
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การใหโควตาบุตรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) หลักสูตร ๔ ป ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖
__________________________________________________________

เพ่ือเปนการสงเสริมสนับสนุนใหกับบุตรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตไดมีองคความรูวิชาการ

ทางดานกระบวนการผลิต ซึ่งในปจจุบันกลุมอุตสาหกรรมการผลิต ๔.๐ มีความตองการวิศวกรที่มีความรูเชิงลึก

เก่ียวกับปญญาประดิษฐ ระบบอัตโนมัติ และอื่น ๆ ที่ชวยสนับสนุนกระบวนการผลิตขั้นสูงภายในประเทศ เพื่อ

ขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมไทยทัดเทียมกับนานาประเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูงจึงมีความประสงคให

โควตาบุตรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต (วศ.บ) หลักสูตร ๔ ป ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. สาขาวิชาและจํานวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  จํานวนรับ     ๕    คน

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ไมขอรับรองจากสภาวิชาชีพ

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร

- เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรค

ตอการศึกษา

- เปนผูมีความประพฤติดีและรับรองตอสถาบันฯ วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

๓. คุณสมบัติของผูสมัครโควตาบุตรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

๓.๑ ผูสมัครตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต

๓.๒ อุตสาหกรรมการผลิตหมายถึงธุรกิจท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต ซึ่งหมายถึงการ

เปลี่ยนรูปวัตถุใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกลหรือเคมีภัณฑ หรือการประกอบชิ้นสวนของ

ผลิตภัณฑท่ีผลิตขึ้น ครอบคลุมประเภทของงานที่หลากหลายตั้งแตการใชแรงงานคน ซึ่งใชกําลังคน ไปจนถึง

การผลิตที่มีเทคโนโลยีข้ันสูง



-  ๒  -

๓.๓ ผูสมัครจะตองกําลังศึกษาอยูในช้ันปสุดทายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ที่

เนนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม

นอยกวา ๕ ภาคการศึกษา) ไมตํ่ากวา ๒.๗๕ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุมสาระวิชา คือ คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา ๒.๕๐ ท้ังนี้ข้ึนกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

๔. กําหนดการรับสมัคร   

รายละเอียด กําหนดการ

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต

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

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖

ชําระเงินคาสมัครสอบ วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖

สงไฟลเอกสารประกอบการพิจารณา ไดที่

ami.kmitl@gmail.com (ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัคร

สอบกอน)

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ - ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

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

วันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๖

สอบสัมภาษณ วันที่  ๘  เมษายน  ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing

House

วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๖

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ี

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันที่  ๔ - ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

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

วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๖

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขา

ศึกษาในสถาบันฯ

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

วันที่  ๑๒ - ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๖

mailto:ami.kmitl@gmail.com


-  ๓  -

๕. การรับสมัครและชําระเงินคาสมัคร

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/และชําระเงินคา

สมัคร ในอัตราคาสมัคร ๕๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนํา

ไปชําระเงินคาสมัครได ๒ ชองทาง ดังนี้

- ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม)

หรือ

- ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร

๑๐ บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่

เกิดข้ึนหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

๖. เอกสารประกอบการพิจารณา

๖.๑ สวนของบุตร

๖.๑.๑ ใบสมัครที่สั่งพิมพจากระบบการรับสมัคร

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

๖.๑.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอย

กวา ๕ ภาคการศึกษา

๖.๑.๓ สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

๖.๑.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง

๖.๑.๕ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)

๖.๑.๖ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะใน

กรณีท่ีชื่อ-นามสกุลในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)

๖.๑.๗ หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร

๖.๑.๘ เรียงความแสดงความคิดเห็นของนักเรียนผูสมัครศึกษาตอในหัวขอ "หากได

เรียนท่ีวิทยาลัยฯ จะนําความรูไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยางไร" โดยมีเงื่อนไขคือ
เรียงความพิมพดวยคอมพิวเตอรตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด ๑๖ จํานวน
ไมเกิน ๒ หนากระดาษ A๔
นักเรียนตองแสดงความคิดท่ีส่ือถึงความสนใจในการเรียนที่วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง และความ
เขาใจเก่ียวกับการนําความรูไปประยุกตในอุตสาหกรรมได
ตองเปนผลงานที่ผูสมัครเขียนเอง โดยไมคัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผูอื่น

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


-  ๔  -

๖.๒ สวนของผูปกครอง

  ๖.๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูก

ตอง

  ๖.๒.๒ สําเนาใบรับรองการทํางานของผูปกครอง จากสถานประกอบการที่ผูปกครอง

ทํางานอยู พรอมลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง

๖.๒.๓ สําเนาใบรับรองการไดรับทุนสนับสนุนคาเลาเรียนของบุตร กรณีสถาน

ประกอบการท่ีผูปกครองทํางานอยูมอบทุนการศึกษาให (ถามี)

๗. เกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ไดกําหนดเกณฑคะแนน

การพิจารณาคัดเลือกดังตอไปนี้

๗.๑ การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาสอบสัมภาษณ

๗.๑.๑ คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย

- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) (๑๕ คะแนน)

- ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน)

- ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน)  

รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕ คะแนน

๗.๑.๒ คะแนนผลงานทางวิชาการระดับดีเดนที่ผูสมัครคัดเลือกใหประเมิน ๑

รายการ (๒๕ คะแนน)

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการระดับดีเดน ๒๕ คะแนน

๗.๒ การสอบสัมภาษณ ประกอบดวย

๗.๒.๑ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

๗.๒.๒ ความเขาใจงาน การนําเสนองาน และคุณภาพของงานตามที่ระบุในเรียง

ความ

รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน

๗.๓ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ ๗.๑ รวมกันไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน และ

คะแนนรวมขอ ๗.๑ ถึง ๗.๒ รวมกันไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน

๘. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันท่ี ๔ – ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ เทานั้น หากไมดําเนินการ

ตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์



-  ๕  -

  ๙. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

  ผูผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ ตามประกาศสถาบันฯ  เรื่อง การจาย

เงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ฉบับลงวันที่ ๒ 

มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด  หากไมดําเนินการถือวาสละ

สิทธ์ิผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่รายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว  แตสละสิทธิ์ไมเขา

ศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธ์ิในการเขาศึกษาแลว  เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดย

ใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๑๐. การตัดสิทธิ์

  ๑๐.๑  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวา

สละสิทธิ์

๑๐.๒  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต และไมชําระ

เงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ

๑๐.๓  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

  ๑๑. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  ภาคการศึกษาละ ๒๑,๐๐๐ บาท  และ

สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
๒๕  ม.ค.  ๖๖ เวลา  ๒๒:๑๘:๕๒  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OABDA-DMARQ-AwAEQ-AMwBE

 

 

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

