
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา โครงการแววนวัตกร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเขาศึกษาในปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เห็นสมควร

ใหดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
โครงการแววนวัตกร โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 

 

1. หลักสูตร และจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

   ระดับปริญญาโท โครงการแววนวัตกร

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนที่เปดรับ (คน)

1.
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

แบบ ก1
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2. คาธรรมเนียมการศึกษา

ลําดับ ระดับ จํานวนเงินตอภาคการศึกษา (บาท)
 

1
ปริญญาโท โครงการแววนวัตกร

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

15,000 (ภาคการศึกษาที่ 1)
 15,000 (ภาคการศึกษาที่ 2) 
 45,000 (ภาคการศึกษาที่ 3) 
 45,000 (ภาคการศึกษาที่ 4) 
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3. กําหนดการรับสมัคร 

              เขาศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 (เริ่มเรียนประมาณเดือน สิงหาคม 2565)
 

 

4. คุณสมบัติผูสมัคร
   ใหเปนไปตามรายละเอียดคุณสมบัติผูเขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตรตามเอกสารแนบทาย

"คุณสมบัติผูสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก" ผูสมัครเขาศึกษาตองตรวจสอบคุณสมบัติแตละหลักสูตรให

เครงครัด ถาตรวจสอบพบวาคุณสมบัติผูสมัครไมตรง ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนรายชื่อการสมัครและไมคืน
คาสมัครสอบไมวากรณีใดๆ 

 
5. วิธีการสมัคร 

- สามารถสมัคร Online ไดท่ี https://new.reg.kmitl.ac.th/ โดยกรอกขอมูลใหครบถวน 

- ชําระเงินคาสมัครในอัตราคาสมัคร 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจาก
ระบบรับสมัคร และนําไปชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง 

1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ
2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม

(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหาก
มีการชําระเงินดวยวิธีอ่ืนๆ)

  
6. การสอบคัดเลือก

   รายละเอียดวิธีการสอบคัดเลือกดูจากเอกสาร "คุณสมบัติผูสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก"ของแตละ
หลักสูตรตามเอกสารแนบทาย 

 

รายละเอียด 
 

กําหนดการ
 

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต 
 

ตั้งแตบัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ
 

วันท่ี 6 มิถุนายน 2565
 

สอบสัมภาษณ  วันท่ี 11 มิถุนายน 2565
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2565
 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษายืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบ

สารสนเทศและชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร
 

วันท่ี 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2565
 

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพ่ือเขา

เปนนักศึกษา
 

วันท่ี 11 กรกฎาคม 2565
 

วันลงทะเบียนเรียน
 

วันท่ี 26 ถึง 29 กรกฎาคม 2565
 

วันเปดภาคเรียน 
 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2565
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7. หลักฐานการเขาสอบสัมภาษณ 

   7.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   7.2 หลักฐานการชําระเงินผานธนาคาร 

   7.3 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ หรือเทาที่ศึกษา (ในกรณีอยูในภาค
การศึกษาสุดทาย) 

   7.4 เอกสารเพ่ิมเติม ดูรายละเอียดของแตละหลักสูตรใน "คุณสมบัติผูสมัครและวิธีการรับสมัคร" 

 
8. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์

   ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษา จะตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ ผานทาง www.reg.kmitl.ac.th และ
ชําระเงินคายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา (อัตราเทากับคาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา ในขอ 2) ผานทาง

เคานเตอรธนาคาร หากไมดําเนินการตามวัน – เวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธ์ิ ทั้งนี้ ผูที่ยืนยันสิทธ์ิและ

ชําระเงินคายืนยันสิทธ์ิแลวทางสถาบันฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น (รายละเอียดการยืนยันสิทธ์ิ และ
ชําระเงินคายืนยันสิทธ์ิดูจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา) 

 
9. การรายงานตัวนักศึกษาใหม 

   9.1 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาโครงการแววนวัตกร ไมตองรายงานตัว 

   9.2 ในระหวางท่ีศึกษาอยูช้ันปท่ี 4 ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยใช Username, Password 
          ท่ีใชอยูในระดับปริญญาตรี

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๒๗  ก.พ.  ๖๕ เวลา  ๑๙:๕๐:๐๙  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : RQA1A-DgANA-AyADE-AOAAy

 

 

http://www.reg.kmitl.ac.th/
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คุณสมบัติผู้สมัครและวิธีการสอบคัดเลือก  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เพื่อเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2565 

 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการแววนวัตกร) 
แผนการศึกษา ก1  

จ านวนรับ  10 ราย ต่อภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่รับ ภาคการศึกษาที่ 1  
วิธีการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ์

คุณสมบัติผู้รับสมัคร 

1. เป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวชิา หลักสตูร 4 ปี 
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั และได้
ศึกษามาแล้ว 5 ภาคการศึกษาปกติ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑติศึกษา คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้  

2. ได้ค่าระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรไีม่น้อยกว่า 2.75 
ของ 5 ภาคการศึกษาปกต ิ

3. มีผลงานในเชงิวิจัยหรือนวัตกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
 มีผลงานประกวดในเชิงนวัตกรรมที่ได้รางวลัหรือผ่านการคัดเลือกใน

รอบแรก จากการประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ หรือที่จัดหรือ
ร่วมจัดโดยคณะหรือสถาบนั หรือ 

 มีผลงานนวัตกรรมที่มีหลักฐานการน าไปใช้งานจริง หรือ 
 มีบทความวชิาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการหรือการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
หรือ 

 มีรายงานการส ารวจวรรณกรรมที่เก่ียวกับเร่ืองที่จะท าวิจัยทีไ่ด้จาก
การค้นคว้า บทความที่เก่ียวข้องจ านวนไมน่้อยกว่า 5 บทความ โดย
ให้ท าส าเนาบทความดังกลา่วแนบทา้ยรายงานด้วย 
      ทั้งนี้ในการเขียนรายงานห้ามใช้การแปลหรือคัดลอกบทความมา
ส่ง ให้เขียนขึ้นจากความเข้าใจในเนื้อหาที่ศึกษาค้นควา้มาจาก
แหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
ด้วยตนเอง 

4. ต้องมีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับสถาบันวา่ด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560 

 
เอกสารเพิ่มเติม 

 

1. หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. หนังสือรับรอง (Recommendation) 
4. ผลงานในเชิงวิจัยหรือนวัตกรรม 

วิชาที่ต้องสอบ (ถ้ามี) - 
อื่นๆ (ถ้ามี) การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลังจากได้ท าการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผู้สมัครต้อง

เอกสารแนบท้าย 
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ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ผู้สมัครด าเนินการติดต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อรับเป็นที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง 
www.it.kmitl.ac.th/th/staff/ 

 ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาแล้ว ให้น าเอกสารเพิ่มเติม
ตามระบุมายื่นเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย 

 ผู้สมัครที่ยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรรับเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ให้จัดส่งให้น าเอกสารเพิ่มเติมตามระบุ ส่งมาที่งาน
บริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่อีเมล์ atcharaphorn@it.kmitl.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 086 
904 1119 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ค าแนะน าในการหา
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมต่อไป (ผู้สมัครสามารถด าเนินการ
ติดต่อกับอาจารย์ที่ประสงค์จะให้รับเป็นที่ปรึกษาได้โดยตรง โดย
ไม่ต้องรอการด าเนินการข้างต้นของคณะก็ได้) 

 
 

 

http://www.it.kmitl.ac.th/th/staff/
mailto:สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์%20atcharaphorn@it.kmitl.ac.th
mailto:สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์%20atcharaphorn@it.kmitl.ac.th


หนังสือรับรองการรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ ระบ)ุ......................................................................................................... 

ผูสมัครเขาศึกษาตอ  
(    ) ระดับปรญิญาโท แผนการเรียน ก 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง    
(    ) ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ซึ่งไดรับทุนจาก (ถามี) ................................................................................................................................... 

สถานที่ทํางาน .............................................................................................................................................. 

โทรศัพท.......................................................................... E-Mail: ……………………………………………… 

 

มีความประสงคขอเสนอชื่อ .............................................................เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

............................................................ 

(..........................................................) 

 

 

 

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ      รับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 ไมรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

 

................................................................ 

(...............................................................) 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

 

 

หมายเหตุ:  1) อาจารยที่รับรองเปนที่ปรึกษาได จะตองไดรับการอนุมัติแตงตั้งเปนอาจารยบัณฑิต ตามขอบังคับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคุณสมบัติของ

อาจารยผูสอน  ผูสอบวิทยานิพนธ และเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

        2) การรับรองเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธดังกลาวขางตน  จะมีผลโดยสมบูรณก็ตอเมื่อ

ผูสมัครผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในหลักสูตรที่ระบุขางตนแลว 



แบบฟอรมเสนอหัวขอวิจัย และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ ระบ)ุ......................................................................................................... 

ผูสมัครเขาศึกษาตอ  

(    )  ระดับปริญญาโท แผนการเรียน ก 1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

(    )    ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

 
ซึ่งไดรับทนุจาก (ถามี) ................................................................................................................................... 

สถานที่ทํางาน .............................................................................................................................................. 

โทรศัพท.......................................................................... E-Mail: ……………………………………………… 
 

มีความสนใจหรือประสงคจะเสนอหัวขอวิจัยดังรายละเอียดตอไปน้ี (หากพืน้ที่ไมพอใหทําเปนเอกสารแนบ) 

 

ชื่อหัวขอวิจัย...………………………………………………………………………………………………………….. 

คําอธิบาย......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

และขณะนี้ ขาพเจา     

  มีอาจารยรับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว (โปรดระบุชือ่) …………………………………..…… 

  อยูระหวางการติดตอและหารือกับอาจารยเพื่อพิจารณารับเปนที่ปรึกษาฯ  

  ยังไมไดดําเนินการติดตอหรือทาบทามอาจารยเปนที่ปรึกษาฯ  (หรือทาบทามแลวแตไดรับการปฏิเสธ) 

โดยขอเสนอชื่ออาจารยตอไปนี้ เพื่อพิจารณาหัวขอวจิัยที่นําเสนอขางตน (เรียงตามลําดับ) 

 1  ..................................................................... 

 2. ..................................................................... 

 3. .....................................................................  

 

ลงชื่อ ............................................................ 

(......................................................................) 

ผูสมัครสอบ  



หนังสือรับรอง (Recommendation) 

ผูรับรอง (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................ตําแหนง................................................. 

สถานที่ทํางานปจจุบัน.................................................................................................................................................. 

เกี่ยวของกับผูสมัครเปน..........................................ระยะเวลาที่รูจักผูสมัคร (เดือน ป) .................................................... 

ผูสมัคร (นาย นาง นางสาว).......................................................................... มีความประสงคจะสมัครเขาศึกษาในระดับ  

(  ) ปริญญาโท แผน ก 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

(  ) ปริญญาเอก  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

และขอใหทานเปนผูประเมินผูสมัครในดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

ดีเ
ยี่ย
ม 

ดีม
าก

 

ดี 

ดีก
วา
ปา
น

กล
าง

 

ปา
นก
ลา
ง 

ต่ํา
กว
าป
าน

กล
าง

 

ไม
สา
มา
รถ

ปร
ะเ
มิน
ได
 

สติปญญา 

ความริเร่ิม 

ความคิดสรางสรรค 

ความสามารถในการวิเคราะห 

ความสามารถในการศึกษาโดยอิสระ 

ความสามารถในการสื่อโดยการเขียน 

ความสามารถในการสื่อโดยการพูด 

ความสามารถในการอาน เขียน

ภาษาอังกฤษ 

ความเปนผูนํา 

การทํางานรวมกับผูอื่น 

ความรับผิดชอบตอหนาที่ 

โดยรวมแลว ทานเห็นวาผูสมัครมีศักยภาพในการศึกษาหลักสูตรขางตน ในระดับใด  

        ดีเยี่ยม        ดีมาก       ดี        ดีกวาปานกลาง      ปานกลาง       ตํ่ากวาปานกลาง         ไมสามารถประเมินได 

หากทานมีขอคดิเห็นอื่นใดที่จะเปนประโยชนตอการประเมินผูสมัคร กรุณาเขียนเพิ่มเติมโดยแนบมาพรอมกับหนังสือ 

รับรองฉบับนี ้และกรุณาสงมาที่ งานบริการการศึกษา หนวยบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท 086 904 1119 หรือ 

atcharaphorn@it.kmitl.ac.th

ลงชื่อ........................................................................................... วัน เดือน ป....................................................... 

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได.................................................................................................................................. 

หมายเหต ุ :  ผูลงนามรับรองคืออาจารยผูสอนในระดับปริญญาตรี – โท  และ/หรืออาจารยที่ปรึกษา 
         และ / หรือ  ผูที่อยูในวงการวิชาการ  และ / หรือ ผูบังคับบัญชา 


