
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  ๒ ปริญญา  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ  Portfolio  รอบที่ ๑  หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร   หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
๒ ปริญญา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
   ๑. ตองไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
   ๒. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและจะ
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ
    ๓. ไมเปนผูที่ถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือ
กระทําความผิดตางๆ

๑. หลักสูตร และจํานวนรับ
     โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒  ปริญญา  หลักสูตร ๔ ป ระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวนรับ ๔๐ คน

๒. คุณสมบัติของผูสมัคร
   - รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาตร - คณิตศาสตร
หรือ
   - รับผูท่ีจบการศึกษาหรือกําลังศึกษาอยูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาชาง

อุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

แปรรูปสัตวน้ํา ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจเกษตร
    - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษา



-  ๒  -

๓. กําหนดการ

การดําเนินการ วันที่

รับสมัครทางอินเทอรเน็ตทาง

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

วันท่ี ๑ พฤศจิกายน - วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ชําระเงินคาสมัคร วันท่ี ๑ พฤศจิกายน - วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทาง

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

วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สอบสัมภาษณ วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing

House ทาง

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

วันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

นักศึกษายืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของ

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันท่ี ๗ - ๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

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

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์

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

วันท่ี ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

*** การประกาศผลตาง ๆ จะแจงใหทราบทาง http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ***
สอบถามระบบการรับสมัคร ไดท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๐๓, ๓๒๐๕

 
๔. วิธีการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต
    ๔.๑ สมัครทางอินเตอรเน็ตผาน http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และ

กรอกขอมูลใหครบถวน และชําระคาสมัคร ๓๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจาก

ระบบรับสมัครและสามารถชําระได ๒ ชองทาง ดังนี้

    - ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร ผานการสแกนบารโคด (ไมเสียคาธรรมเนียม)  หรือ

    - ชําระคาสมัครผานเคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร

๑๐ บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่น อาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
    (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
หากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ)

๕. เอกสารประกอบการสมัคร (นํามาในวันสอบสัมภาษณ)
    ๕.๑ พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  ติดรูปถาย ๑ น้ิว
จํานวน ๑ ใบ
    ๕.๒ แฟมสะสมผลงาน Portfolio ของผูสมัคร จํานวน ๑ เลม
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   ๕.๓ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)  หรือเทียบเทา ซึ่งออกโดยสถานศึกษาไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษา ตัวจริงพรอมสําเนา ๑ ฉบับ
(พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
     ๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
     ๕.๕ สําเนาใบเปล่ียน ช่ือ – สกุล (เฉพาะในกรณีที่ ชื่อ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไมตรงกัน)
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะประกาศใหทราบในวันที่
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทาง http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

๗. วิธีการคัดเลือก
   การสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อาคารเจาคุณทหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

หมายเหตุ *ในกรณีท่ียังคงเกิดสถานการณ Covid-19 ทําใหไมสามารถจัดสอบสัมภาษณที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ
สัมภาษณเปนแบบออนไลน

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสิทธ์ิช้ีขาดของ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

๘. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House
      ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันท่ี ๗ – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เทานั้นหากไมดําเนินการ ตาม
วันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

๙. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ
    ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง         จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา       ทาง
http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจาย
เงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕    เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด       หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์
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ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว แตสละ

สิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและ

จายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว   เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯจะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียม

การศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

๑๐. การตัดสิทธิ์
     ๑๐.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
     ๑๐.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงิน ยืนยันสิทธิ์
เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์
     ๑๐.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน ๆ ใหถือวาสละสิทธ์ิ

๑๑. รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษา
         ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒  ปริญญา  หลักสูตร ๔  ป ระหวาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการ
ศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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