัดเลือกนักศึกษา (1 วัน) คือ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์เพ่ือวัดความรู้ (Multi Mini Interview) ช่วงเช้า และสอบสัมภาษณ์ 

พร้อมพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ช่วงบ่าย 
2. ใหน้ักเรียนน าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มายื่นด้วยตนเองให้กับคณะกรรมการสอบในวันสอบสัมภาษณ์ 
3. หากผู้สมัครไม่ได้ศึกษาในระบบการศึกษาที่แสดงผลการเรียนแบบประเทศไทย (ระบบ GPA 4.00) ให้ยื่นผลการเรียนจาก

โรงเรียนจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด และยื่น Predicted Grade ที่โรงเรียนออกให้ โดยคณะฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 
 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 หรือเทียบเท่ำ 

 

 หน่วยกิตรวมของกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา หน่วยกิตขั้นต่ า 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 20 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ 6 

 

เกณฑ์การรับสมัคร/เกณฑ์การเรียกสอบคัดเลือก 
 

คะแนนเฉลี่ยของกลุม่สาระการเรียนรู้รายวิชา เกรดเฉลี่ยขั้นต่ า 
ค่าน้ าหนักการเรียก

สอบคัดเลือก  
(%) 

GPAX (ผลกำรเรียนเฉลี่ยรวม) 2.75 ไม่ก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร ์ 2.75 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 2.75 30 
GPA กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ 2.75 40 

 

 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
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ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 
สอบสัมภำษณเ์พื่อวัดควำมรู้ (Multi Mini Interview) 40 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  40 
แฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio)   20 

 
** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา 
รอบที่ 1 โครงการ KMUTT International 
Admission (ครั้งท่ี 1) ปีการศึกษา 2565  

ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชา จ านวนเรียกสอบคัดเลือก* 

จ านวนรับเข้า
ศึกษา 

สถำปัตยกรรม (หลักสตูรนำนำชำติ) 

เรียกสอบทุกคนท่ีผ่ำนเกณฑ ์
ขั้นต่ ำ 

25 

สถำปัตยกรรมภำยใน (หลักสูตรนำนำชำติ) 15 

นวัตกรรมกำรออกแบบ (หลักสูตรนำนำชำติ) 15 

ภูมิสถำปตัยกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ) 10 

กำรบูรณำกำรกำรออกแบบด้วยพหุปัญญำ (หลักสตูรนำนำชำติ) 15 

รวม - 80 

ผลการเรียนที่ใช้สมัคร 5 ภาคการศึกษา 
- ก ำลังศึกษำอยู่ในระดบัช้ันมัธยมศกึษำตอนปลำย ม.6 หรือเทียบเท่ำ
- GED, IGCSE และอื่น ๆ

หน่วยกิตรวมของกลุม่สาระการ
เรียนรู้รายวิชา 

หน่วยกิตขั้นต่ า 
สาขา

สถาปัตยกรรม 

หน่วยกิตขั้นต่ า 
สาขา

สถาปัตยกรรม
ภายใน 

หน่วยกิตขั้นต่ า 
สาขานวัตกรรม
การออกแบบ 

หน่วยกิตขั้นต่ า 
สาขาภูมิ

สถาปัตยกรรม 

การบูรณาการ
การออกแบบด้วย

พหุปัญญา 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 10 ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 10 ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์ 12 ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ำษำต่ำงประเทศ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ ไม่ก ำหนดขั้นต่ ำ 

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เลอืกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง) 

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ คะแนนขั้นต่ า 

คะแนนภำษำอังกฤษ TOEFL(IBT) (เต็ม 120) 53 
คะแนนภำษำอังกฤษ IELTS (เต็ม 9) 4.5 
คะแนนภำษำอังกฤษ CU-TEP (เตม็ 120) 53 
คะแนนภำษำอังกฤษ RMIT ผ่ำนเกณฑ์ที่ระดับ Intermediate 
(เทียบเท่ำ IELTS ระดับ 4.5) 

4.5 

คะแนนภำษำอังกฤษ TOEIC (เต็ม 990) 540 - 604 
คะแนนภำษำอังกฤษ CEFR : B1 41 - 50 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
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ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา 
 

ประเภทคะแนน 
ค่าน้ าหนักการรับเข้าศึกษา 

(%) 

สอบควำมถนัดในสำขำวิชำที่สมัคร 50 
สอบสัมภำษณ์ (Interview)  50 

 
 

เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ทุกสาขาวิชายกเว้นการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรนานาชาติ) 
 1.Report of English Proficiency Test from TOEFL, IELTS, CU-TEP, RMIT, TOEIC or CEFR. 

** Remarks: 
• English Proficiency Test accepted by SoA+D are as follow: TOEFL (ibt) = 61, IELTS = 5,CU-TEP = 61 or RMIT 
= Upper Intermediate (5), TOEIC = 605 or CEFR 51: B2 
• For those who get the scores with IELTS – 4.5, TOEFL (ibt) – 53-60, CU-TEP – 53-60 or RMIT = Intermediate 
(4.5), TOEIC=540-604 or CEFR 41-50: B1 can submit the application form and take the aptitude and interview 
test. If the students are accepted, they are required to study English Course in May - June. 
Students may directly apply at RMIT to take the RMIT English Test. 
Please contact the staff at 0-2930-3570 or Line ID: rmitenglishth. 
2. Personal Statement  
Personal statement must be able to demonstrate the following: 
• Your motivation to study – Why you decide to apply for the program and why you choose SoA+D, or KMUTT. 
• Your expectation from the study – How the study can accommodate your future career plan or other things 
you would like to achieve after graduation. 
3. Portfolio Content 
Portfolio should be a tangible evidence of your potential and interest.  All materials in the portfolio should 
be original pieces; any kind of duplication is not recommended.  Portfolio must be able to demonstrate the 
following attributes: 
•  Your basic skills or spatial comprehension–  sketching, drawing, painting, printmaking, model making, or 
photographic work. Minimum of 5 pieces 
• Your ideas/ works are related to the discipline of study (architecture, interior architecture, industrial design 
and communication design). Minimum of 5 pieces 
•  Other evidence of extra- curricular activities (For example:  social activities, academic activities, etc.  during 
the last 3 years) 
Portfolio Format 
The focus of your portfolio is basically the content.  We would like to encourage use of simple format that 
clearly shows your potential and interest that we are looking for.  The portfolio should have an international 
paper dimension- A4 or A3. The maximum size should not exceed A3. 
Portfolio Submission 
Applicant must bring the original portfolio on the interview day. 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 
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ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 
4.Interview 
Your interview will be evaluated against the following criteria. 
• Ability to handle a formal conversation in English. 
• Ability to discuss about art and design in general, topics including architecture, interior architecture, product, 
artwork, literature, movie as well as relevant social and cultural issues. 
• Ability to express self-interest, passion and commitment in the discipline of study. 

 
เง่ือนไขพิเศษหรือคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ เฉพาะสาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรนานาชาติ) 

1.Report of English Proficiency Test from TOEFL, IELTS, CU-TEP, RMIT, TOEIC or CEFR. 
** Remarks: 
• English Proficiency Test accepted by SoA+D are as follow: TOEFL (ibt) = 61, IELTS = 5,CU-TEP = 61 or RMIT 
= Upper Intermediate (5), TOEIC = 605 or CEFR 51: B2 
• For those who get the scores with IELTS – 4.5, TOEFL (ibt) – 53-60, CU-TEP – 53-60 or RMIT = Intermediate 
(4.5), TOEIC=540-604 or CEFR 41-50: B1 can submit the application form and take the aptitude and interview 
test. If the students are accepted, they are required to study English Course in May - June. 
Students may directly apply at RMIT to take the RMIT English Test. 
Please contact the staff at 0-2930-3570 or Line ID: rmitenglishth. 
2.1 Personal Statement in video format. Maximum 5 minutes.  
(Multiple Intelligence for Design Integration (International Program)) 
A personal statement is a crucial part of your application. It should help MIDI team to understand your 
passion and your goal. What do you plan for yourself and how studying at MIDI could help you achieve 
your goal. How is your goal aligned with MIDI’s program objectives? 
• Video file must be saved in .mov, .mp4, .avi format. 
• Total file size must not exceed 20 MB and named as “MIDI_firstname_lastname_statement”. 
3.1 . E-Portfolio Content (optional) 
1) Personal Profile 
2) Five to eight pieces of selected works including one, and/or more than one, of the following areas of 
interest. 
o Art and creative works – including sketches, paintings, photography, models, drawings, animation, film, 
digital artwork. 
o Scientific projects – including photos of work and a concise description 
o Business projects – including photos of work and a concise description 
3) Work experiences 
4) Academic experiences (exchange , workshop, summer camp) 
5) Social or community works 
6) Achievement, competitions, and awards 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 
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ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศกึษำ มจธ. 
 

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ต่อ) 
 
Portfolio Format and size and naming 
• The focus of your portfolio is the content. We would like to encourage the use of simple format that clearly 
shows your potential and interest that we are looking for. 
• Portfolio must be saved in pdf format. Total file size of E-Portfolio must not exceed 20 MB 
Animation and Video file must be saved in .mov format. 
Total file size must not exceed 20 MB and named as “MIDI_firstname_lastname_Portfolio”. 

 
 

** ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

 




