ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบ Portfolio รอบที่ ๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี
ความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (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 รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการสอบคัดเลือกดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
การรับแบบ Portfolio แบ่งเป็น ๒ ประเภท และผู้สมัคร ๑ คน สามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑
ประเภทเท่านั้น ได้แก่
๑. ประเภทที่ ๑ การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบท้าย)
๒. ประเภทที่ ๒ การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน
(ดูคุณสมบัติในการสมัครตามเอกสารประกาศแนบท้าย)
๒. จำนวนรับเข้าศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
- ๕๐ 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
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
ชำระค่าสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
สอบสัมภาษณ์ (face to face หรือ online)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House ทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่
วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
วันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

*** การประกาศผลต่างๆ จะแจ้งให้ทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ***

- ๓ ๔. วิธีการรับสมัคร
๔.๑ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่า
สมัคร ในอัตราค่าสมัคร ๓๐๐ บาทเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และ
นำไปชำระเงินค่าสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
- ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
- ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท
หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก
มีการชำเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

ต่อไปนี้

๔.๒ แนบเอกสารประกอบการสมัครตามประกาศแนบท้าย ดังนี้
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการรับสมัครแนบในระบบการรับสมัคร ประกอบด้วยส่วนสำคัญ
ประเภทที่ ๑ การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ
(แนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารประกาศแนบท้าย)
ประเภทที่ ๒ การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน
(แนบเอกสารประกอบการรับสมัครตามเอกสารประกาศแนบท้าย)
๕. รายละเอียดการคัดเลือกเข้าศึกษา

ที่สอบ

๕.๑ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเอกสารใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และเลข

๕.๒ ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม เช่น สมุดรวบรวมประวัติและผลงาน ราย
ละเอียดโครงงานที่เข้าการประกวดหรือการแข่งขันทางด้านวิชาการ เพื่อรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กำหนด
๕.๓ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามวันที่กำหนด
โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

- ๔ ๖. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ ๗ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการตามวัน
เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
๗. การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Clearing House และ ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อยืนยันการ
เข้าศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กำหนด หากไม่ดำเนินการถือว่าสละสิทธิ์
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว
แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
จะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่า
เงินยืนยันสิทธิ์ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น
๘. การตัดสิทธิ์
๘.๑ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
๘.๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
และไม่ชำระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
๘.๓ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแต่ปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศแนบท้าย หรือไม่
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะถูกตัดสิทธิ์และแม้ผู้สมัครจะได้รับการส่งชื่อรับเข้าศึกษาใน
สถาบันฯ แล้วก็ตาม ก็จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา

- ๕ ๙. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ จะต้องชำระเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ดังต่อไปนี้
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 ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ)
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ
๐๕ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๙:๑๖:๑๐ Non-PKI Server Sign-LN
Signature Code : NQAzA-EEANQ-BFADQ-ANAA1

ประกาศแนบทาย
ประเภทที่ ๑ การรับแบบ Portfolio โครงการกลุมโรงเรียนสายสามัญ
คุณสมบัติของผูสมัคร
๑ กํา ลั ง ศึก ษาหรือ สํา เร็ จ การศึกษามั ธ ยมศึกษาปที่ ๖ หรื อเทีย บเทา ของหลัก สูต รการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๓.๐๐ โดย
๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน
๓ มีสัญชาติไทยหรืออยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
๔ มีความประพฤติเหมาะสม
๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย
เอกสารประกอบการสมัคร
๑ ใบสมัคร ดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมไมต่ํากวา ๔ ภาคการศึกษา
๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
๔ สําเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานที่เคยไดเขารวมการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ (ถามี)
๖ ใบรับรองอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูสมัคร (ถามี)

ประกาศแนบทาย
ประเภทที่ ๒ การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน
คุณสมบัติของผูสมัคร
๑ กํา ลั ง ศึก ษาหรือ สํา เร็ จ การศึกษามั ธ ยมศึกษาปที่ ๖ หรื อเทีย บเทา ของหลัก สูต รการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา ๒.๗๕ โดย
๒ ใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคเรียน
๓ มีสัญชาติไทยหรืออยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
๔ มีความประพฤติเหมาะสม
๕ ไมเปนโรคติดตอรายแรง ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๖ ไมเคยตองโทษทางกฎหมาย
๗ เปนผูไดรับการรับรองคุณสมบัติจากผูอํานวยการโรงเรียน ตามเอกสารประกอบการสมัครหมายเลข ๕
เอกสารประกอบการสมัคร
๑ ใบสมัคร ดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาออกให ซึ่งแสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมไมต่ํากวา ๔ ภาคการศึกษา
๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
๕ แบบฟอรมการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
๖ สําเนาเกียรติบัตรหรือหลักฐานที่เคยไดเขารวมการประกวดหรือการแขงขันทางดานวิชาการ (ถามี)
๗ ใบรับรองอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของผูสมัคร (ถามี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

แบบฟอรมการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน
ประเภทที่ ๒ โครงการสานความดีมีที่เรียน
แบบ Portfolio รอบที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕
 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)
ลําดับที่

นามสกุล
ชื่อกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

***รายละเอียดกิจกรรม หมายถึง รูปแบบกิจกรรมและหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมหรืออื่นๆ

รายชื่อศิษยเกาที่กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ(ถามี)
ชื่อ นามสกุล...............................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา.............................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวเปนความจริงทุกประการ และตระหนักดีวาการแจงขอความอันเปนเท็จในใบสมัคร
หรือใชเอกสารตางๆ ที่เปนเอกสารปลอม หรือขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สถาบันฯ จะดําเนินการตามกฎหมายและใหพน
สภาพการเปนนักศึกษา โดยจะไมมีการคืนเงินในทุกกรณี
ลงชือ่ ................................................................
( .............................................................. )
ผูสมัคร
............ / ................. /............
ขอรับรองวาผูสมัครเปนผูมีคุณสมบัติและเหมาะสมตามโครงการสานความดีมีที่เรียนทุกประการ
ลงชือ่ ................................................................
( .............................................................. )
ผูอาํ นวยการโรงเรียน
............ / ................. /...........

