
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปการศึกษา 2564

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาวิชาท่ีเปดรับ

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

1) สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) จํานวนรับ  40  คน

2) สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน (5 ป) จํานวนรับ  40  คน

3) สาขาวิชาครุศาสตรการออกแบบ (4 ป) จํานวนรับ  40  คน

4) สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (4 ป) จํานวนรับ  40  คน

5) สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร (4 ป) จํานวนรับ  30  คน

 

***สามารถเลือกสมัครได 1 สาขาวิชาเทานั้น**
 

2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.2 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

2.3 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

2.4  เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา

ความผิดตาง ๆ

2.5 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

2.6 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา หรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.7 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

2.8 คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา ดังตอไปนี้
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สาขาวิชา คุณสมบัติผูส้มัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา GPA 
1. สถาปัตยกรรม (5 ปี) 
2. การออกแบบสภาพแวดล้อม

ภายใน (5 ปี) 
3. ครุศาสตร์การออกแบบ  
 (4 ปี) 

สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศกึษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน 

ไม่กําหนด 

สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศกึษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
    - เทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - สถาปัตยกรรมไทย 
    - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
    - เขียนแบบก่อสร้าง 
    - ก่อสร้าง 
    - ออกแบบตกแต่ง 
    - ตกแต่งภายใน 
    - ศิลปกรรม 
    - ออกแบบนิเทศศิลป์ 
    - ออกแบบ 
    - การพิมพ์ 
    - พาณิชย์ศิลป์ 
    - วิจิตรศิลป์ 
    - อ่ืน ๆ ทีมพ้ืีนฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ 
ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 

ไม่กําหนด 

4. ครุศาสตร์วิศวกรรม 
   (4 ปี) 
 

สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศกึษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรยีนวิทย์-คณิต โดยเรียน
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ไม่กําหนด 

สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังน้ี 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาโทรคมนาคม 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรทีก่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

ไม่กําหนด 
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สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา GPA

5. ครุศาสตรเกษตร (4 ป) 1. สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนดังน้ี

- แผนการเรียนวิทย-คณิต

- แผนการเรียนศิลป-คํานวณ

ไมกําหนด

2. สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 

- สาขาเกษตรกรรม 

- สาขาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

- สาขาประมง

ไมกําหนด

 

3. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

- รับสมัครทางอินเทอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 21 ธันวาคม

2563

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ 15 มกราคม 2564

- สอบสัมภาษณ ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี

วันที่ 23 มกราคม 2564

- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์ Clearing

House

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564

- นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ ์Clearing House ผานทางระบบ

ของสมาคมท่ีประชุมแหงประเทศไทย (ทปอ.)  

วันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา                           

  ww.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันท่ี 2 มีนาคม 2564

- รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th

และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบัน

วันท่ี 4 – 9 มีนาคม 2564

 

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอรของ

ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 300 บาท โดยมีคา

ธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสีย

หายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ) 

http://www.reg.kmitl.ac.th/
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5. หลักฐานการสมัคร ใหเตรียมหลักฐานการสมัครนํามายื่นในวันสอบสอบสัมภาษณ (วันเสารที่ 23 ม.ค. 64)

5.1 สําเนาใบแสดงผลการเรียน จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

5.2 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให

 

6. การสงแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)

6.1 สาขาวิชาสถาปตยกรรม ใหนําตนฉบับผลงานทางดานศิลปะ นํามาในวันสอบสัมภาษณ

6.2 สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน ใหนําตนฉบับผลงานทางดานศิลปะ นํามาในวันสอบ

สัมภาษณ

6.3 สาขาวิชาครุศาสตรการออกแบบ ใหนําตนฉบับผลงานทางดานศิลปะ นํามาในวันสอบสัมภาษณ

6.4 สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม สงเอกสารในระบบรับสมัคร ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 63  โดย Portfolio

ตองมีจํานวนไมเกิน 10 หนา อัปโหลด Portfolio (.pdf,.jpg, .png, .gif) ขนาดไฟล ไมเกิน <1 M

6.5 สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร สงเอกสารในระบบรับสมัคร ภายในวันที่ 21 ธ.ค. 63 โดย Portfolio

ตองมีจํานวนไมเกิน 10 หนา อัปโหลด Portfolio (.pdf,.jpg, .png, .gif) ขนาดไฟล ไมเกิน <1 M

 

7. วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณทุกสาขาวิชา

7.1 สอบสัมภาษณ เวลา 09.00 น.

7.2 สถานท่ีสอบสัมภาษณจะประกาศใหทราบตอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

 

ผลการคัดเลือกและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปนสิทธิ์

ช้ีขาดของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

 

8. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธกิาร

บดแีหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ีอแสดงความจํานงเขาศกึษาเปนนกัศกึษา ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง ภายในวันท่ี 22-23 กุมภาพันธ 2564 เทานั้น หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่

กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
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9. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูท่ีผานการคดัเลอืกที ่ Clearing House และไดรบัการประกาศรายชือ่เปนผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาของสถาบนั

เทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั จะตองรายงานตวัผูมสีทิธิเ์ขาศกึษาทาง   www.reg.kmitl.ac.th 

และชําระเงินยีนยันสิทธิ์ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไม

ดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาท่ีไดยนืยนัเขาศกึษาโดยการรายงานตวัทางอนิเทอรเนต็ และชําระเงนิยนืยันสทิธิแ์ลว

แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาท่ีไดยนืยนัและจายเงนิเพือ่นยนืยนัสิทธิใ์นการเขาศกึษาแลว เมือ่เขาศกึษาในสถาบนัฯ

จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา

เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 

10. การตัดสิทธ์ิ

10.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

10.2 ผูท่ีผานการคดัเลอืกแตไมรายงานตวัผูมสิีทธิเ์ขาศึกษาทางอนิเทอรเนต็ และไมชําระเงนิยนืยันสทิธิ์

เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

10.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

 

11. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ  19,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๒๐  ต.ค.  ๖๓ เวลา  ๑๒:๑๙:๑๖  Non-PKI Server Sign-LN
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