
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  เปดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)

รอบที่ 1 แบบ Portfolio

โครงการใหโควตาบุตรของบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

1. วัตถุประสงค

             เพื่อเปนสวัสดิการใหแกพนักงานสถาบันขาราชการ และลูกจางประจํา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร จึงเห็นควรใหโควตาบุตรของบุคลากรของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยผูสมัครตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของพนักงาน

สถาบัน ขาราชการ หรือลูกจางประจําของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณเทานั้น ซึ่งยกเวนบุตร

บุญธรรม เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป  ประจําป

การศึกษา 2564 ดังรายละเอียดตอไปนี้

1)  วิศวกรรมไฟฟา

2)  วิศวกรรมเคมี

3)  วิศวกรรมเครื่องกล

4)  วิศวกรรมโยธา

5)  วิศวกรรมอุตสาหการ

6)  วิศวกรรโทรคมนาคมและโครงขาย

7)  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน

8)  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

9)  วิศวกรรมขนสงทางราง

10) วิศวกรรมคอมพิวเตอร

11) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

12) วิศวกรรมอาหาร

***เลือกสาขาวิชาที่สมัครไดไมเกิน 3 อันดับ***

หมายเหต ุดูประกาศแนบทายเรื่องการรับรองและไมรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของแตละสาขา

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป

สาขาวิชาที่เปดรับ    จํานวน 5 คน

หลักสูตรท่ัวไป
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3. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกโควตาบุตรบุคลากร

   3.1 เปนผูท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) ในปการศึกษา 2563

   3.2 จะตองมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสมรวม 5 ภาคการศกึษา ไมนอยกวา 2.75 (ม.4 - ม.6)  

   3.3 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

   3.4 เปนผูมีความประพฤติดีและรับรองตอสถาบันวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติ

ตามระเบียบขอบังคับของสถาบันที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

   3.5 ผูสมัครตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของพนักงานสถาบัน ขาราชการ หรือลูกจางประจําของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เทานั้น ซึ่งยกเวนบุตรบุญธรรม

4. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

-รับสมัครทางอินเทอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

-สงเอกสารทางไปรษณีย วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

-ชําระเงินคาสมัครสอบ วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

-ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที ่ 8 มกราคม 2564

-สอบสัมภาษณ วันที่ 17 มกราคม 2564

-ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

(ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเปนอันส้ินสุด)      วันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

-นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ ์Clearing House ผานระบบของ

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2564

- สจล. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดขั้นตอน

ปฏิบัติเรื่องการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา วันที่ 2 มีนาคม 2564

-รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th

และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ วันที่ 4-9 มีนาคม 2564

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

    5.1 สมัครทางอินเทอรเน็ตผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS (สํานักทะเบียนและประมวลผล) 

(โดยเลือกสาขาวิชาท่ีสมัครไดไมเกิน 3 สาขาวิชา)

   5.2 ผูสมัครเขียนเรียงความ ไมเกิน 1 หนากระดาษ ขนาด A4 ในหัวขอ "ความตั้งใจและเหตุผลในการเลือก

เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร สจล." และแนบเอกสารนี้ในระบบการรับสมัคร

    5.3 พิมพแบบฟอรมใบชําระเงินของผูสมัคร คาสมัครสอบ จํานวน 300 บาท เพื่อนําไปชําระคาสมัครผาน

เคานเตอรของ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดย

มีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความ

เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ) สอบถามระบบการรับสมัคร ไดที่สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล 02-329-8203 หรือ 02-329-8000 ตอ 3202 , 3205

 

6. หลักฐานการสมัคร

    6.1 ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากระบบรับสมัคร www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

    6.2 หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร

    6.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) ซึ่ง

ออกโดยสถานศึกษา

    6.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาสูติบัตร ของผูสมัคร

    6.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงาน ของบุคลากรสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

    6.6 หลักฐานอื่นๆ กรณี ท่ีชื่อ-สกุลไมตรงกับเอกสารสําคัญท่ีนํามายื่น (ถามี)

    6.7 ใหจัดสงเอกสารหลักฐานการสมัคร ท่ีงานวิชาการปริญญาตรี ช้ัน 1 ตึก 6 ช้ัน อาคารสํานักงานคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร (ถึงคุณสิริกัลยา ชาญนาวา) ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 

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

ไดแจงไวในการสมัครเปนเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเปนเอกสารเท็จหรือปลอม นักเรียนจะถูกเพิก

ถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แมวานักเรียนไดผานการคัดเลือกแลวก็ตาม

7. เอกสารที่ตองนํามาวันสอบสัมภาษณ

   7.1 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) ซึ่ง
ออกโดยสถานศึกษา
   7.2  Portfolio ของผูสมัคร

        ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครสอบ และกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู
สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนตามประกาศรับ
สมัคร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบตัิ
ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน
       การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่ส้ินสุด

8. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House
    ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตองยืนยัน
สิทธ์ิในระบบ Clearing House ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขา
ศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  22-23 กุมภาพันธ 2564  หากไม
ดําเนินการตามวัน เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์
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9. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบัน

    ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงิน

ยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระ-จอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบัน กําหนด หาก

ไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

     ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว แตสละ

สิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

     ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะไมตอง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดัง
กลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

10. การตัดสิทธ์ิ
     10.1 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์
     10.2 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของสถาบันฯ และไมชําระ
เงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
     10.3 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

11. คาธรรมเนียมการศึกษา

      ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง เรื่อง ทุนยกเวนและลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สําหรับ

บุตรพนักงานสถาบัน ขาราชการ และลูกจางประจํา พ.ศ. 2561

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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ประกาศแนบท้าย 
สาขาวิชาที่ได้รับการรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 
หลักสูตรทั่วไป  
1. วิศวกรรมไฟฟ้า  
2. วิศวกรรมเคมี อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
3. วิศวกรรมเครื่องกล  
4. วิศวกรรมโยธา  
5. วิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
6. วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการรับรองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
7. วิศวกรรมขนส่งทางราง  
8. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (ยกเว้นแขนงออโตเมชัน) อยู่ระหว่างดำเนินการรับรอง วิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  
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