
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)

รอบที่ 1 แบบ Portfolio  โครงการใหโควตาบุตรของบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2566
__________________________________________________________

1. วัตถุประสงค
    เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกพนักงานสถาบันขาราชการ และลูกจางประจํา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร จึงเห็นควรใหโควตาบุตรของบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วศ.บ.) หลักสูตร 4 ป  ประจําปการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดตอไปนี้

 

1.  วิศวกรรมไฟฟา

2.  วิศวกรรมเคมี

3.  วิศวกรรมเครื่องกล

4.  วิศวกรรมโยธา

5.  วิศวกรรมอุตสาหการ

6.  วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย

7.  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและออโตเมชัน

8.  วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

9.   วิศวกรรมขนสงทางราง

10.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร

11.  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

12.  วิศวกรรมอาหาร

13.  วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

14.  วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศและวท.บ. ฟสิกสอุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ปริญญา)

***เลือกสาขาวิชาที่สมัครไดไมเกิน 3 อันดับ***

 

หมายเหต ุ ดูประกาศแนบทายเรื่องขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของแตละสาขา

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

สาขาวิชาท่ีเปดรับ    จํานวน 5 คน

    หลักสูตรท่ัวไป



 

-  ๒  -

 

3. คุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกโควตาบุตรบุคลากร

 

3.1  เปนผูท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

      ในปการศึกษา 2565

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

3.3  เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรค

      ตอการศึกษา

3.4  เปนผูมีความประพฤติดีและรับรองตอสถาบันวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

      และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัด

       ทุกประการ

3.5 ผูสมัครตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของพนักงานสถาบัน ขาราชการ หรือลูกจางประจําของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เทานั้น ซึ่งยกเวนบุตรบุญธรรม

 

4. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

- รับสมัครทางอินเทอรเน็ต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2565

- ชําระเงินคาสมัครสอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันที่ 10 มกราคม 2566

- สอบสัมภาษณ วันที่ 14 และ 15 มกราคม 2566

- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก (ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือ

เปนอันสิ้นสุด)     

วันที่ 27 มกราคม 2566

- นักศึกษาเขายืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2566

- สจล. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติเรื่อง

การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2566

- รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง

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

และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 17-23 กุมภาพันธ 2566
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5. วิธีการรับสมัคร

   5.1 สมัครทางอินเทอรเน็ตผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission  (สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล) โดยเลือกสาขาวิชาท่ีสมัครไดไมเกิน 3 สาขาวิชา เทานั้น

   5.2   ชําระเงินจากคาสมัคร ในอัตราคาสมัคร จํานวน 300 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด

พิมพแบบฟอรมใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระเงินคาสมัคร ได 2 ชองทาง ดังนี้

  5.2.1    ชําระผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม)

หรือ

 5.2.2  ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม

ธนาคาร 10 บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา

สมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

 

6. หลักฐานการสมัคร

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

    6.2  หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร

    6.3  สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

           (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานศึกษา

    6.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาสูติบัตร ของผูสมัคร

    6.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ หรือ บัตรพนักงาน ของบุคลากรสถาบัน

          เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

    6.6  หลักฐานอ่ืนๆ กรณี ท่ีชื่อ-สกุลไมตรงกับเอกสารสําคัญท่ีนํามายื่น (ถามี)

    6.7  ใหจัดสงเอกสารหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

คุณสิริกัลยา ชาญนาวา

งานวิชาการปริญญาตรี ชั้น 1 ตึก 6 ช้ัน

อาคารสํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร

(ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง)
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สอบถามระบบการรับสมัคร

ไดท่ี สํานักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8000 ตอ 3203 , 3205

Facebook-Admission.KMITL

 

สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร

ไดท่ี งานวิชาการปริญญาตรี 02-329-8301 ตอ 201 

หรือ   082-986-1356 , 084-143-5693 , 063-902-7127

E-mail : ug_eng@kmitl.ac.th

Facebook – Undergraduate Academic Affairs, KMITL

 

 

ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามระกาศ

รับสมัครและกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร

สอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนตามประกาศรับสมัคร

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการ

สมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแตตน การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด

 

 

7. เอกสารท่ีตองนํามาวันสอบสัมภาษณ

  7.1 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการ
ศึกษา) ซึ่งออกโดยสถานศึกษา

  7.2   Portfolio ของผูสมัคร
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8. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตอง
ยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing House ของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความ
จํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   7-8  กุมภาพันธ
2566  หากไมดําเนินการตามวัน และเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 

9. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบัน

ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิ

เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อ

ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบัน กําหนด หากไมดําเนินการตามวันและเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว แต

สละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะไม
ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยัน
สิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
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10. การตัดสิทธ์ิ
    10.1  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ในระบบClearingHouse ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวา

สละสิทธ์ิ
   10.2  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของสถาบันฯ

และไมชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
    10.3   ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

11. คาธรรมเนียมการศึกษา

    ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนการศึกษา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง เรื่อง ทุนยกเวนและลดหยอนคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สําหรับ

บุตรพนักงานสถาบัน ขาราชการ และลูกจางประจํา พ.ศ. 2561

 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
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ประกาศแนบท้าย 
สาขาวิชาที่ขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

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