
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อเขาศึกษาในปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เห็นสมควร

ใหดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้ 

  
1. หลักสูตร และจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ 

1.1 ระดับปริญญาเอก
 

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา ประเภท
 

แผนการศึกษา
 

จํานวนที่เปดรับ(คน)
 

1.

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสน

เทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
 

-นักศึกษาสามัญ
  

 
 

-นักศึกษาทดลองเรียน

แบบ 1.1
 แบบ 1.2
 แบบ 2.1
  

แบบ 1.1
 

 
5
  
 

2

 
1.2 ระดับปริญญาโท

ลําดับ หลักสูตร/สาขาวิชา
 

แขนงวิชา แผนการศึกษา
 

จํานวนที่เปดรับ(คน)
 

1.

หลักสูตรวิทยาศาสตร
 มหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

-
 -
  

-เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

จัดการ
  

-เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมขอมูล
 

ก1
 ก2
  

ข
  

 
 

ข

5
 5
  

30
  

 
 

30
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2. คาธรรมเนียมการศึกษา

ลําดับ
 

ระดับ จํานวนเงินตอภาคการศึกษา (บาท)
 

2.1
ปริญญาเอก 

 - ประเภทนักศึกษาสามัญ
 - ประเภทนักศึกษาทดลองเรียน

 

 
87,000

 12,000
 

2.2 ปริญญาโท
 

45,000
 

 
3. กําหนดการรับสมัคร 

3.1 กรณีเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 (เริ่มเรียนประมาณเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565)
 

รายละเอียด
 

กําหนดการ
 

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต 
 

ตั้งแตบัดนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
 

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
 

สอบสัมภาษณ 
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2565
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565
 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษายืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบ

สารสนเทศและชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร
 

วันท่ี 27 มิถุนายน ถึง 1 กรกฏาคม 2565
 

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

เพื่อเขาเปนนักศึกษา
 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 

รายงานตัว (ออนไลน)
 

วันท่ี 11 ถึง 15 กรกฎาคม 2565
 

วันลงทะเบีียนเรียน วันท่ี 26 ถึง 29 กรกฎาคม 2565

วันเปดภาคเรียน  วันที่ 1 สิงหาคม 2565
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3.2 กรณีเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 (เริ่มเรียนประมาณเดือน มกราคม พ.ศ. 2566) 

4. คุณสมบัติผูสมัคร 

   ใหเปนไปตามรายละเอียดคุณสมบัติผูเขาศึกษาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  ตามเอกสารแนบทาย
"คุณสมบัติผูสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก" ผูสมัครเขาศึกษาตองตรวจสอบคุณสมบัติแตละหลักสูตรให

เครงครัด ถาตรวจสอบพบวาคุณสมบัติผูสมัครไมตรง ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนรายชื่อการสมัครและไมคืน

คาสมัครสอบไมวากรณีใดๆ 
   สําหรับผูสมัครระดับปริญญาเอกจะตองยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามตารางขางลาง โดย

คะแนนดังกลาวจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สอบ 
   กรณีผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ หรือสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไดรับการยกเวนไมตองยื่นคะแนนดังกลาว  
 

รายละเอียด
 

รอบท่ี 1
 

รอบที่ 2
 

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต
 

วันท่ี 1 สิงหาคม 2565
  จนถึง

 วันท่ี 9 กันยายน 2565
 

วันที่ 3 ตุลาคม 2565
 จนถึง 

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ

 

วันท่ี 13 กันยายน 2565
 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
 

สอบสัมภาษณ 
 

วันท่ี 17 กันยายน 2565
 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 
 

วันท่ี 22 กันยายน 2565
 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษายืนยันสิทธิ์เขา
ศึกษาผานระบบสารสนเทศและ

ชําระเงินผานเคานเตอรธนาคาร
 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 ถึง

 วันท่ี 2 ธันวาคม 2565
 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
 ถึง

 วันที่ 2 ธันวาคม 2565
 

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และ
 มีสิทธ์ิรายงานตัวเพ่ือเขาเปน

นักศึกษา
 

วันท่ี 8 ธันวาคม 2565
 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565
 

รายงานตัว (ออนไลน)
 

วันท่ี 8 ถึง 13 ธันวาคม 2565
 

วันที่ 8 ถึง 13 ธันวาคม 2565
 

วันลงทะเบียนเรียน วันท่ี 3 ถึง 6 มกราคม 2566 วันที่ 3 ถึง 6 มกราคม 2566
 

วันเปดภาคเรียน วันที่ 9 มกราคม 2566
 

วันที่ 9 มกราคม 2566
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คาคะแนนแรกเขาศึกษา ระดับปริญญาเอก (อยางใดอยางหนึ่ง)

ผานการสอบภาษาอังกฤษจาก
 

ระดับคะแนน
 

IELTS
 

3 คะแนนขึ้นไป
 

TOEFL iBT
 

32 คะแนนขึ้นไป
 

TOEFL ITP
 

400 คะแนนขึ้นไป
 

CU-TEP
 

30 คะแนนขึ้นไป
 

KMITL-TEP
 

A2 คะแนนขึ้นไป
 

ตามประกาศเกณฑภาษาอังกฤษของแตละสวนงาน
วิชาการกําหนด 

 

-

หมายเหตุ: สําหรับผูสนใจสมัครเขาศึกษาในหลักสูตร ท่ีอยูระหวางการสมัครเพื่อทดสอบมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษหรือรอผลการทดสอบความรูภาษาอังกฤษ ใหผูสนใจสมัครเขาศึกษาดําเนินการติดตอ

คุณอัจฉราภรณ เดือนกลาง งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่อีเมล atcharaphorn@it.kmitl.ac.th

หรือเบอรโทรศัพท 086 904 1119
  

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 (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี
และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ) 

 

6. การสอบคัดเลือก
     รายละเอียดวิธีการสอบคัดเลือกดูจากเอกสาร "คุณสมบัติผูสมัครและวิธีการสอบคัดเลือก" ของ

แตละหลักสูตรตามเอกสารแนบทาย
 

7. หลักฐานการเขาสอบสัมภาษณ 
7.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

7.2 หลักฐานการชําระเงินผานธนาคาร

7.3 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ หรือเทาที่ศึกษา (ในกรณีอยูในภาค
การศึกษาสุดทาย) 

7.4 เอกสารเพ่ิมเติมดูรายละเอียดของแตละหลักสูตรใน "คุณสมบัติผูสมัครและวิธีการรับสมัคร" 

https://new.reg.kmitl.ac.th/
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8. การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์

              ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษา    จะตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ ผานทาง
https://new.reg.kmitl.ac.th/ และชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา (อัตราเทากับคาธรรมเนียมการศึกษาตอ

ภาคการศึกษา ในขอ 2) ผานทางเคานเตอรธนาคาร หากไมดําเนินการตามวัน – เวลาที่กําหนด จะถือวาสละ
สิทธ์ิ ท้ังน้ี ผูท่ียืนยันสิทธ์ิและชําระเงินคายืนยันสิทธิ์แลวทางสถาบันฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ราย

ละเอียดการยืนยันสิทธ์ิ และชําระเงินคายืนยันสิทธิ์ดูจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา) 

 
9. การรายงานตัวนักศึกษาใหม 

   ใหผูท่ียืนยันสิทธิ์และชําระเงินยืนยันสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเขาเปนนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต
www.reg.kmitl.ac.th/matricalation  (รายละเอียดหลักฐานการรายงานตัวและวิธีการ ดูจากประกาศ 

รายชื่อผูยืนยันสิทธิ์ และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเขาเปนนักศึกษา) 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๒๗  ก.พ.  ๖๕ เวลา  ๑๙:๕๐:๑๔  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NgAxA-DMAQQ-AwADc-AMQBD
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คุณสมบัติผู้สมัครและวิธีการสอบคัดเลือก 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เพื่อเข้าศึกษาต่อประจ าปีการศึกษา 2565 
 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1.1 ประเภทนักศึกษาสามัญ 

แผนการศึกษา แบบ 1.1 ,1.2 และ 2.1 
จ านวนรับ  5 ราย ต่อภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่รับ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
วิธีการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ์

 
 
 

คุณสมบัติผู้รับสมัคร 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้องที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไมน่้อย
กว่า 3.25 หรือ 

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาโทมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

 
เอกสารเพิ่มเติม 

 

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

วิชาที่ต้องสอบ (ถ้ามี) - 
อื่นๆ (ถ้ามี) การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลังจากได้ท าการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต) แล้ว ผู้สมัครต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 ผู้สมัครด าเนนิการติดต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อรับเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง 
www.it.kmitl.ac.th/th/staff/ 

 ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นทีป่รึกษาแล้ว ให้น าเอกสารเพิ่มเติม
ตามระบุมายื่นเอกสารในวนัสอบสัมภาษณ์ด้วย 

 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) 
 

 

เอกสารแนบท้าย 
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1.2 ประเภทนักศึกษาทดลองเรียน 

แผนการศึกษา แบบ 1.1 
จ านวนรับ  2 ราย ต่อภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่รับ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
วิธีการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้รับสมัคร ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 

รับรอง 
 

เอกสารเพิ่มเติม 
 

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

วิชาที่ต้องสอบ (ถ้ามี) - 
อื่นๆ (ถ้ามี) การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลังจากได้ท าการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผูส้มัครต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 ผู้สมัครด าเนนิการติดต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อรับเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง 
www.it.kmitl.ac.th/th/staff/ 

 ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นทีป่รึกษาแล้ว ให้น าเอกสารเพิ่มเติม
ตามระบุมายื่นเอกสารในวนัสอบสัมภาษณ์ด้วย 

 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) 
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 แขนงวิชา - 
แผนการศึกษา ก1 และ ก2 

จ านวนรับ  แผนการศึกษาละ 5 ราย ต่อภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่รับ แผน ก1 : ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

แผน ก2 : ภาคการศึกษาที่ 1  
วิธีการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ์
คุณสมบัติผู้รับสมัคร 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก
สถาบนัการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ  

2. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวชิาที่เก่ียวข้อง และเรียน
วิชาทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกวา่ 30 
หน่วยกิต (สามารถส่งส าเนาใบแสดงผลการเรียน ให้คณะพิจารณาได้
ทางอีเมล์ atcharaphorn@it.kmitl.ac.th)  

3. ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้า
ศึกษาต่อได ้

 
เอกสารเพิ่มเติม 

 

เฉพาะแผน ก1 
1. หนังสือรับรองการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. แบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. หนังสือรับรอง (Recommendation) 

วิชาที่ต้องสอบ (ถ้ามี) - 
อื่นๆ (ถ้ามี) การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลังจากได้ท าการสมัครเข้าศึกษาต่อ (ผ่านอินเทอร์เน็ต)แล้ว ผูส้มัครต้อง
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้

 ผู้สมัครด าเนนิการติดต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อรับเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยสามารถดูรายชื่อและผลงานวิจัยได้ทาง 
www.it.kmitl.ac.th/th/staff/ 

 ผู้สมัครที่มีอาจารย์รับเป็นทีป่รึกษาแล้ว ให้น าเอกสารเพิ่มเติม
ตามระบุมายื่นเอกสารในวนัสอบสัมภาษณ์ด้วย 

 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) 
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2.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  
2.3 แขนงวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล 
แผนการศึกษา ข 

จ านวนรับ  แขนงวิชาละ 30 ราย ต่อภาคการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่รับ ภาคการศึกษาที่ 1  
วิธีการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ ์

 
คุณสมบัติผู้รับสมัคร 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบนัการศึกษาที่ 
ก.พ. รับรอง หรือ 

2. ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการพิจารณาบุคคลเข้าศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้ 

เอกสารเพิ่มเติม - 
วิชาที่ต้องสอบ (ถ้ามี) - 

อื่นๆ (ถ้ามี) - 
 
 



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 
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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 


