
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  แบบ Portfolio  รอบที่ ๑ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จะดําเนินการรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)   สาขาวิชาวิศวกรรม

ระบบการผลิต  หลักสูตร ๔ ป  แบบ Portfolio  รอบที่ ๑  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปดรับและจํานวนรับ

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.)  หลักสูตร ๔ ป  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  จํานวนที่

รับ ๒๐ คน

หมายเหตุ:  หลักสูตรนี้ไมขอรับรองจากสภาวิชาชีพ

๒. หลักเกณฑการรับสมัคร

    ๒.๑ กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  ในปการศึกษา

๒๕๖๓  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่ากวา ๓.๐๐  โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔  ภาคการศึกษา

    ๒.๒ มีประสบการณการพัฒนาหุนยนตเพื่อการแขงขันหรือทักษะการเรียนรูการควบคุมหุนยนตหรือการ

พัฒนาซอรฟแวรเบื้องตนทางดานปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence)      หรือการเขารวมแขงขันโครงงาน

วิทยาศาสตรระดับเขต

 ๒.๓ มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

 ๓. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS วันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ชําระเงินคาสมัครสอบ วันที่ ๒ พฤศจิกายน – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓



- ๒  -

การดําเนินการ วัน เดือน ป

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทาง

www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ  ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบของ ทปอ. วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔

นักศึกษายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่  ๒๒ – ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระ

เงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันที่  ๔ – ๙  มีนาคม  ๒๕๖๔

 ***การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS***

๔. วิธีการรับสมัคร

      สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอรของ

ธนาคารกสิกรไทย   หรือธนาคารไทยพาณิชย   ทุกสาขาทั่วประเทศ   อัตราคาสมัครสอบ ๓๐๐ บาท โดยมีคา

ธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย

ใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ) 

๕. เอกสารประกอบการสมัคร ใหนํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ ดังนี้

   ๕.๑ พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS พรอมติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว

จํานวน ๑ รูป

  ๕.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให  ซึ่งแสดง

คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมไมตํ่ากวา ๔ ภาคการศึกษา

 ๕.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

 ๕.๔  แฟมสะสมผลงาน Portfolio   ที่แสดงตัวตน  ความรู  ความสามารถ ทักษะ  การเขารวม

กิจกรรม  ตลอดจนรางวัลที่ไดรับ ที่มีความสอดคลองกับการพัฒนาหุนยนตเพื่อการแขงขันหรือทักษะการเรียนรู

การควบคุมหุนยนตหรือการพัฒนาซอรฟแวรเบื้องตนทางดานปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence)  หรือ

การเขารวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรระดับเขต  เอกสารจํานวนไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A4

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


- ๓  -

๖. วิธีการคัดเลือก

   ๖.๑ สอบสมัภาษณ วนัที ่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๔  ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๕ พรรษาฯ   วทิยาลยั

นวตักรรมการผลติขัน้สงู สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

    ๖.๒ ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เปน

สิทธิ์ชี้ขาดของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

๗. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

    ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)   เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี   

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่ ๒๒ – ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  เทานั้น  หากไมดําเนิน

การตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๘. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

 ผูผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง

www.reg.kmitl.ac.th  และชําระเงินยืนยันสิทธิ์   ตามประกาศสถาบันฯ   เรื่อง  การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อ

เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ฉบับลงวันที่   ๒   มีนาคม  พ.ศ.

๒๕๕๕  เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด  หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

  ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่รายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว  แตสละ

สิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ  จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

        ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว  เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ  จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษา

อีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๙. การตัดสิทธิ์

 ๙.๑ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

     ๙.๒ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต    และไมชําระเงิน

ยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 ๙.๓ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ  ใหถือวาสละสิทธิ์



- ๔  -

๑๐. คาธรรมเนียมการศึกษา

     ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง   ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย   ภาคการศึกษาละ ๒๑,๐๐๐ บาท

 และสถาบันฯ  จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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