
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

รอบท่ี ๒ แบบโควตาสถานศึกษาที่อยูในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร

จังหวัดในปริมณฑลจังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง 

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   กําหนด

เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)   รอบที่

๒  แบบโควตาสถานศึกษาท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑลจังหวัดในภาคตะวันออก

และจังหวัดในภาคกลาง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สาขาวิชาและจํานวนรับ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต  จํานวนรับ     ๓๐     คน

หมายเหต:ุ หลักสูตรนี้ไมขอรับรองจากสภาวิชาชีพ

๒. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

- เปนผูที่ไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการ

ศึกษา

- เปนผูมีความประพฤติดีและรับรองตอสถาบันฯ วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และ

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันท่ีมีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

๓. คุณสมบัติผูสมัคร

- เปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖   แผนการเรียนที่เนนวิชาวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร   ในปการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม   ไมตํ่ากวา ๓.๐๐   โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอย

กวา ๕ ภาคการศึกษา หรือ

- เปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป ๓ (ปวช.)   สาขาวิชาเทคนิค

เครื่องกล   สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม   สาขาวิชาแมคคาทรอนิกสและหุนยนต   สาขาวิชาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส  สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน  หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ   ในปการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีผลการ

เรียนท่ีดี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม  ไมตํ่ากวา ๓.๐๐  โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
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- สถานศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาตองอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดในปริมณฑล

จังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง เทานั้น (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว  ชัยนาท

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

(อางอิงราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ)

๔. กําหนดการรับสมัคร  

รายละเอียด กําหนดการ

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต

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

วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ - ๓๑  มีนาคม 

๒๕๖๕

ชําระเงินคาสมัครสอบ วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ - ๓๑  มีนาคม 

๒๕๖๕

สงไฟลเอกสารประกอบการพิจารณา ไดท่ี

ami.kmitl@gmail.com (ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัคร

สอบกอน)

วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ - ๓๑  มีนาคม 

๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ

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

วันท่ี  ๘  เมษายน  ๒๕๖๕

สอบสัมภาษณ วันท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing

House

วันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๕

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ี

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

วันท่ี  ๔ - ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา

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

วันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือ

เขาศึกษาในสถาบันฯ

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

วันท่ี  ๑๒ - ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๕

๕. การรับสมัครและชําระเงินคาสมัคร

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

อัตราคาสมัคร ๕๐๐ บาทเขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนํา ไป

ชําระเงินคาสมัครได ๒ ชองทาง ดังนี้

mailto:ami.kmitl@gmail.com
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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- ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคารโดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

- ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐

บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม

(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

หากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

๖. เอกสารประกอบการพิจารณา

๖.๑ ใบสมัครท่ีสั่งพิมพจากระบบการรับสมัครhttps://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

๖.๒ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา

๖.๓ หนังสือรับรองที่ระบุลําดับเปอรเซ็นไทล  (Percentile)  คะแนนเฉลี่ยสะสมของแผนการเรียนที่

เนนวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  และของระดับช้ัน (กรณีไมไดระบุไวในใบแสดงผลการเรียน) ที่ออกใหโดย

ผูอํานวยการโรงเรียน หรือนายทะเบียน (กรณีโรงเรียนไมไดออกใบรับรองลําดับเปอรเซ็นไทล สามารถโหลด

"แบบฟอรมรับรองผลการเรียนของนักเรียน เพ่ือศึกษาตอ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง" และใหโรงเรียน

รับรองไดที่ https://www.ami.kmitl.ac.th/undergraduate/forms-download/)

๖.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง

๖.๕ สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน พรอมลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)

๖.๖ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล พรอมลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลใน

เอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)

๖.๗ หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร

๖.๘ แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) (ถามี) 

๖.๙ ใบแสดงผลคะแนน GAT/PATและสําเนา (ถามี) 

                หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จหรือสงเอกสารประกอบการสมัครไมครบ

ถวน จะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ

๗. เกณฑคะแนนการพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกผูสมัครของวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ไดกําหนดเกณฑคะแนน

การพิจารณาคัดเลือกดังตอไปนี้

๗.๑ การคัดเลือกรอบแรกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ

๗.๑.๑ คะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย

   - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) (๑๕ คะแนน)

- ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน)

- ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) (๕ คะแนน)  

รวมคะแนนผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕ คะแนน

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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๗.๑.๒ คะแนนผลงานทางวิชาการระดับดีเดนที่ผูสมัครคัดเลือกใหประเมิน ๑ รายการ (๒๕

คะแนน)

รวมคะแนนผลงานทางวิชาการระดับดีเดน ๒๕ คะแนน

๗.๒ การสอบสัมภาษณ ประกอบดวย

๗.๒.๑ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร

๗.๒.๒ ความเขาใจงาน การนําเสนองาน และคุณภาพของงานตามที่ระบุในแฟมสะสมผลงาน

(ถามี)

รวมคะแนนการสอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน

  ๗.๓ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากขอ ๗.๑ รวมกันไมตํ่ากวา ๓๐ คะแนน และคะแนน

รวมขอ ๗.๑ ถึง ๗.๒ รวมกันไมตํ่ากวา ๖๐ คะแนน

๘. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)   เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลย ี  

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที่  ๔ – ๕  พฤษภาคม ๒๕๖๕  เทานั้น  หากไมดําเนินการตามวัน

เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

๙. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขา

ศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขา

ศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์   ตามประกาศสถาบันฯ  เรื่อง  การจาย

เงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   ฉบับลง

วันท่ี  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด  หากไม

ดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว  แตสละสิทธิ์

ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษา

ในสถาบันฯ  จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่ เขาเปน

นักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาค

การศึกษาน้ัน

๑๐. การตัดสิทธ์ิ

๑๐.๑  ผูท่ีผานการคดัเลือกแตไมยนืยนัสทิธิ ์Clearing House ตามวันเวลาทีก่ําหนดถอืวาสละสทิธ์ิ

๑๐.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต  และไมชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๑๐.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์



 

-  ๕  -

 

๑๑. คาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง   ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย   ภาคการศึกษาละ ๒๑,๐๐๐ บาท   และ

สถาบันฯ  จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๐๘  ก.พ.  ๖๕ เวลา  ๑๖:๕๕:๔๗  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : RAAwA-DUAMg-AwADE-ANwA5

 

 


