
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีแบบ Portfolio รอบที่ ๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖
__________________________________________________________

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 ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือกดังนี้

 
            ๑. ประเภทการสมคัร

 
การรับแบบ Portfolio แบงเปน ๒ ประเภท และผูสมัคร ๑ คน สามารถเลือกสมัครไดเพียง

๑ ประเภทเทาน้ัน ไดแก

ประเภทท่ี ๑  การรับแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญ
 

(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)
 

ประเภทท่ี ๒  การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีท่ีเรียน
 

(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบทาย)
 

 

           ๒. หลกัสตูร และจํานวนรบั
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

- ๖๐ 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/
 

ตั้งแตบัดนี้ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
 

ชําระคาสมัครสอบ
 

ตั้งแตบัดนี้ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
 

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

 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
 

สอบสัมภาษณ (face to face หรือ online)
 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์  
 Clearing House ทาง

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

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
 

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคม
 ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

 

๗ - ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

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

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖
 

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

 

๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖
 

 

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



 

-  ๓  -

 

๔. วิธกีารรบัสมคัร

๔.๑ สมคัรทางอินเตอรเนต็ ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงนิคาสมคัร ในอตัราคา
สมคัร ๓๐๐ บาท เขาบัญชธีนาคารกสิกรไทยโดยพมิพใบชําระเงนิจากระบบรบัสมคัร และนําไปชําระเงนิคาสมคัรได ๒
ชองทาง

- ชําระผานแอปพลเิคชนัของทกุธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมอีตัราคาธรรมเนียม) หรอื

-  ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทกุสาขาท่ัวประเทศ โดยมคีาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท  หาก

ชําระผานเคานเตอรธนาคารอืน่อาจมีคาธรรมเนยีมเพิม่เตมิ

(ขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงินคาสมคัรสอบทกุกรณแีละจะไมรบัผดิชอบตอความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้หากมกีารชํา
เงินดวยวิธีอืน่ )ๆ

 ๔.๒ แนบเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศแนบทาย ดังนี้
 

ผูสมคัรตองสงเอกสารประกอบการรบัสมคัร แนบในระบบการรบัสมัคร ประกอบดวยสวนสําคญัตอไปนี้

ประเภทท่ี ๑  การรบัแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรยีนสายสามัญ
 (แนบเอกสารประกอบการรบัสมคัรตามเอกสารประกาศแนบทาย)

ประเภทท่ี ๒  การรบัแบบ Portfolio โครงการสานความดมีีท่ีเรยีน
 (แนบเอกสารประกอบการรบัสมคัรตามเอกสารประกาศแนบทาย)
  

๕.  รายละเอียดการคดัเลือกเขาศกึษา

๕.๑ คณะกรรมการฯจะพิจารณาเอกสารใบสมัครและประกาศรายชือ่ผูมสีทิธิสอบสมัภาษณและเลขทีส่อบ
 

๕.๒  ใหผูมสีทิธ์ิสอบสมัภาษณจดัเตรยีมเอกสารเพ่ิมเตมิ เชน สมดุรวบรวมประวัตแิละผลงาน รายละเอยีดโครง
งานท่ีเขาการประกวดหรอืการแขงขันทางดานวชิาการ เพ่ือรายงานตวัเขาสอบสมัภาษณตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่
กําหนด

 
๕.๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบและประกาศรายช่ือผูมสีทิธ์ิเขาศกึษาตอตามวันทีก่ําหนดโดยผลการ

พิจารณาของคณะกรรมการฯ ถอืเปนท่ีสุด

 

๖.  การยนืยนัสทิธิ ์ Clearing  House
 

ผูผานการคดัเลอืกตองดําเนนิการยนืยนัสิทธิ ์ Clearing House  ผานระบบของสมาคมทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง
ประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศกึษาเปนนกัศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหาร
ลาดกระบัง  ภายในวันท่ี  ๗ - ๘   กมุภาพันธ  ๒๕๖๖  หากไมดําเนนิการตามวนัเวลาทีก่ําหนดถอืวาสละสทิธ์ิ
 



 

-  ๔  -

 

          ๗.  การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเขา
ศึกษา ทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/    ตามประกาศสถาบันฯ    เรื่อง    การจายเงินยืนยัน
สิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๕๕ เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ

 
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว

แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 

 
๘.  การตัดสิทธ์ิ

 
๘.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 
๘.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

 
๘.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือก แตปรากฏภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบตามประกาศแนบทาย หรือไมสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะถูกตัดสิทธิ์และแมผูสมัครจะไดรับการสงชื่อรับเขาศึกษาในสถาบันฯ
แลวก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา



 

-  ๕  -

 

         ๙.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสด ุตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเหมา
จาย ดังตอไปน้ี

 
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  ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
๐๘  ต.ค.  ๖๕ เวลา  ๐๘:๓๖:๕๔  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MAAxA-DgAOA-BDAEI-ARQBD

 

 



ประกาศแนบทาย 

(กรุณาแนบเอกสารในระบบการรับสมัคร) 

 

ประเภทที่ ๑  การรับแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญ 
 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา ๓.๐๐ โดย

๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรยีน 

๓ มีสัญชาติไทยหรอือยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๔ มีความประพฤติเหมาะสม 

๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย 

 

เอกสารประกอบการสมัคร 

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

๒ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดงคะแนนเฉล่ีย

สะสมรวมไมต่ำกวา ๔ ภาคการศึกษา 

๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

๔ สำเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

๔ สำเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีเคยไดเขารวมการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ (ถามี) 

๖ ใบรับรองอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูสมัคร (ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศแนบทาย 

(กรุณาแนบเอกสารในระบบการรับสมัคร) 

 

ประเภทที่ ๒  การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

๑ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือเทียบเทาของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา ๒.๗๕ โดย

๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรยีน 

๓ มีสัญชาติไทยหรอือยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๔ มีความประพฤติเหมาะสม 

๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย 

๗ เปนผูไดรับการรับรองคณุสมบัติจากผูอำนวยการโรงเรยีน ตามเอกสารประกอบการสมัครหมายเลข ๕ 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 

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

๒ สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดงคะแนนเฉล่ีย

สะสมรวมไมต่ำกวา ๔ ภาคการศึกษา 

๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

๔ สำเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

๕ แบบฟอรมการทำกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 

๖ สำเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานท่ีเคยไดเขารวมการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ (ถามี) 

๗ ใบรับรองอ่ืนๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูสมัคร (ถามี) 
 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
 

แบบฟอรมการทำกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 
 

ประเภทที่ ๒ โครงการสานความดีมีที่เรียน 

แบบ Portfolio รอบที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๖ 

 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน 

 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   

ลำดับที่ ช่ือกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

   

   

   

   

   

***รายละเอียดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมและหนาที่ในการดำเนินกิจกรรมหรืออื่นๆ 

รายชื่อศิษยเกาที่กำลังศึกษาหรือสำเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ(ถามี) 

ชื่อ นามสกุล............................................................................รหัสประจำตัวนักศกึษา....................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ และตระหนักดีวาการแจงขอความอันเปนเท็จในใบสมัคร 

หรือใชเอกสารตางๆ ที่เปนเอกสารปลอม หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สถาบันฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและใหพน

สภาพการเปนนักศกึษา โดยจะไมมีการคืนเงนิในทุกกรณี 

 
ลงช่ือ ................................................................  

        ( ................................................................................... ) 

ผูสมัคร 

        ............ / ................. /............ 

 

ขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติและเหมาะสมตามโครงการสานความดีมทีี่เรียนทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ ................................................................  

        ( ....................................................................................... ) 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

        ............ / ................. /........... 


