
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

รอบท่ี ๑ คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดเปดรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) รอบที่ ๑ คัดเลือกโดย
พิจารณาจาก Portfolio ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

 
๑. สาขาวิชา จํานวนที่เปดรับ และประเภทการรับสมัคร 

๑.๑ ประเภทที่ ๑: โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรับ  ๑๕ คน

- สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ จํานวนรับ  ๕ คน 

๑.๒ ประเภทที่ ๒: โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนรับ  ๑๐ คน 

- สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ จํานวนรับ  ๕ คน

 *** ผูสมัครสามารถเลือกลําดับสาขาวิชาได ๒ สาขาวิชาตามประเภทการสมัคร *** 
 

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
๒.๑ ประเภทที่ ๑: โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๑.๑ ผูสมัครเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือสําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา 

๒.๑.๒ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ๕ ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาไมนอยกวา ๓.๐๐ (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช ๖ ภาคการ
ศึกษา)
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๒.๑.๓ มีผลงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
    ๑. เปนนักเรียนที่ไดเขารวมการแขงขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา หรือ

ประเทศ ใน ๕ สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ฟสิกสและ
ชีววิทยา หรือ  

    ๒. เปนนักเรียนที่เคยเขารวมการจัดทําโครงงานเพื่อสงประกวดโครงงานของ 
นักวิทยาศาสตรรุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร 
จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
โดยเขารวมรอบนําเสนอผลงานขึ้นไป หรือ 

     ๓. เปนนักเรียนที่ไดเขารวมการอบรมหรือเขาคายอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.๑.๔ มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๕ เปนผูท่ีไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา
๒.๑.๖ มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ 

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่มีอยูแลว หรือที่จะมี
ตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

๒.๒ ประเภทที่ ๒: โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๑ กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ

เทียบเทา 
๒.๒.๒ มีผลงานดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอยางใดอยางหนึ่งตั้งแต

ป ๒๕๖๐ ถึงปจจุบันดังตอไปนี้ 
๑. เปนผูไดรับรางวัลในการแขงขันดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในระดับประเทศ หรือ 
๒. เปนผูท่ีไดรับรางวัลในการแขงขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือ 
    ๓. มีคะแนนการทดสอบระดับชาติดานทักษะการคิดเชิงคํานวณ (Bebras Thailand

 Challenge) รอบท่ี ๒ ตั้งแต ๖๐ คะแนน หรือ 
    ๔. เปนผูมีผลงานการพัฒนาซอฟตแวร ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ หรือ 

นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใชงานไดจริง หรือ 
    ๕. เปนผูเคยเขารวมการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย 

(National Software Contest: NSC) ที่จัดโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยผานเขารอบชิงชนะเลิศ หรือ 

    ๖. เปนผูท่ีเคยเขารวมการจัดทําโครงงานเพื่อสงประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร
รุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร จัดโดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยผานเขารอบชิงชนะเลิศ 
หรือ
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       ๗. เปนผูท่ีไดรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ทางดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

๒.๒.๓. มีสัญชาติไทย 
๒.๒.๔ เปนผูท่ีไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปน

อุปสรรคตอการศึกษา 
๒.๒.๕ มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ 

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอ
ไปโดยเครงครัดทุกประการ  

 
๓. กําหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กําหนดการ

รับสมัครทางอินเตอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS  วันที่ ๒ พฤศจิกายน - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ชําระเงินคาสมัครสอบ  วันที่ ๒ พฤศจิกายน - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

อัพโหลดไฟลเอกสารแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไดที่
http://tcas.it.kmitl.ac.th 
(ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัครสอบกอน)

 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 
ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ  วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบของสมาคมท่ี
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ี
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th
และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ ๔ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
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๔. วิธีการรับสมัคร 
๔.๑ สมัครทางอินเทอรเน็ต ผานทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS (โดยผูสมัครสามารถเลือก

ลําดับสาขาวิชาได ๒ สาขาวิชาตามประเภทการสมัคร) 
๔.๒ ชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย จํากัด หรือธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัดทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ ๓๐๐ บาท โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ 
บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ) 

๔.๓ เมื่อผูสมัครชําระคาสมัครแลว และระบบการสมัคร www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ขึ้นสถานะ
"ชําระเงินแลว" ผูสมัครตองกรอกขอมูลและอัพโหลดไฟลเอกสารแฟมสะสมผลงาน 
(Portfolio) ไดท่ีเว็บไซต http://tcas.it.kmitl.ac.th 

 
๕. เอกสารท่ีผูสมัครตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ 

๕.๑ ใบสมัครท่ีส่ังพิมพจากระบบการรับสมัคร www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 
๕.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.๑) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ๕ ภาคการศึกษา (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช ๖ ภาคการ
ศึกษา) โดยแสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) และผลการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) 

๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
๕.๕ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ-สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน) 
๕.๖ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทํารูปเลมขนาด A๔ (ไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A๔ ไม

รวมปก) โดยประกอบไปดวยขอมูลท่ีแสดงตัวตน ความรู ความสามารถ การเขารวมกิจกรรม
การแขงขัน ตลอดจนผลงานและรางวัลท่ีไดรับที่มีความสอดคลองกับประเภทโครงการที่สมัคร

หมายเหตุ : หลักฐานเอกสาร หรือใบประกาศที่เปนฉบับจริงใหผูสมัครนําสําเนามาดวย ซึ่งคณะ
จะเก็บแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับสําเนาไว  

 

             หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จหรือสงเอกสารประกอบการสมัครไมครบถวนจะถูก

ตัดสิทธิ์ในการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบสัมภาษณ 
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๖. เกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก 
การพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดเกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก

ดังตอไปน้ี 
๖.๑ ประเภทที่ ๑: โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.๑.๑ การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาสอบสัมภาษณ 
 ๑. คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) (๑๐ คะแนน)
- ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน) 
- ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน) 
รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๐ คะแนน 
 ๒. คะแนนผลงานทางวิชาการระดับดีเดนที่ผูสมัครคัดเลือกใหประเมิน ๑ รายการ
(๓๐ คะแนน) 

๖.๑.๒ การสอบสัมภาษณประกอบดวย 
๑. ความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ความเขาใจงาน การนําเสนองาน และคุณภาพของงานตามที่ระบุในแฟมสะสม
ผลงาน
รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน 

๖.๑.๓ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ ๖.๑.๑ รวมกันไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน 
และคะแนนรวมขอ ๖.๑.๑ ถึง ๖.๑.๒ กันไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน 

๖.๒ ประเภทที่ ๒: โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๖.๒.๑ การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาสอบสัมภาษณ 

๑. คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย  
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) (๑๐ คะแนน)  
รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๐ คะแนน 
๒. คะแนนผลงานดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับดีเดนที่ผู
สมัครคัดเลือกใหประเมิน ๑ รายการ (๔๐ คะแนน) 

 ๖.๒.๒ คะแนนการสอบสัมภาษณ ประกอบดวย 
๑. ความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. ความเขาใจงาน การนําเสนองาน และคุณภาพของงาน ตามที่ระบุในแฟมสะสม
ผลงาน 
รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน 

๖.๒.๓ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ ๖.๒.๑ รวมกันไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน 
และคะแนนรวมขอ ๖.๒.๑ ถึง ๖.๒.๒ กันไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน  



 

-  ๖  -

 

๖.๓ ในกรณีที่ไดผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมครบตามจํานวนท่ีประกาศรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานําจํานวนท่ีนั่งวางไปรวมกับจํานวนที่ประกาศรับของโครงการอื่น
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในรอบอื่นๆ ของคณะฯ ตามที่เห็นสมควร 

๖.๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณารับผูสมัครตามจํานวนโดยเรียงลําดับคะแนนรวมจาก
ขอ ๖.๑ หรือ ๖.๒ จากรายช่ือผูมีคุณสมบัติและผานเกณฑที่กําหนด  

       ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครและกรอกรายละเอียดตางๆใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร
สอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับ
สมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแตตน

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิทธ์ิช้ีขาด
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 
๗. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เทานั้น หากไมดําเนินการตาม
วันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

 
๘. การรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ 

ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขา
ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีสถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
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๙. การตัดสิทธ์ิ
๙.๑ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
๙.๒ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตและไมชําระเงินยืนยัน

สิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 
๙.๓ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์ 
 

๑๐. คาธรรมเนียมการศึกษา 
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย

ภาคการศึกษาละ ๓๒,๐๐๐  บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 
 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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