
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio

“โครงการสานฝนเด็กใฝรูสูครูชาง” 

ประจําปการศึกษา 2566
__________________________________________________________

     คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง เปดโอกาสใหนักเรียนที่เรียนดี มีความสนใจในอาชีพครูชาง ครูกลุมสาระวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครูคอมพิวเตอร ครูฝกในสถานประกอบการ จึงมีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อเขา

ศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม ใน

"โครงการสานฝนเด็กใฝรูสูครูชาง" ประจําปการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. สาขาวิชาท่ีเปดรับ

    ค.อ.บ.ครุศาสตรวิศวกรรม (4 ป)   จํานวนรับ  30  คน

 

2. คุณสมบัติผูสมัคร

1. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

3. เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ     ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว   หรือจะมีตอไปโดยเครงครัด

ทุกประการ

4. เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ  มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม   หรือ

กระทําความผิดตาง ๆ

5. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

6. จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท

7. ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

8. จะตองเปนผูที่กําลังศึกษาในสถานศึกษาตามเอกสารแนบทายประกาศ โดยมีคุณสมบัติ

เฉพาะแผนการเรียนดังตอไปนี้



 

-  ๒  -

 

3. คุณสมบัติผูสมัคร

สาขาวิชา คุณสมบัติผูสมัคร แผนการเรียนหรือสาขาวิชา
 

GPA
 (5 ภาคการ

ศึกษา)

ค.อ.บ.ครุศาสตรวิศวกรรม
(4 ป)

  
 
 
 
 
 
 
 

1. สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตร หรือ วิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร หรือ ศิลป-
คํานวณ STEM หรือกรณีแผนการเรียนอื่น ๆ 

 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
  

2. สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาอยูในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ในสาขาวิชาดังน้ี

      - อิเล็กทรอนิกส
      - อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

      - โทรคมนาคม
      - คอมพิวเตอร
      - เทคนิคคอมพิวเตอร

      - เทคโนโลยีสารสนเทศ
      - ไฟฟากําลัง หรือไฟฟา
      - แมคคาทรอนิกส

      - หุนยนต
      - คอมพิวเตอรธุรกิจ

 

3.50
 

3.50
 

4. กําหนดการ

การดําเนินการ วัน/เดือน/ป

- รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ทาง
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 และชําระเงินผานธนาคาร

ตั้งแตบัดนี้ ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ทาง
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565

- สอบสัมภาษณ  วันท่ี 2 ธันวาคม 2565

- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์
Clearing House

 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2565

- ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ Clearing House
 ผานทางระบบของ ทปอ.

วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ 2566

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ทาง
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2566

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

 

วันท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ 2566

 



 

-  ๓  -

 

5. วิธีการสมัครโดยมีขั้นตอนดังนี้
          สมัครทางอินเทอรเน็ตผานทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร
ในอัตราคาสมัคร 300 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป
ชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง

1. ชําระผานแอปพลิเคช่ันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม)
2. ชําระผานเคารเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร

จํานวน 10 บาท หากชําระผานเคารเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงิน

คาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

 

6. การสงแฟมสะสมผลงาน ใหดําเนินการสงในระบบรับสมัคร ภายในวันที่ 21 พ.ย. 65 ดังนี้

จัดสงแฟมสะสมผลงาน (ถามี) จะตองมีเนื้อหาไมเกิน 10 หนา (ไมรวมปก) อัปโหลดเปนไฟล PDF 
 เทาน้ัน

 

7. หลักฐานการสมัคร ใหนํามายื่นตอกรรมการในวันสอบสัมภาษณ  ในวันที่ 2 ธ.ค. 65

1. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (5 ภาคเรียน) รับรองสําเนาถูกตอง 

2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (กรณีจบการศึกษา) รับรองสําเนาถูกตอง

 

8. วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

(รายละเอียดหองสอบจะแจงใหทราบในวันประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบ)

 

ผลการคัดเลือกและพิจารณาการคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 เปนสิทธ์ิชี้ขาดของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

 

9. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House
 ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    ภายในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2566   หากไมดําเนินการตาม

วันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์



 

-  ๔  -

 

10. การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House   และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง         จะตองชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษา
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ตามประกาศสถาบันฯ   เรื่องการจายเงินยืนยันสิทธ์ิ

เพ่ือเขาศึกษา   ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.

2555 เพ่ือยืนยันสิทธ์ิการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต     และชําระเงิน
ยืนยันสิทธ์ิเรียบรอยแลว  แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ   สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว    เมื่อเขาศึกษาใน
สถาบันฯ จะตองไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษา

อีกโดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 
11. การตัดสิทธ์ิ

11.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตและไมชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

 

12. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการ

ศึกษาแบบเหมาจายภาคการศึกษาละ 19,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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