
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 4

ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

โดยท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เห็นสมควรเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน

ระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2564 อาศัยอํานาจตามความในขอ 10 ของขอบังคับ

สถาบัน วาดวยนโยบาย หลักเกณฑ และเงื่อนไขการรับคนพิการเขาศึกษาตอในสถาบัน พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติสภา

วิชาการ ในการประชุมครั้งที ่4/2564 เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2564 จึงออกประกาศการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังระดับปริญญาตรี ประเภทนักศึกษาพิการ ประจําปการศึกษา 2564 ดังน้ี

 

1.รายช่ือคณะท่ีรับนักศึกษาพิการ และจํานวนรับเขาศึกษา จํานวน 12 คน แยกตามคณะ/สาขาวิชาที่เปดรับ ดังน้ี

 

คณะ/สาขาวิชา จํานวน
นักศึกษาที่

รับ

ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ
ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

1. วิศวกรรมศาสตร

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

- วิศวกรรมโทรคมนาคม

- วิศวกรรมไฟฟา

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2 คน - บุคคลที่มีความบกพรอง

ทางการไดยิน (เฉพาะกรณีหูตึง

แตมีเครื่องชวยฟง)

- บุคคลท่ีมีความบกพรองทาง

รางกาย หรือการเคลื่อนไหว

สามารถชวยเหลือตัวเองในชีวิต

ประจําวันได ไดแก พิการขา

หนึ่งหรือสองขาง, พิการแขน

หนึ่งขาง

 - บุคคลที่มีความบกพรองทาง

ดานการมองเห็น ไดแก

ตาบอดหนึ่งขาง

 

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ม. 6 สายวิทยาศาสตร

-คณิตศาสตร หรือประกาศณียบัตร

วิชาชีพ ป 3 ปวช. สาขาชาง

อุตสาหกรรม  เชน เครื่องกล ไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส การกอสรางและ

โลหะการ ที่มีผลเฉลี่ยสะสมรวม 5

ภาคการศึกษา มากกวา 3.00

 

 



 

-  ๒  -

 

คณะ/สาขาวิชา จํานวน

นักศึกษาท่ี

รับ

ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ

ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

2. คณะสถาปตยกรรม ศิลปะ

และการออกแบบ

- สถาปตยกรรมหลัก 1 คน

- ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร 1

คน

4 คน รางกาย/เคล่ือนไหว

- ความพิการทางการ

เคลื่อนไหว แตตองไมพิการ

ทางการมองเห็นและการไดยิน

มือท้ังสองขางสามารถใชงาน

อุปกรณประกอบการเรียนการ

สอนได และสามารถชวยเหลือ

ตนเอง ในชีวิตประจําวันได

 

(1) หลักสูตร สถ.บ. (สถาปตยกรรม

หลัก และ ภ.สบ. ภูมิสถาปตยกรรม

ศาสตรบัณฑิต) รับผูสําเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และตองเรียน

หมวด คณิต-วิทย ไมนอยกวา 15 

หนวยกิตและตองมีเกรดเฉลี่ยตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 2.75

- ศิลปกรรม มีเดียอารต และ

  อิลลัสเตชันอารต  2 คน

-  ความพิการทางการ

เคลื่อนไหว แตไมพิการทางการ

มองเห็นและการฟงสามารถใช

มือท้ังสองขางหยิบจับอุปกรณ

ชวยเหลือในชีวิตประจําวันได

 

 

 

 

 

(2) หลักสูตรศป.บ. (ศิลปกรรม

มีเดียอารต และอิลลัสเตชันอารต)

รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 ตองเรียนหมวดคณิต-วิทย ไม

นอยกวา 15 หนวยกิตและตองมี

เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

2.75

 



 

-  ๓  -

 

คณะ/สาขาวิชา จํานวน

นักศึกษาท่ี

รับ

ประเภทความพิการ/คุณสมบัติ

ทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

3. เทคโนโลยีการเกษตร

- นิเทศศาสตรเกษตร 1 คน

 

 

 

 

 

 

- การจัดการฟารมอยางชาญ

ฉลาด 2 คน

3 คน รางกาย/เคล่ือนไหว

- ผูสมัครตองเปนนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางรางกายบาง

สวน ยกเวนทางสายตา และ

การไดยิน สามารถชวยเหลือตัว

เองในชีวิตประจําวันไดดี ไม

เปนอุปสรรคตอการศึกษา

 

(1) สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร รับ

ผูที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร แผนการเรียนศิลป-

คํานวณ และแผนการเรียนอื่นที่เรียน

คณิตศาสตรไมนอยกวา 5 หนวยกิต

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.75

 

(2) สาขาวิชาการจัดการฟารมอยาง

ชาญฉลาด รับผูที่จบการศึกษาหรือ

กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนอื่นที่

เรียนวิทยาศาสตรไมนอยกวา 18

หนวยกิต คณิตศาสตรไมนอยกวา

10 หนวยกิต และผูที่จบการศึกษา

หรือกําลังศึกษาอยูระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่

3 สาขาดังน้ี สาขาเกษตรกรรม

เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตว

ศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร

ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจ

เกษตร มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 2.50 ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอย

กวา 5 ภาคการศึกษา

 
 



 

-  ๔  -

 

คณะ/สาขาวิชา จํานวน

นักศึกษาท่ี

รับ

ประเภทความพิการ/

คุณสมบัติทางความพิการ

คุณสมบัติทางวิชาการ

4. วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมวัสดุ

- วิศวกรรมวัสดุนาโน 2 คน

2 คน รางกาย/เคล่ือนไหว 

- เปนผูพิการทางการ

เคลื่อนไหวที่สามารถเคลื่อนที่

ไดดวยตนเอง โดยมือท้ังสอง

ขางสามารถใชการไดดี ไมเปน

อุปสรรคตอการศึกษา

ทางการไดยิน 

- เปนผูพิการทางการไดยินใน

ระดับที่สามารถใชเครื่องชวย

ฟงไดและสามารถ สื่อสารให

เขาใจได

(1) กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียน

วิทยาศาสตร–คณิตศาสตร โดยมี

คะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.75

(2) ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 4 ภาค

เรียน

(3) มีสัญชาติไทยหรืออยูใน

ประเทศไทยอยางถูกตองตาม

กฎหมาย

(4) มีความประพฤติเหมาะสม

(5) ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะ

เปนอุปสรรคตอการศึกษา

(6) ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย

 

5. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการ

บินนานาชาติ

- การจัดการโลจิสติกส

(หลักสูตรนานาชาติ) 1 คน

1 คน รางกาย/เคล่ือนไหว 

- มือตองใชการไดดี ไมเปน

อุปสรรคตอการศึกษา และ

สามารถเขียนหนังสือได

 

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ

เทียบเทาในสายใดก็ได และมี GPA ไม

ตํ่ากวา 2.75

 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูมีสิทธิ์สมัคร

2.1 เปนผูท่ียึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

2.2 ไมเปนคนวิกลจริต หรือเปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สําคัญ อันจะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา

 2.3 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอสถาบัน วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และจะ

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบัน ทุกประการ

2.4 เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

2.5 ไมเปนนักศึกษาของสถาบัน หรือผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบัน โดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน

2.6 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบและขอบังคับนักศึกษาของสถาบันฯ และปฏิบัติตามระเบียบและขอ

บังคับของสถาบันฯ อยางเครงครัด



 

-  ๕  -

 

3. กําหนดการรับสมัคร

การดําเนินการ วัน เดือน ป

1. รับสมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และ

ชําระเงินคาสมัคร 

วันที่ 3-8  มิถุนายน. 2564

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

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

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

3. สอบสัมภาษณ แบบออนไลน วันที่ 15 มิถุนายน 2564

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

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

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564

5. ยืนยันสิทธ์ิและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

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

 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564

หมายเหต ุ  หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษา

 

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร ใน

อัตราคาสมัคร 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระ

เงินคาสมัครได 2 ชองทาง

1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก

มีการชําเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

 

5. การรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมี

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

และชําระเงินยีนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไม

ดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว

แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพื่อนยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

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

6.1 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองไมเปนผูใชสิทธิ์ Clearing House กับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย

(ทปอ.) กรณีตรวจพบในภายหลังวาใชสิทธิ์ไปแลวใหถือวาการผานการคัดเลือกในครั้งนี้เปนเปนโมฆะ

6.2 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละ

สิทธิ์

6.3 ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

7. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวนเงิน 25,000  บาท / ภาคการศึกษา

คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ        จํานวนเงิน 22,000  บาท / ภาคการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร      จํานวนเงิน 25,000  บาท / ภาคการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ   จํานวนเงิน 25,000  บาท / ภาคการศึกษา

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  จํานวนเงิน 90,000  บาท / ภาคการศึกษา

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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