
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 

แบบรับตรงอิสระ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ

ประจําปการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาวิชาท่ีเปดรับ

    หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

1) สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) จํานวนรับ  5  คน

2) สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน (5 ป) จํานวนรับ  5  คน

3) สาขาวิชาครุศาสตรการออกแบบ (4 ป)            จํานวนรับ  5  คน

4) สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (4 ป) จํานวนรับ  5  คน

5) สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร (4 ป) จํานวนรับ  5  คน

***สามารถเลือกสมัครได 1 สาขาวิชาเทานั้น**
2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.2 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

2.3 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

2.4  เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา

ความผิดตาง ๆ

2.5 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

2.6 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทํา หรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.7 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

2.8 คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา ดังตอไปนี้
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สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา GPA

1. สถาปตยกรรม ( 5 ป)

2. การออกแบบสภาพ

แวดลอมภายใน (5 ป)

3. ครุศาสตรการออกแบบ

(4 ป)

1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุก

แผนการเรียน

ไมกําหนด

2. สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 

ในสาขาวิชาดังตอไปนี ้   

- เทคนิคสถาปตยกรรม    

- สถาปตยกรรมไทย    

- เขียนแบบสถาปตยกรรม    

- เขียนแบบกอสราง    

- กอสราง    

- ออกแบบตกแตง    

- ตกแตงภายใน    

- ศิลปกรรม    

- ออกแบบนิเทศศิลป    

- ออกแบบ    

- การพิมพ    

- พาณิชยศิลป    

- วิจิตรศิลป  หรือ อื่น ๆ ที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปตยกรรม

ออกแบบ กอสราง หรือเทียบเทาตามหลักสูตรที่กระทรวง

ศึกษาธิการรับรอง

ไมกําหนด

4. ครุศาสตรวิศวกรรม 

(4 ป)

1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

แผนการเรียนวิทย-คณิต โดยเรียนคณิตศาสตร ไมนอยกวา 10

หนวยกิต และวิทยาศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต

ไมกําหนด

2. สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

ในสาขาวิชาดังนี้

- อิเล็กทรอนิกส / อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

- โทรคมนาคม

- คอมพิวเตอร / เทคนิคคอมพิวเตอร / คอมพิวเตอรธุรกิจ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ไฟฟากําลัง / ไฟฟา

- แมคคาทรอนิกส

หรือเทียบเทาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ไมกําหนด
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สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา GPA

5. ครุศาสตรเกษตร (4 ป) 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ม.6) แผนการเรียนดังนี้

- แผนการเรียนวิทย-คณิต

- แผนการเรียนศิลป-คํานวณ

ไมกําหนด

 

 

 

 

2. สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.3) ในสาขาวิชาดังตอไปนี้

- เกษตรกรรม 

- เพาะเล้ียงสัตวนํ้า 

- ประมง

ไมกําหนด

3. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

- รับสมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 3 - 8 มิถุนายน 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทาง

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

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

- สอบสัมภาษณแบบออนไลน วันที่ 12 มิถุนายน 2564 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทาง

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

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

- ยืนยันสิทธ์ิและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ทาง

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

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2564

4. วิธีการรับสมัคร

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

อัตราคาสมัคร 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระ
เงินคาสมัครได 2 ชองทาง

1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ
2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี
และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนหากมีการชําเงินดวยวิธีอื่น ๆ)
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5. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณออนไลนทุกสาขาวิชาโดยจะแจงรายละเอียดใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ 

(ดังกําหนดการท่ีแจงไว)

ผลการคัดเลือกและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปนสิทธิ์ชี้ขาดของ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

6. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาของสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั จะตองรายงานตวัผูมสีทิธิเ์ขา

ศกึษา ทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  และชําระเงินยีนยันสิทธ์ิตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง

การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่

2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาท่ีไดยนืยนัเขาศกึษาโดยการรายงานตวัทางอนิเทอรเนต็ และชําระเงนิยืนยันสทิธ์ิแลว

แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาท่ีไดยนืยนัและจายเงนิเพือ่นยนืยนัสิทธิใ์นการเขาศกึษาแลว เมือ่เขาศกึษาในสถาบนัฯ

จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา

เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

7. การตัดสิทธิ์

7.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกตองไมเปนผูใชสิทธิ์ Clearing House กับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย

(ทปอ.)

7.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตวัผูมีสิทธิเ์ขาศกึษาทางอนิเทอรเนต็ และไมชําระเงนิยนืยนัสทิธ์ิ

เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

7.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
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8. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ  19,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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