
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) แบบรับตรง

คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปการศึกษา  2566   
__________________________________________________________

คณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จะดําเนินการรับสมัคร

นักศึกษา แบบรับตรง เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (ตอเน่ือง) ประจําปการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตอไปนี้

     1.     หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง

1)  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ตอเนื่อง)  จํานวนที่รับ  20  คน

2)  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ตอเนื่อง)    จํานวนที่รับ  15  คน

3)  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง)  จํานวนที่รับ  15  คน

4)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส (ตอเนื่อง)        จํานวนที่รับ  40  คน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

5)     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวนที่รับ  30  คน

6)     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ จํานวนที่รับ  30  คน

7)     สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ จํานวนที่รับ  30  คน

   หลักสูตรรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

     1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ตอเนื่อง)

 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  (หลักสูตรเทียบโอน) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

หมายเหตุ     นักศึกษาท่ีเลือกหลักสูตรของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อผานการคัดเลือกตองไป

เรียนที่วิทยา เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตั้งแตชั้นปท่ี 1 จนสําเร็จการศึกษา
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2.     การรับสมัครแบบโควตาและการเลือกสาขาวิชา
การรับแบบโควตา แบงเปน 2 ประเภทและผูสมัคร 1 คน สามารถสมัครได 2 ประเภท ไดแก

ประเภทท่ี 1  การรับแบบโครงการเรียนดี รางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ

ประเภทท่ี 2  การรับแบบโครงการ KMITL ONE

การเลือกสาขาวิชาผูสมัครจากประเภทท่ี 1 การรับแบบโครงการเรียนดี รางวัลและประกาศนียบัตร

ทางวิชาการ สามารถเลือกหลักสูตรลําดับ ท่ี 1 -4  ได 2 สาขาวิชา ท่ีตรงคุณวุฒิผูสมัคร เมื่อชําระเงินคาสมัคร

เรียบรอยแลวสามารถกดเลือกสมัครประเภทท่ี 2 การรับแบบโครงการ KMITL ONE ไดโดยไมตองเสียคาสมัคร

การเลือกสาขาวิชาผูสมัครจากประเภทท่ี 2 โครงการ KMITL ONE สามารถเลือกไดเฉพาะหลักสูตร

สาขาวิชาในลําดับท่ี 5-7  ไดเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัคร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่ส้ินสุด
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3.     คุณวุฒิทางการศึกษาของผูสมัครสอบคัดเลือก

หลักสูตร วุฒิที่รับสมัคร

1.      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ตอเนื่อง)

หลักสูตร 3 ป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังน้ี

-สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

-สาขาวิชาชางกลเกษตร

-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต

-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

-สาขาวิชาซอมบํารุงอากาศยาน

-สาขาวิชาไฟฟา

-สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม

-สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต

-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส

-สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 

หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

2.      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ตอเนื่อง)

     หลักสูตร 3 ป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้

-สาขาวิชาชางกอสราง

-สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม

-สาขาวิชาชางสํารวจ

-สาขาวิชาโยธา 

หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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3.      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ตอเนื่อง)

     หลักสูตร 3 ป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้
-สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร
-สาขาวิชาซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมและแอนิเมชัน
-สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
-สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
-สาขาวิชาไฟฟา
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

4.      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส

     (ตอเน่ือง) หลักสูตร 2.5 ป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาไฟฟา
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
- สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน 
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ



-  ๕  -

5.      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเทียบโอน 3 ป
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้
-สาขาวิชาชางยนต
-สาขาวิชาชางเทคนิคยานยนต
-สาขาวิชาชางเครื่องกล
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
-สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง
-สาขาวิชาชางกลโรงงาน
-สาขาวิชาชางกลเรือ
-สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
-สาขางานผลิตเครื่องจักรกล
-สาขาวิชาอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาชางจักรกลหนัก
-สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
-สาขาวิชาชางกลเกษตร
-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
-สาขาวิชาซอมบํารุงอากาศยาน
-สาขาวิชาไฟฟา
-สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม
-สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
-สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร 
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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6.      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ หลักสูตรเทียบโอน 3 ป
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้
-สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
-สาขาวิชาชางกลเกษตร
-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต
-สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
-สาขาวิชาซอมบํารุงอากาศยาน
-สาขาวิชาไฟฟา
-สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม
-สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
-สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
-สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาวิชาคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

7.      วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมหุนยนตและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
หลักสูตรเทียบโอน 3 ป
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาดังนี้
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาไฟฟา
- สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
- สาขาวิชาซอฟตแวรระบบสมองกลฝงตัว
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
-สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
- สาขาวิชาเทคนิคยานยนต 
หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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4.     คุณสมบัติของผูสมัคร

ประเภทท่ี 1  การรับโครงการเรียนดีรางวัลและประกาศนียบัตรทางวิชาการ

  ประเภทท่ี 2  การรับโครงการ KMITL ONE

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2565 หรือสําเร็จการ

ศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และตองมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา

มากกวา 3.00

2. เปนผูท่ีไมมโีรคสําคญัท่ีจะเปนอปุสรรคตอการศกึษา

3. เปนผูมีความประพฤติดีและรับรองตอสถาบันวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันท่ีมีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

5.     วิธีการสมัคร

1. สมัครทางอินเทอรเน็ตผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission (สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล)

2.     ชําระเงินจากคาสมัคร ในอัตราคาสมัคร จํานวน 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด

พิมพแบบฟอรมใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระเงินคาสมัคร ได 2 ชองทาง ดังนี้

 2.1  ชําระผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

  2.2  ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม

ธนาคาร10 บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคา

สมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)
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6.     กําหนดการรับ

กําหนดการ วัน/เดือน/ป

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

ชําระเงินผานธนาคาร

ตั้งแตบัดนี้  ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ  2566

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ  ทาง

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

วันท่ี 28 กุมภาพันธ  2566

- สอบสัมภาษณ *สถานท่ีสอบสัมภาษณจะแจงใหทราบภายหลังใน

วันประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ

วันท่ี 4 มีนาคม 2566

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ทาง

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

วันท่ี 9 มีนาคม 2566

- ยืนยันสิทธ์ิทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission และ

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

วันท่ี 14-17 มีนาคม 2566 

7.     เอกสารท่ีผูสมัครตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ

      1. ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากระบบการรับสมัครhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission

      2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ไมนอยกวา 3 ภาคการ

ศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานศึกษา

      3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร

      4. Portfolio ของผูสมัคร

http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/


-  ๙  -

ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ

สมัครสอบ และกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู

สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนตามประกาศรับ

สมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติใน

การสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแตตน

การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่ส้ินสุด

สอบถามระบบการรับสมัคร (ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

ไดท่ี สํานักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8000 ตอ 3203, 3205

Facebook-Admission.KMITL

สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร (ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

งานวิชาการปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร สจล.ชองทางการตดิตอ

โทร: 02-3298301 ตอ 201 หรอื 082-9861356, 084-1435693, 063-9027127

Facebook: Undergraduate Academic Affairs, KMITL

อีเมลล: ug_eng@kmitl.ac.th



-  ๑๐  -

8.  การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร

เปนสิทธ์ิขาดของคณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํานัก

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

9.  การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ตามกําหนดเวลา

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

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และ

สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

10. การตัดสิทธิ์
1. ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของสถาบันฯ

และไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
2.    ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

11. คาธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรลําดับท่ี 1 – 4   ภาคการศึกษาละ   35,000  บาท  

หลักสูตรลําดับท่ี 5 – 7     ภาคการศึกษาละ    20,000  บาท

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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