
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission

(คัดเลือกจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 

จากการทดสอบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย) 

ประจําปการศึกษา 2566
__________________________________________________________

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี รอบท่ี 3 Admission (คัดเลือกจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level จากการทดสอบของ

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย) ประจําปการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. คณะและวิทยาลัยที่เปดรับ

1.1   คณะวิศวกรรมศาสตร

1.2   คณะวิทยาศาสตร

1.3   คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

1.4   คณะบริหารธุรกิจ

1.5   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.6   คณะอุตสาหกรรมอาหาร

1.7   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1.8   คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1.9   คณะศิลปศาสตร

1.10  วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

1.11  วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

1.12  วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

1.13  วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

1.14  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร

2.1  เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก

ประการ
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2.2  ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลว เพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ

กระทําความผิดตาง ๆ

2.3  ไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก

ประเภท

2.4  ไมเปนผูท่ีมีหนี้สินผูกพันกับสถาบันฯ

3. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครในการสมัครคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอในหลักสูตรตาง ๆ  สามารถ

ดูรายละเอียดไดท่ีประกาศแนบทายในแตคณะ/วิทยาลัย

4. วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผานเวปไซตของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

ระหวางวันที ่  7 - 13   พฤษภาคม 2566 โดยคัดเลือกจากผลลัพธของคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของ

คะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)           คูณดวย

คาน้ําหนักตามองคประกอบของแตละคณะ/วิทยาลัยตามประกาศแนบทาย ซ่ึงผลการตัดสินและการพิจารณา

คัดเลือกเขาศึกษาตอเปนสิทธิ์ช้ีขาดของคณะ/วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

5. การประกาศผลผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูประกาศผลผูผานการคัดเลือกและมี

สิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณผานระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20

พฤษภาคม 2566 และครั้งท่ี 2 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

6. การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกและไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  ตาม

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนด

ถือวาสละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิแลว แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดย

ใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
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7. การตัดสิทธ์ิ

7.1  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่

กําหนดถือวาสละสิทธิ์เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

7.2  ผูที่ผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯแลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาในป

การศึกษาน้ัน ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 

8. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตองชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการศึกษา

(บาทตอภาคการศึกษา)
เงินเรียกเก็บอื่น

คณะวิศวกรรมศาสตร

หลักสูตรปกติ 25,000  

หลักสูตรนานาชาติ 90,000  

สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 72,000 ดูหมายเหตุ 1

หมายเหตุ 1 คาอุดหนุนการศึกษา 48,000 บาทตอภาคการศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ควบคูกับ สาขาวิชา

ฟสิกสอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ปริญญา)

40,000  

 

คณะวิทยาศาสตร

หลักสูตรปกติ 19,000  

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 75,000  

คณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

หลักสูตรปกติ 22,000  

สาขาวิชาศิลปะสรางสรรคและภัณฑารักษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 92,500  

สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 92,500  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ควบคูกับ สาขาวิชา

สถาปตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร 2 ปริญญา)

126,000  
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการศึกษา

(บาทตอภาคการศึกษา)
เงินเรียกเก็บอื่น

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 20,000  
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
และการจัดการ

20,000  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการระดับโลก
(หลักสูตรนานาชาติ)

50,000  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปกติ 32,000  
หลักสูตรนานาชาติ 70,000  
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
หลักสูตรปกติ 21,000  
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ควบคูกับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
(หลักสูตร 2 ปริญญา)

40,000  
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประกอบอาหารและการจัดการการบริการ
อาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

180,000 ดูหมายเหตุ 2

หมายเหตุ 2 1) คาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) สําหรับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ 500CHF (หารอยฟรังกสวิสถวน) สําหรับ Business and
Hotel Management School, Switzerland  2) คาธรรมเนียมการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอรแลนด ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะ
ไดรับสวนลดรอยละ 15 ของคาธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree-3rd Year ของ Business and Hotel
Management School, Switzerland หรือสูงสุดไมเกิน 5000 CHF (หาพันฟรังกสวิสถวน) โดยใหถืออัตราคาธรรมเนียม
การศึกษา ณ ปการศึกษาท่ีผูมีสิทธิ์เขาศึกษาเริ่มศึกษา ทั้งนี้ไมรวมคาใชจายสําหรับการเดินทางไปกลับประเทศ
สวิสเซอรแลนด  3) ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร Bachelor Degree-3rd Year
ท่ี Business and Hotel Management School, Switzerland

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรปกติ 19,000  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 18,000  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว 18,000  
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 18,000  
สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร 25,000  
สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม 25,000  
สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือสิ่งแวดลอม 25,000  
สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม ควบคูกับ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
อัจฉริยะ (หลักสูตร 2 ปริญญา)

40,000  
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการศึกษา

(บาทตอภาคการศึกษา)
เงินเรียกเก็บอื่น

คณะศิลปศาสตร
สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ 19,000  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19,000  
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 22,000  
สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 26,000  
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
หลักสูตรปกติ 21,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรปกติ 25,000  
Bachelor of Engineering Program in Smart Materials
Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics
and AI (Dual Degree, International Program)

120,000  
 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย (หลักสูตรนานาชาติ) 90,000 ดูหมายเหตุ 3
หมายเหตุ 3 ตองชําระคาเรียกเก็บซึ่งจายใหโดยตรงกับสถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 90,000  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตรนานาชาติ) 90,000  
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม 80,000  
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร และสาขาวิชา
คาธรรมเนียมการศึกษา

(บาทตอภาคการศึกษา)
เงินเรียกเก็บอื่น

วทิยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 20,000  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 15,000  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร
และการจัดการ

19,000  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ

16,000  
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ ควบคูกับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

 การจัดการการทองเท่ียวและการบริการ ม.รังสิต (หลักสูตร 2 ปริญญา)

29,000  
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ ควบคูกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

 การจัดการธุรกิจการบิน ม.รังสิต (หลักสูตร 2 ปริญญา)

29,000  
 

 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดี
๑๑  ต.ค.  ๖๕ เวลา  ๑๙:๑๐:๐๒  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : RgAwA-DEAMQ-A4AEQ-AQgA0
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    ประกาศแนบท้าย 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

1. จำนวนรับ 
 หลักสูตรทั่วไป 

1.1  วิศวกรรมไฟฟ้า      จำนวนรับ 20 คน 
1.2  วิศวกรรมเคมี      จำนวนรับ 10 คน 
1.3.  วิศวกรรมเครื่องกล      จำนวนรับ  5 คน 
1.4.  วิศวกรรมโยธา      จำนวนรับ 15 คน 
1.5.  วิศวกรรมอุตสาหการ     จำนวนรับ 20 คน 
1.6.  วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย    จำนวนรับ 15 คน 
1.7.  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน   จำนวนรับ 15 คน 
1.8.  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ     จำนวนรับ 10 คน  
1.9.  วิศวกรรมขนส่งทางราง     จำนวนรับ  5 คน 
1.10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์     จำนวนรับ 20 คน 
1.11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     จำนวนรับ 15 คน 
1.12  วิศวกรรมอาหาร      จำนวนรับ 10 คน 
1.13  วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ   จำนวนรับ  5 คน 

    หลักสูตร 2 ปริญญา 
1.14. วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และ วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม จำนวนรับ 5 คน 

 หลักสูตรนานาชาติ 
1.15  วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)    จำนวนรับ  5 คน 
1.16  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน 
1.17  วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ  5 คน 
1.18  วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน 
1.19  วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)   จำนวนรับ  5 คน 
รายละเอียดสาขาวิชาที่ขอการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หลักสูตรทั่วไป 
• วิศวกรรมไฟฟ้า 
• วิศวกรรมเคมี  
• วิศวกรรมเครื่องกล  
• วิศวกรรมโยธา 
• วิศวกรรมอุตสาหการ 
• วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 
• วิศวกรรมขนส่งทางราง 
• วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ยกเว้นแขนงออโตเมชัน 
หลักสูตรนานาชาติ 
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 
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2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –  

คณิตศาสตร์) 
2.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (สายช่างอุตสาหกรรม 

เช่น เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง และโลหะการ เป็นต้น) 
 

 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที ่7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level  
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที ่7 มถิุนายน 2566 

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

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 
13 พฤษภาคม 2566 

 

5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
คณะกำหนด 

- ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา
ช่างอุตสาหกรรม จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการ
ทดสอบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านัน้ 

- ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา
ช่างอุตสาหกรรม จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการ
ทดสอบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านัน้ 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรทั่วไป 
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. วิศวกรรมไฟฟ้า 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

2. วิศวกรรมเคม ี 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

3. วิศวกรรมเครื่องกล 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

4. วิศวกรรมโยธา 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

5. วิศวกรรมอุตสาหการ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

6. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

7. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโต
เมชัน 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

8. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 90 TGAT ความถนัดทั่วไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 
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ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
9. วิศวกรรมขนส่งทางราง 90 TGAT ความถนดัทัว่ไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

10. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

11. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

12. วิศวกรรมอาหาร 90 TGAT ความถนดัทั่วไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

13. วิศวกรรมระบบไอโอทีและ
สารสนเทศ 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 

14. วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและ
สารสนเทศ และ วท.บ. ฟิสิกส์
อุตสาหกรรม 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 30 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 90 TGAT ความถนัดทัว่ไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 20 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 20 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 15 

2. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

90 TGAT ความถนดัทั่วไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 20 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 20 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 15 

3. วิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 20 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 20 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 15 

4. วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 10 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

10 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 45 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 35 

5. วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตร
นานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 35 
82 A-Level ภาษาองักฤษ 20 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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ประกาศแนบท้าย 
 
คณะวิทยาศาสตร์ 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์      จำนวนรับ   40 คน 
1.2 สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล    จำนวนรับ   40  คน 
1.3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      จำนวนรับ   40 คน 
1.4 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม      จำนวนรับ   70 คน 
1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน  จำนวนรับ   60 คน 
1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม    จำนวนรับ   60 คน 
1.7 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม     จำนวนรับ   60 คน 
1.8 สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม      จำนวนรับ   80 คน 
1.9 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวนรับ   20 คน 

 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

 2.1  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  - แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.2  สาขาวิชาสถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  - แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  - แผนการเรียนศิลป์-ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อย
กว่า 21 หน่วยกิต 
 2.3 สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม เป็นผู้ที่
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
 2.4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ไม่ระบุแผนการเรียน หรือ เป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED) 
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3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level  
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 
13 พฤษภาคม 2566 
 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑ์ของ
คณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่คณะกำหนด จะใช้
ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่คณะกำหนด จะใช้
ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 30 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 70 
2. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์

ข้อมูล (แผนการเรียนวิทย์-คณิตและ 
แผนการเรียนศลิป์-คำนวณ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 80 

สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์
ข้อมูล (แผนการเรียนศลิป์-ภาษา) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 40 
62 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์2 60 

3. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 90 TGAT ความถนดัทั่วไป 10 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 50 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 10 
65 A-Level เคม ี 10 
66 A-Level ชีววิทยา 10 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 10 

4. เคมีอุตสาหกรรม 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 30 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 20 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 20 
65 A-Level เคม ี 30 

5. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการ
จัดการอยา่งยั่งยืน 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 30 
65 A-Level เคม ี 30 
66 A-Level ชีววิทยา 20 

6. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 25 
65 A-Level เคม ี 25 
66 A-Level ชีววิทยา 30 

7. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 25 
65 A-Level เคม ี 25 
66 A-Level ชีววิทยา 30 

8. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 40 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 40 

9. เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 30 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 20 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 10 
65 A-Level เคม ี 40 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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 ประกาศแนบท้าย 
 
 
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 
 

1. จำนวนรับ 
1.1  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก     จำนวนรับ 10 คน 
1.2  สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม     จำนวนรับ  5 คน 
1.3  สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ  จำนวนรับ 20 คน 
1.4  สาขาวิชาศิลปกรรม มเีดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต  จำนวนรับ  5 คน 
1.5  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)    จำนวนรับ 25 คน 
1.6  สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)   

จำนวนรับ  5 คน 
1.7  หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนานาชาติ) 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตร  
      วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)    

จำนวนรับ   30 คน 
 

2. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก 

       2.1.1 เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่
น้อยกว่า 2.50   
 2.2 สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 
      2.2.1  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกแผนการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 2.50  หรือ 
      2.2.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED)  มีการเทียบ
คะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 
 2.3 สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ 
      2.3.1  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ทุกแผนการเรียน หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทยีบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 
2.50 มีคะแนน TGAT ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน และ TPAT4 ไม่น้อยกว่า 25 คะแนน  หรือ 
      2.3.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED) มีการเทียบ
คะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 2.50  มีคะแนน TGAT ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน และ TPAT4 ไม่น้อยกว่า 25 
คะแนน 
 2.4 สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต 
      2.4.1  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที ่6 
ทุกแผนการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
เทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 2.00 
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 2.5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
       2.5.1  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกแผนการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 2.50  หรือ 
       2.5.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED) มีการเทียบ
คะแนนเฉลี่ย GPA ไมน่้อยกว่า 2.50 
 2.6 สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
       2.6.1 รับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก
แผนการศึกษา หรือประกาศณียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษารับรองหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 
2.50  หรือ 
              2.6.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED) มีเกรดเฉลี่ย 
GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 
 2.7 หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปรญิญา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
       2.7.1  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ทุกแผนการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 2.50  หรือ 
       2.7.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED) มีการเทียบ
คะแนนเฉลี่ย GPA ไม่น้อยกว่า 2.50 
 

     3. กำหนดการรบัสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level  
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที ่1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก 
   - สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม 
   - สาขาวชิาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ 
   - สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต 
   - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
   - สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ) 
   - หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนานาชาติ)   
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 

-ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 

 
-ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขัน้ตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินคา่ยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
     4. วิธีการรับสมัคร 

 สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 
– 13 พฤษภาคม 2566 

 
5. วิธีการคัดเลือก 

   5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑ์
ของคณะกำหนด   

          -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อ่ืนตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า ตามที่คณะกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยตามที่คณะกำหนด และจะใช้ผล
คะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
อ่ืนตามกระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า ตามที่คณะกำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยตามทีค่ณะกำหนด และจะใช้ผล
คะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เทา่นั้น 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

 
ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 

1. สถาปตัยกรรมหลัก 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 15 
40 TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 40 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 15 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 15 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 15 

2. ศิลปอุตสาหกรรม 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 40 
40 TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 60 

3. การออกแบบสนเทศสามมิติและสือ่
บูรณาการ 

90 TGAT ความถนัดทัว่ไป 30 
40 TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 70 

4. ศิลปกรรม มีเดียอารต์ และอลิลสัเต
ชันอาร์ต 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 30 
20 TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร ์ 60 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 10 

5. สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 90 TGAT ความถนดัทัว่ไป 30 
40 TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 60 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 10 
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ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 

6. ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์
ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 
20 TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร ์ 50 

7. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
(วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรนานาชาติ) และ หลกัสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร
นานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 15 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

25 

40 TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 30 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต1์ 15 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 15 

 
5.2   การสอบสัมภาษณ์   

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 
อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

- สาขาวิชาศิลปอตุสาหกรรม สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ 
อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

- สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ สอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566  
เวลา 09.00 – 16.00 อาคารบูรณาการ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 
  - สาขาวิชาศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 

- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)   -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
- สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 3 

มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการ
ออกแบบ 

- หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)   -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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คณะบริหารธุรกิจ 
 

1. จำนวนรับ 
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
 - แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม    จำนวนรับ  40  คน 
 - แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม  จำนวนรับ  80  คน 
1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ   จำนวนรับ  70  คน 
1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)    
 - Major Innovation & Technological Marketing  จำนวนรับ    5  คน        

- Major Global Business & Financial Management  จำนวนรับ    5  คน       
- Major Digital Supply Chain Management   จำนวนรับ    5  คน      

1.4 หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ  40  คน 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
  2.1.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
   2.1.1.1 รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  
   2.1.1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 
ภาคการศึกษา (โดยต้องเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย) และต้องศึกษาในแผนการเรียน วิทย์-คณิต หรือ
ศิลป์-คำนวณเท่านั้น 
  2.1.2 แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม 
   2.1.2.1 รบัผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศกึษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544  
   2.1.2.2 มคีะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.00 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 
ภาคการศึกษา รับทุกแผนการเรียน 
 2.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสตูร 4 ปี 
  2.2.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
   2.2.1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
   2.2.1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 
ภาคการศึกษา 

ประกาศแนบท้าย 
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  2.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
2.3.1 จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลั งจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP, IEP หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน
โดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา โดยไม่มีการพิจารณา GPAX 

2.3.2 จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติที่
กระทรวงศึกษารับรอง โดยคาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน 2566 โดยไม่มกีารพิจารณา GPAX 

2.3.3 กำลังศึกษา หรือผ่านการศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากต่างประเทศที่ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ได้แก่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศที่ใช้ระบบ
การศึกษาแบบสหรัฐอเมริกา หรือ จากประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศที่มีระบบการศึกษาแบบ
อังกฤษ โดยไม่มีการพิจารณา GPAX 

2.3.4 จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมั ธยมศึกษาตอนปลาย 
หลักสูตรภาษาไทยในโปรแกรม วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคำนวณ) โดยมี
เงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
         2.3.4.1 เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศท่ีมีการใช้ภาษาอังกฤษ 
         2.3.4.2 หากไม่ เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้
ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีกิจกรรมระหว่างศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในช่วงปีใดปีหนึ่งได้แก่ การเป็นตัวแทนสถาบันมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ เช่น การแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ วัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ การแข่งขันใดๆที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ หรือ ครอบครัวประกอบธุรกิจที่มีการติดต่อระหว่างประเทศ 
ประสบการณ์เคยพำนักในต่างประเทศ หรือ ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพูดในที่สาธารณะ การ
แสดง อื่นๆ 
        2.3.4.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ GAT (Part 2-
English), CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอ่ืนๆ ทั้ งนี้ผล
คะแนนดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันสอบสัมภาษณ์ 
       2.3.4.4 จบการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลการสอบ GED เทียบเท่าการจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีผลการสอบในแต่ละรายวิชาอย่างน้อย 145 คะแนนขึ้นไป เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
 2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  2.4.1 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลกัสูตรนานาชาติ) 
   2.4.1.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 

2.4.1.2 จบการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลการสอบ GED เทียบเท่าการจบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีผลการสอบในแต่ละรายวิชาอย่างน้อย 145 คะแนนขึน้ไป เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
   2.4.1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.50 ขึ้นไป โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 
ภาคการศึกษา และศึกษาแผนการเรียนวิทย-์คณิต, ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา 
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3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รบัสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 
13 พฤษภาคม 2566 

 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1 คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง 
คณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 
และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เท่านั้น  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 
และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เท่านัน้ 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ 
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

แขนงวิชานวัตกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 30 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 30 
62 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์2 40 

2. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
แขนงวิชาการจัดการและการเป็น
ผู้ประกอบการนวัตกรรม 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 60 
70 A-Level สังคมศาสตร ์ 20 

3. หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการ
จัดการ 

91 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 30 
92 TGAT2 การคิดอย่างมีเหตผุล 35 
93 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 35 

4. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต (หลกัสูตร
นานาชาติ) 

91 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 40 
92 TGAT2 การคิดอย่างมีเหตผุล 30 
93 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 30 

5. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก  
(หลักสูตรนานชาติ) 

91 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 60 
92 TGAT2 การคิดอย่างมีเหตผุล 20 
93 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 20 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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    ประกาศแนบท้าย 
 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จำนวนรับ  60 คน 
1.2 สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  จำนวนรับ  15 คน 
1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ  20  คน 
  

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 2.1 ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 
หรือ เทียบเท่า เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร General Educational Development (GED) 
 2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่ 
น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา) 
  

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขัน้ตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนยีมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที ่9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 
13 พฤษภาคม 2566 
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5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1 คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
คณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่คณะกำหนด จะใช้
ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านัน้ 

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่คณะกำหนด จะใช้
ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านัน้ 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 50 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 30 

2. วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 50 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 30 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

90 TGAT ความถนดัทั่วไป 50 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 50 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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                                     ประกาศแนบท้าย 
 
คณะอุตสาหกรรมอาหาร 
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  จำนวนรับ 10 คน 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร จำนวนรับ 40 คน 
1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร   จำนวนรับ         20       คน 
1.4 หลักสตูรควบ 2 ปริญญา วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร และ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  

จำนวนรับ  4 คน 
1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

จำนวนรับ  4 คน 
 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศกึษาปทีี ่6  

     - แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

     - แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

2.4 หลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี (วท.บ.วิศวกรรมแปรรูปอาหาร และวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) เป็นผู้
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่
น้อยกว่า 21 หนว่ยกติ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เป็น
ผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

     - แผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

     - แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

     - ต้องคะแนนสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งตามรายการนี้  
1. TOEFL (ITP or PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน   
2. TOEFL iBT) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน   
3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน    
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4. CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน 
5.  A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน   

 
3. กำหนดการรับสมัคร 

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 
-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที ่1 วันที ่20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที ่2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  
   - หลักสูตรปกต ิและหลักสตูรควบ 2 ปริญญา 
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการ 
การบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

 
-ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที ่7 – 
13 พฤษภาคม 2566 

 

5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
คณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 
และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เท่านัน้ 

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 
และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เท่านัน้ 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะอุตสาหกรรมอาหาร 
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 30 

65 A-Level เคม ี 40 
66 A-Level ชีววิทยา 30 

2. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร 90 TGAT ความถนัดทั่วไป 40 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร ์

60 

3. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 90 TGAT ความถนัดทั่วไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร ์

30 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 15 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 15 
65 A-Level เคม ี 15 
66 A-Level ชีววิทยา 5 

4. หลักสตูรควบ 2 ปริญญา  
วท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร และ  
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วศิวกรรมศาสตร ์

30 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 15 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 15 
65 A-Level เคม ี 15 
66 A-Level ชีววิทยา 5 

5. วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการ
จัดการการบริการอาหาร (หลักสตูรนานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 40 
62 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์2 30 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 30 

หมายเหตุ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)  ต้อง
มีคะแนน TGAT ไม่ตำ่กว่า 50 คะแนน มีคะแนน A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน และ
ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษข้อใดข้อหนึ่งตามรายการนี้  

1. TOEFL (ITP or PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน   
2. TOEFL iBT) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน   
3. IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน    
4. CU-TEP ไม่ตำ่กว่า 65 คะแนน 
5.  A-Level (82) ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน   

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 

                หลักสูตรปกติ และหลักสตูรควบ 2 ปริญญา  -ไม่มีสอบสัมภาษณ์-   
เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตร

นานาชาติ) จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (สัมภาษณ์แบบออนไลน์) 
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                                     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     5 คน 
 1.5 สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร    จำนวนรับ    10 คน 
 
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 

สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร แผนการเรยีนหรือสาขาวิชา 
1) ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม (5 ปี) 
2) ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดล้อม

ภายใน (5 ปี) 
3) ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกแบบ (4 ปี) 

1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือ 
2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาดงัต่อไปนี้ 
    - เทคนิคสถาปตัยกรรม 
    - สถาปัตยกรรมไทย 
    - เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
    - เขยีนแบบก่อสร้าง 
    - ก่อสร้าง 
    - ออกแบบตกแต่ง 
    - ตกแต่งภายใน 
    - ศิลปกรรม 
    - ออกแบบนิทศศิลป์ 
    - ออกแบบ 
    - การพิมพ์ 
    - พาณิชย์ศิลป์ 
    - วิจิตรศิลป์ 
    - อ่ืนๆที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ สถาปัตยกรรม ออกแบบ ก่อสร้าง 
หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรบัรอง 
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สาขาวิชา คุณสมบัติผู้สมัคร แผนการเรยีนหรือสาขาวิชา 

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

1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ในสาขาวิชาดังนี้ 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาโทรคมนาคม 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
- สาขาวิชาไฟฟ้า 
- สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาหุ่นยนต์ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 

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

1. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
ทุกแผนการเรียน 
2. สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  ในสาขาวิชาดังนี้ 
- สาขาเกษตรกรรม  
- สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
- สาขาประมง 
- สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพจิารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level  
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที ่1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ ์ -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที ่7 มิถุนายน 2566 

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

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 
13 พฤษภาคม 2566 
 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1 คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
คณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. จะใช้ผลคะแนนสอบ 
TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น 

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. จะใช้ผลคะแนนสอบ 
TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวชิา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. สถาปัตยกรรม 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

40 TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 40 
50 TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร ์ 40 

2. การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
40 TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 40 
50 TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร ์ 40 

3. ครุศาสตร์การออกแบบ 90 TGAT ความถนัดทั่วไป 20 
20 TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร ์ 40 
50 TPAT5 ความถนดัครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร ์ 40 

4. ครุศาสตร์วิศวกรรม 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 
30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์
40 

50 TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร ์ 40 
5. ครุศาสตรเ์กษตร 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 

30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

20 

50 TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร ์ 30 
 

5.2  การสอบสัมภาษณ์  
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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ประกาศแนบท้าย 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช         จำนวนรับ   20 คน 
1.2 สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม            จำนวนรับ   20 คน 
1.3 สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพ่ือสิ่งแวดล้อม         จำนวนรับ   60 คน 
1.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์     จำนวนรับ   50 คน 
1.5 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง  จำนวนรับ   40 คน 
1.6 สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร         จำนวนรับ   20 คน 
1.7 หลักสูตรควบ 2 ปริญญา         จำนวนรับ   40 คน 

สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ  
 

2. คุณสมบตัิของผู้สมัคร 
2.1 รับผู้ทีจ่บการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 และมีคะแนนในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
- สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม             
- สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพ่ือสิ่งแวดล้อม   
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์   
- สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง   
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร          

2.2 รับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และมีคะแนน 
ในรายวิชาต่างๆ ครบตามองค์ประกอบ 
- หลักสูตรควบ 2 ปริญญา สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level  
ดูรายละเอยีดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดี                  
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่อง  การชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศกึษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มถุินายน 2566 

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

วันที ่9 - 15 มิถุนายน  2566 
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4. วิธีการรับสมัคร 
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 

13 พฤษภาคม 2566 
 

5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
คณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ 
A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เท่านัน้ 

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 
และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เท่านั้น 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 

1. เทคโนโลยีการผลติพืช  
(แผนการเรียนวิทย์) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 20 
63 A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 20 
66 A-Level ชีววิทยา 10 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(แผนการเรียนศลิป์) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 
62 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์2 20 
63 A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 20 
66 A-Level ชีววิทยา 10 

2. การจัดการสมาร์ตฟาร์ม  
(แผนการเรียนวิทย)์ 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 60 
65 A-Level เคม ี 20 
66 A-Level ชีววิทยา 20 

การจัดการสมาร์ตฟาร์ม  
(แผนการเรียนศลิป์) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 60 
63 A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 20 
66 A-Level ชีววิทยา 20 

3. การออกแบบและการจัดการ 
ภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 60 
70 A-Level สังคมศาสตร ์ 20 
81 A-Level ภาษาไทย 20 

4. เทคโนโลยีการผลติสตัว์และ
วิทยาศาสตร์เนื้อสตัว ์

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 
65 A-Level เคม ี 20 
66 A-Level ชีววิทยา 30 
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ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาที่ใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
5. นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการ

จัดการทัพยากรประมง  
(แผนการเรียนวิทย์) 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 50 
65 A-Level เคม ี 25 
66 A-Level ชีววิทยา 25 

นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการ
จัดการทัพยากรประมง  
(แผนการเรียนศลิป์) 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 50 
62 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต2์ 25 
63 A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 25 

6. นิเทศศาสตร์เกษตร  
(แผนการเรียนวิทย์) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 
61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 25 
66 A-Level ชีววิทยา 25 

นิเทศศาสตร์เกษตร  
(แผนการเรียนศลิป์) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 
62 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์2 25 
63 A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต ์ 25 

7. การจัดการสมาร์ตฟาร์ม วศ.บ. 
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ หลักสตูร
สองปริญญา 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 40 
30 TPAT3 ความถนัดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์
20 

62 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์2 20 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 20 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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คณะศิลปศาสตร์ 
 

1. จำนวนรับ 
1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  
 - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ     จำนวนรับ  35  คน 
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      จำนวนรับ  55  คน 
 - สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม    จำนวนรับ  30  คน 
 - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ   จำนวนรับ  25  คน 

 

2. คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร 
  2.1 สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
 1.  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการ

เรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00   
        2.  มีผลเฉลี่ย (GPAX) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.50  
  2.2  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 1.  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศกึษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการ

เรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00   
        2. มีผลเฉลี่ย (GPAX) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไมน่้อยกว่า 3.00  
   2.3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 
 1.  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเรจ็การศึกษาระดับมธัยมศกึษาปีที่ 6 ทุกแผนการ

เรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00   
        2.  มีผลเฉลี่ย (GPAX) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไมน่้อยกว่า 2.50  
   2.4 สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ 
 1.  เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการ

เรียน มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00   
        2.  มีผลเฉลี่ย (GPAX) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2.50  

 

ประกาศแนบท้าย 
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3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเว็ปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขัน้ตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที ่9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็ปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที ่7 – 
13 พฤษภาคม 2566 

 
5. วธิีการคัดเลือก 
 5.1 คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑ์ของคณะ
กำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ 
A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เท่านัน้  

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ 
A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เท่านัน้ 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา คณะศิลปศาสตร ์
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหสัวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 40 

85 A-Level ภาษาญี่ปุ่น 60 
2. ภาษาอังกฤษ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 30 

82 A-Level ภาษาอังกฤษ 70 
3. ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 40 

87 A-Level ภาษาจีน 60 
4. นวัตกรรมการท่องเที่ยวและ 

การบริการ 
91 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 30 
92 TGAT2 การคิดอย่างมีเหตผุล 30 
93 TGAT3 สมรรถนะการทำงาน 40 

หมายเหตุ  - เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กำหนดคะแนนขัน้ต่ำ A-level ภาษาอังกฤษ ไมน่้อยกว่า 35 คะแนน  
   - เฉพาะสาขาวิชาภาษาจนีเพ่ืออุตสาหกรรม กำหนดคะแนนขัน้ต่ำ A-level ภาษาจีน  
   ไมน่้อยกว่า 35 คะแนน 

 

5.2  การสอบสัมภาษณ์ 
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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    ประกาศแนบท้าย 
 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต     จำนวนรับ   15   คน 
 
2. คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร 

 2.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และ
ต้องเรียนคณติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
  

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที ่2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์ -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรบัสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 
13 พฤษภาคม 2566 
 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
วิทยาลัยกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ 
A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เทา่นั้น 

       -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ 
A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เท่านัน้ 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง 
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. วิศวกรรมระบบการผลิต 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 20 

30 TPAT3 ความถนัดวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

30 

61 A-Level คณติศาสตร์1 25 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 25 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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ประกาศแนบทา้ย 
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุ
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุนาโน    จำนวนรับ 20   คน 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) 

จำนวนรับ 10   คน 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1 กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือ 

          2.2    เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสตูร General Educational Development (GED) 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รบัสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงนิค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที ่9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 
13 พฤษภาคม 2566 

 
5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
วิทยาลัยกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ 
TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น 
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  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ 
TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น 

    - สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level 
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านัน้  

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวชิา วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 

 
ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาที่ใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนกั (%) 

1. วิศวกรรมวสัดุนาโน 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 15 
30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์
15 

61 A-Level คณิศาสตร์ประยุกต์1 20 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 25 
65 A-Level เคม ี 25 

2. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (หลักสตูร
พหุวิทยาการ)(หลักสูตรนานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 15 
30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์
15 

61 A-Level คณิศาสตร์ประยุกต์1 20 
64 A-Level ฟิสิกส ์ 25 
65 A-Level เคม ี 25 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  
      -ไม่มีสอบสัมภาษณ์- 
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    ประกาศแนบทา้ย 
 
 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
 
1. จำนวนรับ 

1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน    30 คน 
1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน    30 คน 
1.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)         จำนวน    50 คน 

 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 สาขาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์  รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ 
กพ. รับรอง  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED 

2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์  หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ 
กพ. รับรอง  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED 

2.3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุก
แผนการเรียนที่มีทักษะการคำนวณ หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง หรือผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาหลักสตูร GED และมีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการเรยีนขึ้นไป ไมน่้อยกว่า 2.75 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมคัรทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที ่7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอยีดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินคา่ยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 

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

วันที ่9 - 15 มิถุนายน  2566 
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4.  วิธีการรับสมัคร 
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 

13 พฤษภาคม 2566 
 

5. วิธีการคัดเลือก 
5.1 คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑ์ของ

วิทยาลัยกำหนด 

      - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. รับรอง 
หรือเทียบเท่าตามที่วิทยาลัยกำหนด จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 
โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านัน้ 

 - ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ กพ. 
รับรอง หรือเทียบเท่าตามที่วิทยาลัยกำหนด จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 
2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เทา่นั้น 

 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
 
ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 

1. วิศวกรรมการบินและนักบินพาณชิย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดทัว่ไป 20 
30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์
50 

61 A-Level คณิศาสตร์ประยุกต์1 30 
2. วิศวกรรมการบินและอวกาศ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
90 TGAT ความถนัดทั่วไป 10 
30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร ์
40 

61 A-Level คณิศาสตร์ประยุกต์1 25 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 25 

3. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 100 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 

                 ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ ์ในวันที ่1 มิถนุายน 2566 เวลา 13.00-
16.00 น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ อาคาร Terminal 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
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     ประกาศแนบท้าย 
 
 

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 
 

1. จำนวนรับ 
1.1  สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรแีละสื่อประสม   จำนวนรับ 7 คน 
 

2. คุณสมบตัิเฉพาะของผู้สมัคร 
2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -

คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) หรือ 
2.2 เป็นผู้ทีก่ำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรการเรียนการสอน         

ภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP  (Mini English Program), IEP (Intensive          
     English Program) หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนทีมี่หลักสูตรที่เก่ียวข้อง หรือ 
2.3 เป็นผู้ทีส่ำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Educational Development (GED) หรือ 
2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา   

อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ 
      เกี่ยวข้อง 

 
 

3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รับสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที ่7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที ่1 วันที ่20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที ่2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์ วันที ่3 มิถุนายน 2566 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินคา่ยืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที ่7 มถุินายน 2566 

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

วันที่ 9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 7 – 
13 พฤษภาคม 2566 
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5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตกำหนด 

       - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Program), หลักสูตร MEP  (Mini English 
Program), IEP (Intensive English Program) หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนที่มีหลักสูตรเทียบเท่าแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง 
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 
2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น 

     - ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Program), หลักสูตร MEP  (Mini English Program), IEP 
(Intensive English Program) หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนที่มีหลักสูตรเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์-คำนวณ) หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง จะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปี
การศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านัน้ 

    - สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร GED และจะใช้ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level 
ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านัน้ 

 
องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวชิา วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 

 
ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาทีใ่ช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 

1. วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 30 TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

40 

61 A-Level คณติศาสตร์ประยุกต์1 30 
82 A-Level ภาษาอังกฤษ 30 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์ 

                ผู้ผ่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 (สัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์) 
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ประกาศแนบท้าย 
 
 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวดัชุมพร 
 

1. หลักสตูร/สาขาวิชาและจำนวนรับ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.) 
1.1  สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล   จำนวนรับ     30  คน 
1.2  สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล แขนงวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ     จำนวนรับ     30  คน 
1.3  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมพลังงาน   จำนวนรับ     30  คน 
1.4  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     จำนวนรับ     30  คน 
1.5  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   จำนวนรับ     30  คน 
1.6  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     จำนวนรับ     30  คน 
1.7  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง   จำนวนรับ     30  คน 
1.8  สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   จำนวนรับ     30  คน 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
1.9  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช     จำนวนรับ     30  คน 
1.10  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ   จำนวนรับ     30  คน 
1.11 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์   จำนวนรับ     30  คน 
1.12 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจัดการ    จำนวนรับ     30  คน 
หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
1.13 สาขาวิชาบริหารธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ   จำนวนรับ     30  คน 
1.14 สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
      (ควบ ศศ.บ.การจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ (ม.รงัสิต))   จำนวนรับ     30 คน 
1.15 สาขาวิชาบรหิารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการการ  
      (ควบ บธ.บ.การจัดการธุรกิจการบิน (ม.รังสิต))                                 จำนวนรบั    30  คน 
 

2. คุณสมบัตเิฉพาะของผู้สมัคร 
หลกัสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (วศ.บ.) 

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –  
คณิตศาสตร์ และศิลป์ คำนวณ ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับเฉพาะแผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 

- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรอืสำเรจ็การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรยีน 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรอืสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทกุสาขาวิชา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ) 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน 
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 
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3. กำหนดการรับสมัคร 
กำหนดการ วัน/เดือน/ปี 

-  รบัสมัครทางเวปไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 

วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 

ไม่มีการสอบข้อเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level 
ดูรายละเอยีดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก) 

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
   ผ่านระบบสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
ครั้งที่ 2 วันที ่26 พฤษภาคม 2566 

-  สอบสัมภาษณ์  วันที่  1  มิถุนายน  2566 
-  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ 
   เรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
   https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที่  6  มิถุนายน  2566 

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

วันที ่9 - 15 มิถุนายน  2566 

 
4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที ่7 – 
13 พฤษภาคม 2566 

 
5. วิธีการคัดเลือก 

5.1  คัดเลือกจากคะแนนมาตราฐาน (T-SCORE) ของคะแนน TGAT/TPAT และ A-Level ตามเกณฑข์อง
คณะกำหนด 

       -  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. จะใช้ผลคะแนนสอบ 
TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น 

  -  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. จะใช้ผลคะแนนสอบ 
TGAT/TPAT และ A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการจัดการทดสอบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น 
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องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
 

ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
1. วิศวกรรมเครื่องกล แขนง

วิศวกรรมเครื่องกล 
90 TGAT ความถนดัทัว่ไป 50 

30 
TPAT3 ความถนดัวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

2. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรม
เกษตรอัจฉรยิะ 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

3. วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวศิวกรรม
พลังงาน 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

5. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนง
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

6. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

7. วิศวกรรมไฟฟ้า แขนง
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 

90 TGAT ความถนดัทัว่ไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

8. วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

9. นวัตกรรมอาหารและการจัดการ 90 TGAT ความถนัดทั่วไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

10. เทคโนโลยีการจดัการผลติพืช 90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

11. วิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ 

90 TGAT ความถนัดท่ัวไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 

12. สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกจิ
ปศุสัตว ์

90 TGAT ความถนดัทั่วไป 50 

30 
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร ์

50 
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ลำดับที ่ หลักสูตร/สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาท่ีใช้คัดเลือก ค่าน้ำหนัก (%) 
13. บริหารธรุกิจและการเป็น

ผู้ประกอบการ 
90 TGAT ความถนัดทัว่ไป 100 

14. บริหารธรุกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ (ควบ ศศ.บ.การ
จัดการการท่องเที่ยวและการบริการ  
(ม.รังสิต)) 

90 TGAT ความถนัดทั่วไป 100 

15. บริหารธรุกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ (ควบ บธ.บ.การ
จัดการธรุกจิการบิน (ม.รังสิต)) 

90 TGAT ความถนดัทั่วไป 100 

 
5.2  การสอบสัมภาษณ์  
      ผูผ้่านการคัดเลือกจากข้อ 5.1 จะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่1 มิถนุายน 2566 เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป ณ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
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