
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  แบบ Portfolio  รอบที่ 1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.) หลักสูตร 4 ป  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตร และจํานวนรับ

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป   

*** สามารถเลือกสมัครได  ๑   สาขาวิชาเทานั้น ***

ลําดับ สาขาวิชา จํานวนรับ

1 เทคโนโลยีการผลิตพืช 50  คน

2 การจัดการฟารมอยางชาญฉลาด 40  คน

3 ภูมิทัศนเพื่อส่ิงแวดลอม 30  คน

4 เทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว 50  คน

5 นวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง 45  คน

6 พัฒนาการเกษตร 40  คน

7 นิเทศศาสตรเกษตร 40  คน

รวมท้ังหมด 295  คน



-  ๒  -

2. หลักเกณฑการรับสมัคร

2.๑  คุณสมบัติของผูสมัคร

2.1.1  เปนผูยืดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.1.2  เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

2.1.3  เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัด

ทุกประการ

2.1.4  ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ

กระทําความผิดตางๆ  

 2.1.5  คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา ดังตอไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

 -  รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนอื่นที่เรียนวิทยาศาสตรไมนอย

กวา 18 หนวยกิต  คณิตศาสตรไมนอยกวา  ๑๐  หนวยกิต  

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  ๒.๕๐  โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา  ๕ ภาคการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด 

 -  รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนอื่นที่เรียนวิทยาศาสตรไมนอย

กวา 18 หนวยกิต  คณิตศาสตรไมนอยกวา  ๑๐  หนวยกิต และ

-  รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 3  สาขาดังนี้

สาขาเกษตรกรรม  เกษตรศาสตร  พืชศาสตร  สัตวศาสตร  ประมง  อุตสาหกรรมเกษตร  ชางเกษตร 

ชางกลเกษตร  และธุรกิจเกษตร

-  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา   ๒.๕๐  โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา  ๕ ภาคการศึกษา



-  ๓  -

สาขาวิชาภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม 

-  รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544  หรืือเทียบเทา และ

-  รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 3  

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  ๒.๕๐   โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา  ๕  ภาคการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว   

-  รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร  โดยเรียนวิทยาศาสตรไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต 

คณิตศาสตรไม  นอยกวา  ๑๐  หนวยกิต  และจะตองมีผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไมตํ่ากวา

๒.๐๐  

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  ๒.๕๐   โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา  ๕  ภาคการศึกษา

 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง  

 -  รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2544  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โดยเรียนวิทยาศาสตรไมนอยกวา  ๑๘  หนวยกิต

คณิตศาสตรไมนอยกวา  ๑๐ หนวยกิต  

 -  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  ๒.๕๐  โดยใชคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา  ๕  ภาคการศึกษา

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร  

-  รับผูที่จบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และแผนการเรียนศิลป-คํานวณ โดยเรียน

วิทยาศาสตรไมนอยกวา  6  หนวยกิต คณิตศาสตรไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต และ

-  รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ 3 ทุกสาขา  

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา   ๒.๕๐  โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา  ๕  ภาคการศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร  

-  รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนศิลป-คํานวณ โดยเรียน

คณิตศาสตรไมนอยกวา  ๑๐  หนวยกิต 

-  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา  ๒.๕๐  โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา  ๕  ภาคการศึกษา



-  ๔  -

3.  กําหนดการ

การดําเนินการ วัน เดือน ป

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต 

ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

บัดนี้  -  วันที่  21  ธันวาคม  2563

ชําระเงินคาสมัคร บัดนี้  -  วันที่  21  ธันวาคม  2563

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันท่ี  15  มกราคม  2564

สอบสัมภาษณ วันท่ี 23 มกราคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ. วันท่ี  22  กุมภาพันธ  2564

นักศึกษายืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบ

ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

(ทปอ.)

วันท่ี  22 - 23  กุมภาพันธ  2564

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  

ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันท่ี  2  มีนาคม  2564

รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา 

ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชําระเงิน

ยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันท่ี  4 - 9  มีนาคม  2564

 

***การประกาศผลตาง ๆ จะแจงใหทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ***

สอบถามระบบการรับสมัคร ไดท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8000 ตอ 3203 , 3205

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


-  ๕  -

4. วิธีการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต

4.๑   สมัครไดท่ีเว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล   www.reg.kmitl.ac.th/TCAS  โดยกรอก

ขอมูลใหครบถวนลงในใบสมัคร เลือกสาขาวิชาที่สมัครเรียนได ๑  สาขาวิชาเทาน้ัน

4.๒   พิมพแบบฟอรมใบชําระเงินคาสมัครสอบ จํานวน ๓๐๐ บาท เพื่อนําไปชําระคาสมัครผาน

เคานเตอรของ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  และธนาคารกสิกรไทย จํากัด  ไดทุกสาขาทั่วประเทศ 

โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอ

ความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

 
5. เอกสารประกอบการสมัคร (นํามาในวันสอบสัมภาษณ)

5.1  พิมพใบสมัครและดาวโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ติดรูปถาย 1 นิ้ว       
จํานวน  1  ใบ

5.2  แฟมสะสมผลงาน Portfolio ของผูสมัคร จํานวน  ๑  เลม 
5.3  ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งออกโดยสถานศึกษาไมนอยกวา

๕  ภาคการศึกษา ตัวจริงพรอมสําเนา  1  ฉบับ  (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
5.4 ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ซึ่งออกโดยสถาน

ศึกษาไมนอยกวา  ๕  ภาคการศึกษา ตัวจริงพรอมสําเนา 1 ฉบับ (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
5.5  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
5.6  สําเนาใบเปล่ียน ช่ือ - สกุล  (เฉพาะในกรณีท่ี ช่ือ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไม

ตรงกัน)  พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะประกาศใหทราบในวันที่    

15  มกราคม 2564  ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

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


-  ๖  -

7. วิธีการคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ ในวันที่  23  มกราคม 2564  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  อาคารเจาคุณ

ทหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนสิทธิ์ชี้ขาด

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

8. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย   (ทปอ.)  เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ภายในวันที ่2๒ - 23  กุมภาพันธ  ๒๕๖4  เทานั้นหากไมดําเนินการ

ตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

9. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงิน

ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๕   เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯกําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว 

 แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาใน

สถาบันฯ   จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก

โดยใหถือวา  เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

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


-  ๗  -

๑0. การตัดสิทธ์ิ

๑๑.๑  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ตามวันเวลาที่กําหนดถือวา   

สละสิทธ์ิ

๑๑.๒  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงิน

ยืนยันสิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

๑๑.๓  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

๑1. รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และสถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 

สาขาวิชา คาธรรมเนียมการศึกษา

-  เทคโนโลยีการผลิตพืช 

-  เทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

-  นวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

-  พัฒนาการเกษตร

18,000 บาท / ภาคการศึกษา

-  การจัดการฟารมอยางชาญฉลาด

-  ภูมิทัศนเพ่ือสิ่งแวดลอม

-  นิเทศศาสตรเกษตร

25,000 บาท / ภาคการศึกษา

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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