
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS

รอบท่ี ๔ แบบรับตรงอิสระ

คณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีความประสงคจะดําเนิน
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ ๔ แบบรับตรงอิสระ ประจํา
ปการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรปกติ

1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวนรับ    ๕  คน

1.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวนรับ    ๕  คน

1.3 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จํานวนรับ    ๕  คน

1.4 สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดลอม จํานวนรับ  10  คน

1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนรับ  10  คน

1.6 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จํานวนรับ    5  คน

1.7 สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม จํานวนรับ  10  คน

1.8 สาขาวิชาสถิติประยุกต จํานวนรับ  10  คน

หลักสูตรนานาชาติ

1.๙ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม จํานวนรับ  10  คน

2. คุณสมบัติของผูสมัคร

2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใชผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรจํานวน 6 ภาค

การศึกษา

2.2 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยกเวน

นักศึกษาชาวตางประเทศ



-  ๒  -

2.3 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา

2.4 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย

2.5 ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือ
กระทําความผิดตาง ๆ

2.6 ไมเปนผูท่ีถูกลงโทษเนื่องจากกระทํา หรือมีสวนรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

2.7 ไมเปนผูท่ีมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

ตารางเกณฑคุณสมบัติผูสมัครของแตละหลักสูตร

 

สาขาวิชา
แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียรวม

ตลอดหลักสูตร

มีผลคะแนน

วิทย-คณิต ศิลป-คํานวณ GAT PAT๑ PAT๒

  คณิตศาสตรประยุกต ü ü ³ 3.00 ü ü -

  สถิติประยุกต ü ü ³ 3.00 ü ü -

  วิทยาการคอมพิวเตอร ü ü ³ 3.50 ü ü -

  เคมีอุตสาหกรรม ü - ³ 3.50 ü ü ü

  เคมีส่ิงแวดลอม ü - ³ ๒.๗๕ ü ü ü

  เทคโนโลยีชีวภาพ ü - ³ ๒.๗๕ ü ü ü

  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ü - ³ 3.00 ü ü ü

  ฟสิกสอุตสาหกรรม ü - ³ ๒.๗๕ ü ü ü

  เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 

  (นานาชาติ)
ü - ³ 3.00 - - -

*** ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาได 1 สาขาวิชา เทานั้น ***
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3. กําหนดการ (การประกาศผลตาง ๆ จะแจงใหทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/)

กําหนดการ วันที่

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

วันท่ี ๓ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ชําระเงินคาสมัครสอบ วันท่ี ๓ - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี ๑0 มิถุนายน ๒๕๖๔

- สอบสัมภาษณรูปแบบออนไลน วันท่ี ๑1 มิถุนายน ๒๕๖๔

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดขั้นตอน

ปฏิบัติเรื่องการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา

วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

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

วันท่ี ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

4. รายละเอียดวิธีการสมัคร

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

อัตราคาสมัคร ๕๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระ

เงินคาสมัครได ๒ ชองทาง

๑. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

๒. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐

บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก

มีการชําเงินดวยวิธีอ่ืน ๆ)

อัตราคาสมัครสอบดังกลาวเลือกสมัครสอบไดหนึ่งหลักสูตรเทานั้น ถาเลือกสมัครมากกวา 1 หลักสูตร
สถาบันฯ จะถือวาการสมัครครั้งสุดทายท่ีมีการชําระเงินคาสมัครเรียบรอยแลวเปนครั้งที่ตองการเขาสอบ และ
คร้ังท่ีสมัครกอนหนาจะถือเปนโมฆะ แมวาจะชําระเงินคาสมัครแลวก็ตาม

(ถามีปญหาในการสมัครสามารถโทรศัพทติดตอไดท่ีเบอร 0-2329-8000 - 99 ตอ 3201, 3202,
3203, และ 3205 สํานักทะเบียนและประมวลผล ตึกอธิการบดี ช้ัน 2)

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

ผูสมัครจะตองจัดสงไฟลเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1. สําเนาใบสมัครพรอมติดรูปถาย

หมายเหต ุ ระบุชื่อไฟลดังนี้ สาขาวิชา-เลขท่ีผูสมัคร-ชื่อ นามสกุล-ใบสมัคร

ตัวอยาง  วิทยาการคอมพิวเตอร-1234-นายรับตรง อิสระ-ใบสมัคร

๒. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๖ ภาคการศึกษา

ท้ังดานหนาและดานหลัง (ถามี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

หมายเหต ุ ระบุชื่อไฟลดังนี้ สาขาวิชา-เลขท่ีผูสมัคร-ชื่อ นามสกุล-ปพ.๑

ตัวอยาง  วิทยาการคอมพิวเตอร-1234-นายรับตรง อิสระ-ปพ.๑

๓. สําเนาใบแสดงผลคะแนน GAT/PAT ประจําปการศึกษา ๒๕๖4 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา

แหงชาติ (องคการมหาชน)

- ใบแสดงผลคะแนน GAT, PAT1 และ PAT๒ เฉพาะสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม, สาขาวิชา

เคมีสิ่งแวดลอม, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, สาขาวิชา

ฟสิกสอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

- ใบแสดงผลคะแนน GAT และ PAT๑ เฉพาะสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต, สาขาวิชาสถิติ

ประยุกต และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

หมายเหต ุ ระบุชื่อไฟลดังนี ้สาขาวิชา-เลขท่ีผูสมัคร-ชื่อ นามสกุล-GAT/PAT

ตัวอยาง  วิทยาการคอมพิวเตอร-1234-นายรับตรง อิสระ-GAT/PAT

กําหนดเวลาและวิธีการจัดสงไฟลเอกสาร

- จัดสงไฟลเอกสาร ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น.

- ผานทาง E-mail : registar-sci@kmitl.ac.th

- ระบุชื่อเรื่อง (Subject) ดังนี้ TCAS4-สาขาวิชา-เลขท่ีผูสมัคร-ชื่อ นามสกุล

   ตัวอยาง TCAS๔-วิทยาการคอมพิวเตอร-1234-นายรับตรง อิสระ

- ผูสมัครจะตองจัดเตรียมไฟลเอกสารทั้ง ๓ ไฟล รูปแบบไฟลนามสกุล .pdf หรือ .jpg และระบุชื่อไฟล

ตามท่ีกําหนดไวขางตน โดยดําเนินการจัดสงไฟลเอกสารแนบท้ัง ๓ ไฟล ผานทางอีเมลเพียงครั้งเดียวเทานั้น ถา

ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณไมดําเนินการสงไฟลเอกสาร ภายในวันและเวลาที่กําหนดไว จะถือวาสละสิทธ์ิในการสอบ

สัมภาษณ

6. วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณออนไลน วันท่ี ๑1 มิถุนายน 2564  เพื่อพิจารณาผลการเรียน คะแนน GAT/PAT
ความสามารถเชาวปญญา บุคลิกภาพ และสภาพรางกายที่เหมาะสมกับการเขาศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ  ราย
ละเอียดการสอบสัมภาษณจะแจงใหทราบ ณ วันประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
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7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือก ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจและเปนสิทธ์ิชี้ขาดของคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ถือ
เปนท่ีสิ้นสุด โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวันที่ 18 มิถุนายน 2564
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

จํานวนนักศึกษาท่ีรับอาจมากกวาหรือนอยกวาจํานวนที่ประกาศ ขึ้นอยูกับจํานวนผูที่ผานคุณสมบัติ
โดยผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรเปนสิทธ์ิช้ีขาดของคณะวิทยาศาสตร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

8. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิ
เขาศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง
การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2
มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว แต
สละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะ
ไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงิน
ยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

9. การตัดสิทธิ์

9.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกตองไมติดสิทธิ์ Clearing House กับท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

9.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงินคายืนยัน
สิทธ์ิ เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวัน เวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์

9.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
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10. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตอง
ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย รายละเอียดดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

หลักสูตรปกติ

10.1 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต   ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

10.2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

10.3 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

10.4 สาขาวิชาเคมีส่ิงแวดลอม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

10.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

10.6 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

10.7 สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

10.8 สาขาวิชาสถิติประยุกต ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

หลักสูตรนานาชาติ

10.9 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท

ท้ังน้ี สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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