
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 

รอบท่ี 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจําปการศึกษา 2566 
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดเปดรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio ประจําป
การศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. สาขาวิชา จํานวน และประเภทท่ีเปดรับสมัคร 

ประเภท
 

สาขาวิชา
 

 จํานวนรับ (คน)
 

โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - วิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิง

ธุรกิจ
 

 35 
  10 
 

โครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถ
 ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - วิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิง

ธุรกิจ
 

20
 5

  *** ผูสมัครสามารถเลือกลําดับสาขาวิชาได 2 สาขาวิชาตามประเภทการสมัคร *** 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป

1. ผูสมัครเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ เทียบเทา 
  หมายเหตุ: กรณีใชวุฒิ GED ในการสมัคร 

- สมัครไดเฉพาะโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น
- ตองจบหลักสูตร GED แลวเทานั้น  

- ผลการสอบ GED เทียบเทาการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผูสมัครตองผานเกณฑ ดังน้ี 
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ชวงการสอบ คะแนนรวม คะแนนรายวิชา

กอนเดือนพฤษภาคม 2560 ไมนอยกวา 2,250 ไมนอยกวา 410

ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ไมกําหนด  ไมนอกวา 145

2. เปนผูที่ไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา

3. มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑตางๆ ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุก

ประการ 
 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะประเภทโครงการ
ประเภทท่ี 1 โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาไมนอยกวา 3.00 (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา)
2. มีผลงานอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

2.1 เปนนักเรียนที่ไดเขารวมการแขงขันทางวิชาการในระดับเขตการศึกษา หรือ ประเทศ
ใน 5 สาขาวิชาดังนี้ คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ฟสิกสและชีววิทยา หรือ

2.2 เปนนักเรียนที่เคยเขารวมการจัดทําโครงงานเพื่อสงประกวดโครงงานของ นัก

วิทยาศาสตรรุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร จัดโดยศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยเขารวมรอบนํา

เสนอผลงานขึ้นไป หรือ
2.3 เปนนักเรียนที่ไดเขารวมการอบรมหรือเขาคายอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทท่ี 2 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีผลงานดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอยางใดอยางหนึ่งตั้งแตป 2562 ถึง

ปจจุบันดังตอไปนี้
1.1 เปนผูไดรับรางวัลในการแขงขันดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

ระดับประเทศ หรือ

1.2 เปนผูท่ีไดรับรางวัลในการแขงขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือ

1.3 มีคะแนนการทดสอบระดับชาติดานทักษะการคิดเชิงคํานวณ (Bebras Thailand 
Challenge) รอบท่ี 2 ตั้งแต 60 คะแนน หรือ

1.4 เปนผูมีผลงานการพัฒนาซอฟตแวร ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารเทศ หรือ

นวัตกรรม ที่มีคุณภาพในระดับอาชีพสามารถใชงานไดจริง หรือ
1.5 เปนผูเคยเขารวมการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย 

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

รุนเยาวสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมศาสตร จัดโดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยผานเขารอบชิงชนะเลิศ

หรือ 
  1.7 เปนผูท่ีไดรับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติทาง

ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 

3. กําหนดการรับสมัคร
 

รายละเอียด
 

กําหนดการ
 

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต
 

วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 20 ธันวาคม 2565
 

ชําระเงินคาสมัครสอบ
 

วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 20 ธันวาคม 2565
 

อัปโหลดไฟลเอกสารและแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 
 ไดท่ี https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/

 (ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัครสอบกอน)
 

ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565
 

ผูสมัครสงผลคะแนน TGAT/TPAT
 โดยอัปโหลดเอกสารที ่https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/

ภายในวันที่ 9 มกราคม 2566
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
 

วันที่ 13 มกราคม 2566
 

สอบสัมภาษณ 
 

วันที่ 21 มกราคม 2566
 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
 

วันที่ 27 มกราคม 2566
 

ยืนยันสิทธ์ิเขาเรียนผานระบบของ ทปอ. Clearing House
 

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2566
 

สจล. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2566
 

ผูท่ีผาน Clearing-House แลวยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินยืนยัน
สิทธ์ิ 

 

วันที่ 17-23 กุมภาพันธ 2566
 

https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/
https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/
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 4. การรับสมัครและชําระเงินคาสมัคร 

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร ใน
อัตราคาสมัคร 300 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระ

เงินคาสมัครได 2 ชองทาง 
1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ 

2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี
และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนหากมีการ ชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ) 

  เมื่อผูสมัครชําระคาสมัครแลว และระบบการสมัครข้ึนสถานะ "ชําระเงินแลว" ใหผูสมัคร
กรอกขอมูลและอัปโหลดไฟลเอกสาร รวมท้ังแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่เว็บไซต 

https://tcas.it.kmitl.ac.th/student/
 

5. เอกสารประกอบการพิจารณา

5.1 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการ

ศึกษา)

5.2 ผลคะแนน TGAT/TPAT 3
5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

5.4 สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
5.5 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล 

ในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)
5.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจัดทํารูปเลมขนาด A4 (ไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ไม

รวมปก) โดยแฟมสะสมผลงานมีแนวทางดังตอไปนี้ (ถามี)

5.6.1 หลักฐานแสดงการเขาประกวดแขงขันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ 
รางวัลการเขาประกวดแขงขันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.6.2 หลักฐานแสดงผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาสิ่งประดิษฐทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5.6.3 หลักฐานแสดงการเขาอบรม และ/หรือ ประกาศนียบัตรทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ
5.6.4 สําเนาผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ หรือคณิตศาสตร   

 
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จหรือสงเอกสารประกอบการสมัครไมครบถวน

 
จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ 

 
 

http://https//new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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6. เกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก 

การพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดเกณฑคะแนนการพิจารณาคัด
เลือกดังตอไปน้ี

6.1 ประเภทที่ 1 โครงการนักเรียนเรียนดีและมีความสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.1.1 การคัดเลือกรอบแรกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ (คะแนนรวม 70 คะแนน) ประกอบดวย

1. คะแนน TGAT/TPAT รวม 50 คะแนน ดังนี้

- ผลคะแนน TGAT : 25 คะแนน 
- ผลคะแนน TPAT 3 : 25 คะแนน 

องคประกอบวิชาและคานํ้าหนัก

รหัสวิชา
 

ชื่อวิชาที่ใชคัดเลือก
 

คานํ้าหนัก (%)
 

90
 

TGAT: ความถนัดทั่วไป
 

50

30
TPAT3: ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตร
 

50

 

2. คะแนนผลงานทางวิชาการระดับดีเดนที่ผูสมัครคัดเลือกใหประเมิน 1 รายการ รวม 20 

คะแนน 
6.1.2 การสอบสัมภาษณ (คะแนนรวม 30 คะแนน) ประกอบดวย ความเขาใจงาน การนํา

เสนองาน และคุณภาพของงานตามท่ีระบุในแฟมสะสมผลงาน  
6.1.3 ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ 6.1.1 รวมกันไมตํ่ากวา 30 คะแนน และ

คะแนน รวมขอ 6.1.1 ถึง 6.1.2 กันไมตํ่ากวา 60 คะแนน

6.2 ประเภทที่ 2 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2.1 การคัดเลือกรอบแรกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ (คะแนนรวม 70 คะแนน) ประกอบดวย

1. คะแนน TGAT/TPAT รวม 30 คะแนน ดังนี้

- ผลคะแนน TGAT : 15 คะแนน 
- ผลคะแนน TPAT 3 : 15 คะแนน 

 องคประกอบวิชาและคานํ้าหนัก
 

รหัสวิชา
 

ชื่อวิชาที่ใชคัดเลือก
 

คานํ้าหนัก (%)
 

90
 

TGAT: ความถนัดทั่วไป
 

50

30
TPAT3: ความถนัดวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตร
 

50

2. คะแนนผลงานดานคอมพิวเตอรและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับดีเดนที่ผูสมัครคัด

เลือกใหประเมิน 1 รายการ รวม 40 คะแนน
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6.2.2 คะแนนการสอบสัมภาษณ (คะแนนรวม 30 คะแนน) ประกอบดวย ความเขาใจงาน 

การนําเสนองาน และคุณภาพของงาน ตามที่ระบุในแฟมสะสมผลงาน
6.2.3 ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ 6.2.1 รวมกันไมตํ่ากวา 30 คะแนน และ

คะแนน รวมขอ 6.2.1 ถึง 6.2.2 กันไมตํ่ากวา 60 คะแนน
6.3 ในกรณีที่ไดผูมีสิทธิ์เขาศึกษาไมครบตามจํานวนท่ีประกาศรับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานําจํานวนท่ีนั่งวางไปรวมกับจํานวนที่ประกาศรับของโครงการอื่นของ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในรอบอื่นๆ ของคณะฯ ตามที่เห็นสมควร
6.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะพิจารณารับผูสมัครตามจํานวนโดยเรียงลําดับคะแนนรวมจาก

ขอ 6.1 หรือ 6.2 จากรายช่ือผูมีคุณสมบัติและผานเกณฑที่กําหนด
 

                 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและกรอกรายละเอียด

ตางๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามา

ยื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด

คุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแตตน ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิทธิ์ชี้ขาด

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

7. ยืนยันสิทธ์ิ Clearing-House 

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2566 เทานั้น หากไม
ดําเนินการตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

 

8. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายช่ือเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์

เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.
2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีสถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปน
นักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการ

ศึกษาน้ัน
 



-  ๗  -

9. การตัดสิทธ์ิ 

9.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
9.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิเพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
9.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

10. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบ

เหมาจาย ภาคการศึกษาละ 32,000 บาท และสถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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