
 
   

ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 3  

(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) 
ประจำปีการศึกษา 2563 

----------------------------------------------------- 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3  คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT  
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. คณะและวิทยาลัยที่เปิดรับ 
 1.1   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 1.2   คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.3   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 1.4   คณะการบริหารและจัดการ 
 1.5   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.6   คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 1.7   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 1.8   คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 1.9   วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
 1.10  วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
 1.11  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
 1.12  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 
 1.13  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 2.1  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2.2  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.3  เป็นผู้ที ่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุก
ประการ 
 2.4  เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำ
ความผิดต่าง ๆ  
 2.5  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
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2.6 จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก

ประเภท 
 2.7  ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน 
 
3. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 
 สำหรับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในการสมัครคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ  สามารถ
ดูละเอียดได้ทีป่ระกาศแนบท้ายในแต่คณะ/วิทยาลัย 
 
4. วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก 

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่     
17 - 27  เมษายน 2563 และคัดเลือกโดยพิจารณาจาก GAT/PAT ตามองค์ประกอบและค่าน้ำหนักของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้กำหนดตามประกาศแนบท้าย ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็น
สิทธิ์ชี้ขาดของคณะ/วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

5. การประกาศผลผูผ้่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้า

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
 

6. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ 
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือยืนยันการเข้าศึกษา หากไม่ดำเนินการตามวนั
เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว 
แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ 
จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงิน
ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น 
 

7. การตัดสิทธิ์ 
7.1  ผู้ที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 7.2  ผู้ที่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต และไม่ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเข้า
ศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 7.3  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ แล้ว  หากยังไม่สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 
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8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ต้องชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    จำนวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)

จำนวนเงิน      120,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 22,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร จำนวนเงิน   20,000   บาท / ภาคการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนเงิน 32,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 70,000   บาท / ภาคการศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะการบริหารและจัดการ จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 40,000   บาท /  ภาคการศึกษา 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จำนวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ จำนวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 

• เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ต้องชำระค่าเรียกเก็บซึ่งจ่ายให้โดยตรง
กับสถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  จำนวนเงิน 80,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (จังหวัดชุมพร) 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร) จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร) จำนวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จำนวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 

ประกาศ ณ   วันที่     พฤศจิกายน   2562 

(รองศาสตราจารย์ ดร. อนุวัฒน์  จางวนิชเลิศ ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารวชิาการ 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

/รายละเอียดประกาศแนบท้าย... 



8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เพิ่มเติม) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะอุตสาหกรรมอาหาร”) 

 เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศสถาบัน รายละเอียดดังนี ้

    1)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 180,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
    2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส าหรับสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 400 CHF (สี่ร้อยฟรังก์สวิสถ้วน) ส าหรับ Business and Hotel 
Management School, Switzerland  ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา 

3) ค่าธรรมเนียมส าหรับการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลดร้อย
ละ 15 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel 
Management School, Switzerland หรือสูงสุดไม่เกิน 5000 CHF (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน ) โดยให้ถืออัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ปีการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเริ่มศึกษา และ ค่าธรรมเนียมนี้ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเดินทาง ไปและกลับ  ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของหลักสูตร Bachelor 
Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, Switzerland เพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/ 
 

https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/


ยกเลิกการสอบสัมภาษณ ์TCAS รอบที ่3 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยกเลิกการ
สอบสัมภาษณ ์TCAS รอบที ่3  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านเวปไซต์
ของ ทปอ.ตามวันเวลาทีก่ าหนดแล้ว สามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาและรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติเรื่องการช าระเงนิค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่วงหน้า ที ่
http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=3  

หัวข้อ “ผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา” วันที ่20 พฤษภาคม 2563 

 

ประกาศ ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2563 



     ประกาศแนบท้าย 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

1. จำนวนรับ 
 หลักสูตรทั่วไป 

1.1  วิศวกรรมไฟฟ้า      จำนวนรับ 10 คน 
1.2  วิศวกรรมเคมี      จำนวนรับ  5 คน 
1.3.  วิศวกรรมเครื่องกล      จำนวนรับ  5 คน 
1.4.  วิศวกรรมโยธา      จำนวนรับ 10 คน 
1.5.  วิศวกรรมอุตสาหการ     จำนวนรับ 10 คน 
1.6.  วิศวกรรมโทรคมนาคม      จำนวนรับ 10 คน 
1.7.  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน   จำนวนรับ 10 คน 
1.8.  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ     จำนวนรับ  5 คน  
1.9.  วิศวกรรมขนส่งทางราง     จำนวนรับ  5 คน 
1.10.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์     จำนวนรับ 10 คน 
1.11.  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     จำนวนรับ 10 คน 

 หลักสูตรนานาชาติ 
1.12  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)    จำนวนรับ  5 คน 
1.13  วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)    จำนวนรับ  5 คน 
1.14  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน 
1.15  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ   5 คน 
1.16  วิศวกรรมพลังงาน  (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน 
1.17  วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)    จำนวนรับ  5 คน 
1.18  วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน 
1.19  วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน 
1.20  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน 
 
รายละเอียดสาขาวิชาที่ได้รับการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หลักสูตรทั่วไป 

• วิศวกรรมไฟฟ้า 
• วิศวกรรมเคมี 
• วิศวกรรมเครื่องกล  
• วิศวกรรมโยธา 
• วิศวกรรมอุตสาหการ 
• วิศวกรรมโทรคมนาคม    
• วิศวกรรมขนส่งทางราง    
• วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ยกเว้นแขนงออโตเมชัน) อยู่ระหว่างดำเนินการ

รับรองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
• วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 



 

หลักสูตรนานาชาติ 
• วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)     
• วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)     
• วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  
• วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 
• วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงไฟฟ้ากำลัง อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 
 

2. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –  

คณิตศาสตร์) 
2.2 เป็นผู ้ที ่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่าง

อุตสาหกรรม 
 

 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 

5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 

- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาช่างอุตสาหกรรม จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 



 
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาช่างอุตสาหกรรม จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผล
คะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

 
 

ลำดับที่ 

 
 

สาขาวิชา 

ค่าน้ำหนัก (%) 

GAT  
ความถนัด

ทั่วไป 

PAT 1  
คณิต 

PAT  3 
วิศว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1. วิศวกรรมไฟฟ้า 20 30 50 
2. วิศวกรรมเคมี 20 30 50 
3. วิศวกรรมเครื่องกล 20 30 50 
4. วิศวกรรมโยธา 20 30 50 
5. วิศวกรรมอุตสาหการ 20 30 50 
6. วิศวกรรมโทรคมนาคม  20 30 50 
7. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 20 30 50 
8. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 20 30 50 
9. วิศวกรรมขนส่งทางราง 20 30 50 
10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 30 50 
11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 20 30 50 
12. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 
13. วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 
14. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 
15. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
20 30 50 

16. วิศวกรรมพลังงาน  (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 
17. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 
18. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 
19. วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 
20. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-

16.30 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตึก12 ชั้น และตึก HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

 



ประกาศแนบท้าย 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

1. จำนวนรับ 
1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์      จำนวนรับ   40 คน 
1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      จำนวนรับ   30 คน 
1.3 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม      จำนวนรับ   40 คน 
1.4 สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม      จำนวนรับ   25 คน 
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ      จำนวนรับ   40 คน 
1.6 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     จำนวนรับ   30 คน 
1.7 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์      จำนวนรับ   30 คน 
1.8 สาขาวิชาสถิติประยุกต์      จำนวนรับ   40 คน 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 2.1  ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
10 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 
 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563  



 
  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก 
 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

  ค่าน้ำหนัก  (%) 
ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 1 PAT 2  

  
ความถนัด

ทั่วไป 
ความถนัด

คณิตศาสตร ์
ความถนัด

วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 50 30 
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 50 40 
3. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 20 30 50 
4. สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 20 30 50 
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 20 30 50 
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 20 30 50 
7. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 20 30 50 
8. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 20 50 30 

 

5.2  การสอบสัมภาษณ์ 
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-

12.00 น. ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-
ลาดกระบัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ประกาศแนบท้าย 
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

 1. สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิต ิ
 

1.1 จำนวนรับ 
1.1.1  สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ   จำนวนรับ 10 คน 

 
1.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 1.2.1  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก
แผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า  
2.50 
 

1.3 กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 

 
1.4 วิธีการรับสมัคร 

  สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 
1.5 วิธีการคัดเลือก 

   1.5.1  คะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด   
          -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพอื่นตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  และจะใช้ผล
คะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563  

 



 
  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพ อื่นตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50  และจะใช้ผล
คะแนนสอบ GAT/PAT  ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั ้งที ่ดีที ่สุดมา
พิจารณาการคัดเลือก 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT4 
ความถนัดทางสถาปัตย์   ความถนัดทั่วไป 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ 40  60 
 

1.5.2   การสอบสัมภาษณ์  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 1.5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา  

08.30-12.00 น.  สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ-
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

2. สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม 
 สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 
 

 2.1 จำนวนรับ 
2.1.1 สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์      
2.1.2 สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสังคม  จำนวนรับ 10 คน 
2.1.3 สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น 

 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 2.2.1  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก
แผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า  
2.00 
 

 2.3 กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
2.4 วิธีการรับสมัคร 

  สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 
  
      2.5 วิธีการคัดเลือก 
  2.5.1  คะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 

          - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืน
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะใช้ผลคะแนนสอบ 
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 



 
          -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และจะใช้ผลคะแนนสอบ 
GAT/PAT  ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที ่สุดมาพิจารณาการ
คัดเลือก 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT6 

  
ความถนัดทั่วไป ความถนัดทาง 

ศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1. สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ 50 50 

 สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสังคม   

 สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น   
 

  2.5.2  การสอบสัมภาษณ์  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 2.5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา  

08.30-12.00 น.  สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ-
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
คณะการบริหารและจัดการ 
 

1. จำนวนรับ 
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

จำนวนรับ    40     คน 
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

 จำนวนรับ    100      คน 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2544 
 2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต GPA  
3.00 ขึ้นไป หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ GPA 2.50 ขึ้นไป และ
ต้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 
 
 
 

ประกาศแนบท้าย 



 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1 คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปี
การศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 
22-25 กุมภาพันธ์ 2563  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  ที่มี
อายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT1 

  ความถนัดทั่วไป คณิต 

คณะการบริหารและจัดการ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  50 50 

2. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 

50 50 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  
      ผูผ้่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30 – 

16.30 น.  สถานที่สอบสัมภาษณ์  ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ-
ทหารลาดกระบัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ประกาศแนบท้าย 
 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จำนวนรับ 100 คน 
1.2 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  จำนวนรับ  15 คน 
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ  10  คน 
  

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 2.1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่6 หรือ เทียบเท่า 
 2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ 
น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา) 
 2.3 ผู้สมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีคะแนนการ
ทดสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตามท่ีคณะกำหนด ในข้อ 5.2.2 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 



 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ 
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนน
สอบ GAT/PAT  ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการ
คัดเลือก 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 1 

  ความถนัดทั่วไป คณิตศาสตร ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 60 

2. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  40 60 

3. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

40 60 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  

 5.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 ทุกสาขาวิชาจะต้องสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563  เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี-
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

5.2.2 สำหรับผู ้ผ ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

- มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
• มีผลการสอบ SAT I 
• SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II) 
• ACT (Math section) 
• AP test for a mathematical subject 
• A-Level or AS-Level for a mathematical subject 
• O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject 
• IB-Diploma for a mathematical subject 
• NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject 
• Gaokao score of Mathematics 
• PAT1  

 
 



 

• ผลคะแนนคณิตศาสตร์อ่ืนๆ  หรือ มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวด
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 หรือ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 

  
- มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

• TOEFL (iBT – Internet-based test) 
• TOEFL (ITP or paper-based test) 
• IELTS 

• Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE 

• Gaokao score of English Language 

• CU-TEP 

• TU-GET 

• GAT (Part 2) 
• ผลคะแนนภาษาอังกฤษอ่ืนๆ   หรือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า เป็นเวลาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใช้ภาษาหลักของการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ
ผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ประกาศแนบท้าย 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. จำนวนรับ
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวนรับ 15 คน 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนรับ 25 คน 
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร   จำนวนรับ 15 คน 
1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

จำนวนรับ        15  คน 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เป ็นผู้กำล ังศ ึกษาหร ือสำเร ็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  

     - แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

     - แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

     - แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

     - แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 - แผนการเรียนศิลป์-ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

    - ต้องมคีะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่คณะกำหนด ในข้อ 5.2.2 



 
 

 
3. กำหนดการรับสมัคร 

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 
-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 

5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 1 PAT 2 

  ความถนัดทั่วไป คณิต วิทย์ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20  20 60 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 20 20 60 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 20 30 50 

4. 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการ
จัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

50 - 50 



 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  

                5.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 ทุกสาขาวิชา จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563  เวลา 09.00 – 12.00 น.  สถานที่สอบสัมภาษณ์  อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 5.2.2 สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการ
บริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  (ยื่นในวัน
สอบสัมภาษณ์) 

• TOEFL (ITP or PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  
• TOEFL iBT) ไม่ต่ำหว่า 65 คะแนน  
• IELTS ไม่ต่อกว่า 5.5 คะแนน  
• FCE/CAE/CPE ไม่ต่ำกว่า 160 คะแนน  
• CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน  
• GAT-2 ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

   
          
              

 
 

 



    ประกาศแนบท้าย 
 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

1. จำนวนรับ 
 1.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    จำนวนรับ     5 คน 
 1.2 สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน  จำนวนรับ     5 คน 
 1.3 สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ   จำนวนรับ     5 คน 
 1.4 สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม    จำนวนรับ   15 คน 
 1.5 สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร    จำนวนรับ   10 คน 
 
2. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 
 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร แผนการเรยีนหรือสาขาวิชา 
1) ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม (5 ปี)  - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

ทุกแผนการเรียน หรือ 
 - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
    - เทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - สถาปัตยกรรมไทย 
    - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
    - เขียนแบบก่อสร้าง 
    - ก่อสร้าง 
    - ออกแบบตกแต่ง 
    - ตกแต่งภายใน 
    - ศิลปกรรม 
    - ออกแบบนิทศศิลป์ 
    - ออกแบบ 
    - การพิมพ์ 
    - พาณิชย์ศิลป์ 
    - วิจิตรศิลป์ 
    - อ่ืนๆที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร แผนการเรยีนหรือสาขาวิชา 

2) ค.อ.บ. การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ 
    - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
    - เทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - สถาปัตยกรรมไทย 
    - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
    - เขียนแบบก่อสร้าง 
    - ก่อสร้าง 
    - ออกแบบตกแต่ง 
    - ตกแต่งภายใน 
    - ศิลปกรรม 
    - ออกแบบนิทศศิลป์ 
    - ออกแบบ 
    - การพิมพ์ 
    - พาณิชย์ศิลป์ 
    - วิจิตรศิลป์ 
    - อ่ืนๆทีมีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร แผนการเรยีนหรือสาขาวิชา 

3) ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ 
(4 ปี) 

- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
ทุกแผนการเรียน หรือ 
- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.3) ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
    - เทคนิคสถาปัตยกรรม 
    - สถาปัตยกรรมไทย 
    - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
    - เขียนแบบก่อสร้าง 
    - ก่อสร้าง 
    - ออกแบบตกแต่ง 
    - ตกแต่งภายใน 
    - ศิลปกรรม 
    - ออกแบบนิทศศิลป์ 
    - ออกแบบ 
    - การพิมพ์ 
    - พาณิชย์ศิลป์ 
    - วิจิตรศิลป์ 
    - อ่ืนๆที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

4) ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม  
   (4 ปี) 

 - สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต   
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.3) สาขาวิชาดังต่อไปนี้ 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาโทรคมนาคม 
- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง   

 

5) ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร)  
   (4 ปี) 

- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต   
- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
(ปวช.3) ในสาขาวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 

 
 



 
3. กำหนดการรับสมัคร 

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 
-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 
 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. จะใช้ผลคะแนนสอบ 
GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. จะใช้ผลคะแนนสอบ 
GAT/PAT  ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
   ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 4  PAT 5 

  
ความถนัด

ทั่วไป 
สถาปัตย์ ความถนัดทาง 

วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1. สถาปัตยกรรม 20 40 40 
 
 
 
 
 



 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 4  PAT 5 

  
ความถนัด

ทั่วไป 
สถาปัตย์ ความถนัดทาง

วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

2. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 20 40 40 
 

  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 4  PAT 5 

  
ความถนัด

ทั่วไป 
สถาปัตย์ ความถนัดทาง

วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

3. ครุศาสตร์การออกแบบ 20 40 40 
 

  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 3  PAT 5 

  
ความถนัด

ทั่วไป 
วิศว ความถนัดทาง 

วิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

4. ครุศาสตร์วิศวกรรม 20 40 40 
 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT 2  PAT 5 

  
ความถนัด

ทั่วไป 
วิทย์ ความถนัดทาง 

วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

5. ครุศาสตร์เกษตร 20 40 40 
 

5.2  การสอบสัมภาษณ์  
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30 - 

12.00 น. ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร -
ลาดกระบัง 

 
 
 
 



ประกาศแนบท้าย 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    จำนวนรับ   80 คน 
1.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์      จำนวนรับ   20 คน 
1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง   จำนวนรับ   30 คน 
1.4 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร    จำนวนรับ   15 คน 
1.5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร    จำนวนรับ   20 คน 

   รวมทั้งหมด        165    คน 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

2.1 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.
6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  หรือแผนการเรียนอ่ืนที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
และเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 5 กลุ่มวิชาเอกดังนี้ พืชไร่ พืชสวนและภูมิทัศน์ กีฏวิทยา 
โรคพืช ปฐพีวิทยา    

หมายเหตุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เลือกกลุ่มวิชาเอกหลังจากผ่านการเข้ามาศึกษาแล้ว โดยจะ
พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยของภาคการศึกษาแรกในชั้นปีที่ 1  
 2.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  และเรียน
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (GPA) ไม่ต่ำกว่า 
2.00 

2.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
และเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  

2.4 สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม.6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   หรือแผนการเรียนอื่นที่เรียนวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต และเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และแผนการเรียนศิลป์ -คำนวณ ต้องเรียน
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

2.5 สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนศิลป์-คำนวณ และแผนการเรียนอ่ืน ที่
เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 



 
3. กำหนดการรับสมัคร 

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 
-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการ
ทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  
ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

  ค่าน้ำหนัก (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT 85 PAT 1 PAT 2  

  
ความถนัด

ทั่วไป 
ความถนัด

คณิตศาสตร ์
ความถนัด

วิทยาศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 30 50 

2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์   20 30 50 

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 20 30 50 

4. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 20 30 50 

5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร 20 30 50 
 

5.2  การสอบสัมภาษณ์  
   ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-
12.00 น.  สถานที่สอบสัมภาษณ์  อาคารเจ้าคุณทหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ-
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

สาขาวิชา ห้องสอบสัมภาษณ์ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ A 102 ชั้น 1 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ C 308/2 ชั้น 3 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง C 308/11 ชั้น 3 
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร C 308/8 ชั้น 3 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร C 308/5 ชั้น 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ประกาศแนบท้าย 
 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  จำนวนรับ   5   คน 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 2.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
และต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
  

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 
 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  
ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก 

 
 
 



 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา PAT 1 PAT 2 PAT 3 

  คณิต วิทย์ วิศว 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 30 30 40 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30-

12.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบสัมภาษณ์ห้องอินทนิล 1 ชั้น 4 อาหารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ   สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศแนบท้าย 
 
 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยพีระจอมเกล้าลาดกระบัง  
 
1. จำนวนรับ 

1.1  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน  จำนวนรับ 15   คน 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 2.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
และต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม  
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก 

 
 
 



 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
  ค่าน้ำหนัก  (%) 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา GAT PAT1 PAT2  

  
ความถนัด

ทั่วไป 
คณิต วิทย์ 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน 20 30 50 
 

5.2  การสอบสัมภาษณ์  
                 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  เวลา 08.30 
– 12.00 น.  สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ห้อง C101-104  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ประกาศแนบท้าย 
 
 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์   จำนวน  100  คน 
1.2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์    จำนวน    50  คน 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์  รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
ที่ กพ. รับรอง  และเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
4 หน่วยกิต 

2.2. สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกแผนการเรียนที่มีทักษะการคำนวณ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง  เรียน
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต และมีเกรด
เฉลี่ย 5 ภาคการเรียนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2.75 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 

4. วิธีการรับสมัคร 
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระหว่างวนัที่ 

17 – 27 เมษายน 2563 
 
 
 
 
 



 

5. วิธีการคัดเลือก 
5.1 คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยกำหนด 

           - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ 
กพ. รับรอง     จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น โดยสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 

        - ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
ที่ กพ. รับรอง จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผล
คะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาคัดเลือก 

 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 
 

ลำดับ
ที ่

สาขาวิชา 

ค่าน้ำหนัก (%) 
GAT PAT 1 PAT 3 

ความถนัด 
ทั่วไป 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต วิศว 

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 20 - 30 50 
2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 20 40 40 - 

 
5.2 การสอบสัมภาษณ์ 

5.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.30  - 12.00 น. โดยผู้ที่สัมภาษณ์จะต้องมีใบรับรองผลการตรวจร่างกาย เวชศาสตร์การบิน 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ ห้อง NASA (นาซา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

    5.2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
                ผูผ้่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.30  - 12.00 น.  สถานที่สอบสัมภาษณ์  ห้อง NASA (นาซา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน
นานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     ประกาศแนบท้าย 
 
 

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 
 

1. จำนวนรับ 
1.1  สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม   จำนวนรับ 5 คน 
 

2. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือแผนการ

เรียนศิลป์-คำนวณ และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75 
หรือเป็นผู้ที ่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  6 ภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75  

2.2 เป็นผู ้ที ่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่าง
อุตสาหกรรม, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 
 

5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกำหนด 

- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาช่างอุตสาหกรรม, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะใช้ผลคะแนนสอบ 
GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563 



 
- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะใช้ผล
คะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที ่สุดมา
พิจารณาคัดเลือก 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 
 
 

ลำดับ
ที ่

 

 
สาขาวิชา 

ค่าน้ำหนัก (%) 

GAT  
ความถนัดทั่วไป 

PAT 1  
คณิตศาสตร ์

PAT  3 
วิศวกรรมศาสตร์ 

1. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 20 30 50 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  
      ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 

09.00-12.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  (ตึก HM)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ชั้น 7  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศแนบท้าย 
 
 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวดัชุมพร 
 

1. จำนวนรับ 
1.1  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     จำนวนรับ     15    คน 
1.2  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเกษตรและอาหาร   จำนวนรับ    13  คน 
1.3  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  จำนวนรับ     15    คน 
1.4  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ    จำนวนรับ     15    คน 
1.5  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน   จำนวนรับ     12    คน 
1.6  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช    จำนวนรับ     15    คน 
1.7  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ  จำนวนรับ     15    คน 
1.8  สาขาวิชาสัตวศาสตร์      จำนวนรับ     15    คน 
1.9  สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  จำนวนรับ     20    คน 
 

2. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 

2.1.1 ผู้สมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล
เกษตรและอาหาร สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และวิศวกรรมพลังงานทดแทนและ
ยั่งยืน ต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

2.1.2 ผู้สมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ ต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

3.  กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 
ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 

-  ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียม 
   การศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th 

วันที่ 20 พฤษภาคม  2563 

- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันฯ  

วันที่ 25 - 28 พฤษภาคม  2563 

 
 
 
 



 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ระหว่างวันที่ 17 – 
27 เมษายน 2563 

 
5. วิธีการคัดเลือก 

5.1  คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด 
       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 

ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบ
ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT 
ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีท่ีสุดมาพิจารณาการคัดเลือก 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา 

 

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา 

ค่าน้ำหนัก (%) 

GAT PAT 1 PAT 3 
ความถนัด

ทั่วไป คณิต วิศว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์       

1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  20 30 50 

2 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล
เกษตรและอาหาร    

20 30 50 

3 สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 20 30 50 

4 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 20 30 50 

5 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยืน 20 30 50 

          

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา 

ค่าน้ำหนัก (%) 

GAT PAT 1 PAT 2 
ความถนัด

ทั่วไป คณิต วิทย์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์      

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช 20 30 50 

2 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากร 
ทางน้ำ 20 30 50 

3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 20 30 50 



 
  

ลำดับที่ คณะ/สาขาวิชา 
ค่าน้ำหนัก (%) 

GAT PAT 1 

ความถนัดทั่วไป คณิต 

คณะการบริหารและจัดการ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    
1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 50 50 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.00–
12.00 น.  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


