
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีแบบ Portfolio รอบที่ ๑ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มี
ความประสงคท่ีจะดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน และ Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and
Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)แบบ
Portfolio รอบท่ี ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือกดังนี้

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร

การรับแบบ Portfolio แบงเปน ๒ ประเภท และผูสมัคร ๑ คน สามารถเลือกสมัครไดเพียง ๑
ประเภทเทาน้ัน ไดแก

๑. ประเภทท่ี ๑  การรับแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญ

(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)

๒. ประเภทท่ี ๒  การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน

(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)

๒. จํานวนรับเขาศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

- ๕๐ คน

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of
Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

- ๕ คน



-  ๒  -

๓. กําหนดการ

กําหนดการ วันที่

รับสมัครทางอินเตอรเน็ต

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

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ชําระคาสมัครสอบ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ทาง

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

วันที ่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ (face to face หรือ online) วันที ่๘ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ Clearing House ทาง

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

วันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที ่๗ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

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

วันที ่๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการ

ศึกษา ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันที ่๑๗ - ๒๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 

*** การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ***

 



-  ๓  -

๔. วิธีการรับสมัคร
๔.๑  สมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  และชําระเงินคา

สมัคร ในอัตราคาสมัคร ๓๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และ
นําไปชําระเงินคาสมัครได ๒ ชองทาง ดังนี้

- ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ
- ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท
หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก

มีการชําเงินดวยวิธีอ่ืน ๆ)

๔.๒ แนบเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศแนบทาย ดังนี้

ผูสมัครตองสงเอกสารประกอบการรับสมัครแนบในระบบการรับสมัคร ประกอบดวยสวนสําคัญ

ตอไปน้ี

ประเภทท่ี ๑ การรับแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญ

(แนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)

ประเภทท่ี ๒ การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีท่ีเรียน

(แนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)

๕. รายละเอียดการคัดเลือกเขาศึกษา

๕.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเอกสารใบสมัครและประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบสัมภาษณและเลข
ท่ีสอบ

๕.๒ ใหผูมีสิทธิสอบสัมภาษณจัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม เชน สมุดรวบรวมประวัติและผลงาน ราย
ละเอียดโครงงานที่เขาการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ เพื่อรายงานตัวเขาสอบสัมภาษณตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด

๕.๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบและประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอตามวันที่กําหนด
โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สุด



-  ๔  -

๖. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ภายในวันท่ี ๗ - ๘   กุมภาพันธ ๒๕๖๕   หากไมดําเนินการตามวัน
เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

๗. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House  และ   ไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง 
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

และชําระเงินยืนยันสิทธิ ์    ตามประกาศสถาบันฯ   เรื่อง   การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อยืนยันการ
เขาศึกษาตามวันเวลาท่ีสถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๘. การตัดสิทธิ์
๘.๑   ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
๘.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต   และไมชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
๘.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตปรากฏภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบตามประกาศแนบทาย หรือไม

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะถูกตัดสิทธิ์และแมผูสมัครจะไดรับการสงช่ือรับเขาศึกษาใน
สถาบันฯ แลวก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา
 



-  ๕  -

๙. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอที่  วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุ จะตองชําระเงินคา

ธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย ดังตอไปนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
- ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท
Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of

Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)
- ภาคการศึกษาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

 ประกาศ ณ  วันที่  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๐๕  ต.ค.  ๖๔ เวลา  ๑๙:๑๖:๑๐  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NQAzA-EEANQ-BFADQ-ANAA1

 

 



ประกาศแนบทาย 

 

ประเภทที่ ๑  การรับแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญ 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑ กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรยีนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ โดย
๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน 

๓ มีสัญชาติไทยหรืออยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๔ มีความประพฤติเหมาะสม 

๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

๑ ใบสมัคร ดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมไมต่ํากวา ๔ ภาคการศึกษา 

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง 

๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

๔ สําเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีเคยไดเขารวมการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ (ถามี) 
๖ ใบรับรองอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูสมัคร (ถามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศแนบทาย 
 

ประเภทที่ ๒  การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑ กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรยีนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม ไมต่ํากวา ๒.๗๕ โดย
๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน 

๓ มีสัญชาติไทยหรืออยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๔ มีความประพฤติเหมาะสม 

๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย 

๗ เปนผูไดรับการรับรองคุณสมบัติจากผูอํานวยการโรงเรียน ตามเอกสารประกอบการสมัครหมายเลข ๕ 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

๑ ใบสมัคร ดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมไมต่ํากวา ๔ ภาคการศึกษา 

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรบัรองสําเนาถูกตอง 

๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

๕ แบบฟอรมการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 
๖ สําเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีเคยไดเขารวมการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ (ถามี) 
๗ ใบรับรองอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูสมัคร (ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 

แบบฟอรมการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน 
 

ประเภทที่ ๒ โครงการสานความดีมีที่เรียน 
แบบ Portfolio รอบที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมวัสดนุาโน 
 Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology  
and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 

 
โรงเรียน   
ชื่อ (นาย/นางสาว)   นามสกุล   
ลําดับที ่ ช่ือกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
   
   
   
   
   
***รายละเอียดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมและหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมหรืออื่นๆ 

รายชื่อศิษยเกาท่ีกําลังศกึษาหรือสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ(ถาม)ี 

ชื่อ นามสกุล...............................................................รหสัประจําตัวนักศกึษา............................................. 
 

ขาพเจาขอรบัรองวาขอมูลที่ใหไวเปนความจรงิทุกประการ และตระหนักดีวาการแจงขอความอันเปนเท็จในใบสมัคร 
หรือใชเอกสารตางๆ ที่เปนเอกสารปลอม หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สถาบันฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา โดยจะไมมีการคืนเงนิในทุกกรณี 

 
 

ลงชือ่ ................................................................  
        ( .............................................................. ) 

ผูสมคัร 
        ............ / ................. /............ 

 
ขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติและเหมาะสมตามโครงการสานความดีมีท่ีเรียนทุกประการ 
 
 

ลงชือ่ ................................................................  
        ( .............................................................. ) 

ผูอาํนวยการโรงเรียน 
        ............ / ................. /........... 
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