
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

จะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ

ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สาขาวิชาท่ีเปดรับ

    หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)

1) สาขาวิชาสถาปตยกรรม (5 ป) จํานวนรับ  20  คน  

2) สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมภายใน (5 ป) จํานวนรับ  20  คน 

3) สาขาวิชาครุศาสตรการออกแบบ (4 ป) จํานวนรับ  20  คน  

4) สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม (4 ป) จํานวนรับ  20  คน

5) สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร (4 ป) จํานวนรับ  20  คน

 

***สามารถเลือกสมัครได 1 สาขาวิชาเทานั้น***
2. คุณสมบัติผูสมัคร

2.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.2 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ 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 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 

ไมกําหนด

2. สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

ในสาขาวิชาดังนี้

- อิเล็กทรอนิกส / อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

- โทรคมนาคม

- คอมพิวเตอร / เทคนิคคอมพิวเตอร / คอมพิวเตอรธุรกิจ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ไฟฟากําลัง / ไฟฟา

- แมคคาทรอนิกส

- หุนยนต

ไมกําหนด
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สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา GPA

5. ครุศาสตรเกษตร (4 ป) 1. สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(ม.6) ทุกแผนการเรียน

ไมกําหนด

 

 

 

 

2. สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.3) ในสาขาวิชาดังตอไปนี้

- เกษตรกรรม 

- เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

- ประมง

ไมกําหนด

 

3. กําหนดการ

กําหนดการ วัน เดือน ป

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
วันที่ 2 มิถุนายน 2565

สอบสัมภาษณแบบออนไลน วันที่ 4 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
วันที่ 5 มิถุนายน 2565

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
วันที่ 22 มิถุนายน 2565

ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565
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4. วิธีการสมัคร

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 (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี
และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนหากมีการชําเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

 

5. การสงหลักฐานการสมัคร

อัปโหลดหลักฐานการจบการศึกษา โดยสแกนจากฉบับจริง เปนไฟล pdf เทานั้น เขาระบบรับสมัคร

ภายในวันท่ี 30 พ.ค. 65

 

6. วิธีการคัดเลือก (รายละเอียดจะแจงใหทราบตอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ)

สอบสัมภาษณแบบออนไลน เวลา 09.00 น. ผูเขาสอบจะตองเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

บัตรท่ีทางราชการออกให

 

ผลการคัดเลือกและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปนสิทธิ์ชี้ขาดของ
 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 

 

7. การรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั จะตองรายงานตวัผูมสีทิธิเ์ขา

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

การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่

2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาทีไ่ดยนืยนัเขาศกึษาโดยการรายงานตวัทางอนิเทอรเนต็ และชําระเงนิยืนยันสทิธ์ิแลว

แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
 ผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาทีไ่ดยนืยนัและจายเงนิเพือ่นยนืยนัสทิธิใ์นการเขาศกึษาแลว เมือ่เขาศกึษาในสถาบนัฯ

จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา

เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
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8. การตัดสิทธ์ิ

8.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกตองไมเปนผูใชสิทธิ์ Clearing House กับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย

(ทปอ.)

8.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตวัผูมสิีทธิเ์ขาศกึษาทางอนิเทอรเนต็ และไมชําระเงนิยนืยนัสทิธ์ิ

เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

8.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

 

9. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ  19,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๒๔  พ.ค.  ๖๕ เวลา  ๐๐:๕๔:๐๔  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OABFA-DQANA-A5ADc-AMwBF

 

 


