
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

รอบท่ี ๑  แบบ Portfolio  

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนด

เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  รอบที่ ๑

แบบ Portfolio  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑. สาขาวิชาและจํานวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต      จํานวนรับ    ๓๐     คน

หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ไมขอรับรองจากสภาวิชาชีพ

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร

๒.๑ เปนผูท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปท่ี ๓ (ปวช.)  (สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม สาขา 

วิชาแมคคาทรอนิกสและหุนยนต สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน หรือสาขาวิชา

อ่ืนท่ีเก่ียวของ)  ในปการศึกษา ๒๕๖๔

๒.๒ ผูสมัครจะตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมอยางนอย ๔ ภาคการศึกษา  ไมนอยกวา

๓.๐๐

๒.๓ เปนผูท่ีมีผลงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

๒.๓.๑ เปนผูท่ีไดเขารวมการแขงขันดานทักษะ การเรียนรู การควบคุมหุนยนตหรือ

การพัฒนาซอฟตแวรเบื้องตนทางดานปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence)  หรือ

๒.๓.๒ เปนผูท่ีไดเขารวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรระดับเขตการศึกษา 

๒.๔ เปนผูท่ีไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรค

ตอการศึกษา

     ๒.๕ มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎเกณฑตาง ๆ ของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ที่มีอยูแลวหรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ



 

-  ๒  -

 

   ๓. กําหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กําหนดการ

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต

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

วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม

๒๕๖๔

ชําระเงินคาสมัครสอบ วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม

๒๕๖๔

สงไฟลเอกสารแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไดที่

ami.kmitl@gmail.com (ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัครสอบ

กอน)

วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม

๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

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

วันที่ ๗  มกราคม ๒๕๖๕

สอบสัมภาษณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing

House

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของ

สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

วันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

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

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขา

ศึกษาในสถาบันฯ

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

วันที่ ๑๗ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

๔. การรับสมัครและชําระเงินคาสมัคร

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคา

สมัคร ในอัตราคาสมัคร ๓๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนํา

ไปชําระเงินคาสมัครได ๒ ชองทาง ดังนี้

๑.  ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม)

หรือ

๒. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร

๑๐ บาท  หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม

mailto:ami.kmitl@gmail.com
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


 

-  ๓  -

 

  (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่

เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

เมื่อผูสมัครชําระคาสมัครแลว และระบบการสมัครขึ้นสถานะ "ชําระเงินแลว" ใหผูสมัครสง

ขอมูลไฟลเอกสาร รวมทั้งแฟมสะสมงาน (Portfolio)  ไดท่ี ami.kmitl@gmail.com

๕. เอกสารประกอบการพิจารณา

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

๕.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษา

๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน  พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)

๕.๕ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล   พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะใน

กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)

๕.๖ หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร

๕.๗ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทํารูปเลมขนาด  A๔ (ไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ

A๔ ไมรวมปก)  โดยแฟมสะสมผลงานมีแนวทางดังตอไปนี้

๕.๗.๑ หลักฐานแสดงการเขารวมการแขงขันดานทักษะ การเรียนรู การควบคุมหุน

ยนตหรือการพัฒนาซอรฟแวรเบื้องตนทางดานปญญาประดิษฐ  (Artificial Intelligence) 

๕.๗.๒ หลักฐานแสดงการเขารวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรระดับเขตการศึกษา 

 

      หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จหรือสงเอกสารประกอบการสมัครไมครบถวน จะ

ถูกตัดสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ

๖. เกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  ไดกําหนดเกณฑคะแนน

การพิจารณาคัดเลือกดังตอไปนี้

๖.๑ การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาสอบสัมภาษณ

๖.๑.๑. คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย

- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) (๑๕ คะแนน)

- ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน)

- ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน)

  รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕ คะแนน

mailto:ami.kmitl@gmail.com
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         ๖.๑.๒ คะแนนผลงานระดับดีเดนท่ีผูสมัครคัดเลือกใหประเมิน ๑ รายการ (๒๕

คะแนน)

รวมคะแนนผลงานระดับดีเดน ๒๕ คะแนน

๖.๒ การสอบสัมภาษณ ประกอบดวย

๖.๒.๑ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

๖.๒.๒ ความเขาใจงาน การนําเสนองาน และคุณภาพของงานตามที่ระบุในแฟมสะสม

ผลงาน

รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน

๖.๓ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ ๖.๑ รวมกันไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน และ

คะแนนรวมขอ ๖.๑ ถึง ๖.๒ รวมกันไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน

 

        ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ

สมัครและกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร

สอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับ

สมัคร ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติ

ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสอบโดยวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด

๗. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)   เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที ่๗ – ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕  เทานั้น   หากไมดําเนินการ

ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๘. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ  ตามประกาศสถาบันฯ  เรื่อง การจาย

เงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ฉบับลงวันที่        ๒

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕   เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด   หากไมดําเนินการถือวาสละ

สิทธ์ิ

 

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

สิทธ์ิแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธ์ิในการเขาศึกษาแลว   เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก  โดย

ใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๙. การตัดสิทธิ์

๙.๑  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House  ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละ

สิทธ์ิ

๙.๒  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต   และไมชําระเงิน

ยืนยันสิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๙.๓  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ  ใหถือวาสละสิทธิ์

๑๐. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตข้ันสูง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามประกาศสถาบันฯ  ภาคการศึกษาละ

๒๑,๐๐๐ บาท  และสถาบันฯ  จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๒๖  ต.ค.  ๖๔ เวลา  ๑๙:๑๒:๓๘  Non-PKI Server Sign-LN
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