
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอปริญญาตรีแบบ Portfolio รอบที่ ๑

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี
๒ ปริญญา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
   ๑. ตองไมเปนผูมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

   ๒. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

   ๓. ไมเปนผู  ท่ีถูกใหออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด 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
     -  รับผู ท่ีจบการศึกษาหรือกํา ลังศึกษาอยู ช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  ๖ แผนการเรียนวิทยาศาตร  -
คณิตศาสตร  หรือ เ ทียบเทา  หรือ
    -  รับผู ท่ีจบการศึกษาหรือกํา ลังศึกษาอยู ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. )  ปที่  ๓ สาขา

เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวน้ํา ประมง อุตสาหกรรม

เกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจเกษตร และสาขาท่ีเกี่ยวของ
    - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ ภาคการศึกษา

 



 

-  ๒  -

 

๓. กําหนดการ
 

การดําเนินการ
 

วันที่

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

 

บัดนี ้– ๒๐ ธ.ค. ๖๕
 

ชําระเงินคาสมัคร
 

บัดนี ้– ๒๐ ธ.ค. ๖๕
 

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

 

๒๖ ธ.ค. ๖๕
 

สอบสัมภาษณ
 

๗ ม.ค. ๖๖
 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ ์Clearing House ทาง
 http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

๑๓ ม.ค. ๖๖
 

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.)

 

๗ – ๘ ก.พ. ๖๖
 

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

 

๑๔ ก.พ. ๖๖
 

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

 

๑๗ – ๒๓ ก.พ. ๖๖
 

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

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

ชําระคาสมัคร ๓๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัครและสามารถ

ชําระได 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



 

-  ๓  -

 

 ๕.๓ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ซึ่งออกโดยสถานศึกษาไมน อยกวา ๕ ภาคการศึกษา ตัวจริงพรอม

สําเนา ๑ ฉบับ (พร อมลงนามรับรองสําเนาถูกต อง)
    ๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

    ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะประกาศใหทราบในวันที่ ๒๖ ธันวาคม

๒๕๖๕ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission หรือ โทร. (๐๒) ๓๒๙ ๘๐๐๐ ตอ ๓๒๐๓, ๓๒๐๕

 

๗. วิธีการคัดเลือก

    สอบสัมภาษณนักเรียนเขาเปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ ๗ มกราคม

๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเจาคุณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถดู

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

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนสิทธ์ิช้ีขาดของ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 
๘. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House
   ผู ผ านการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่  ๗ – ๘ กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ เท านั้น

หากไม ดําเนินการ ตามวันเวลาที่กําหนดถือว าสละสิทธิ์
 
๙. การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ
   ผู ผานการคัดเลือกท่ี    Clearing House   และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผู มีสิทธ์ิเขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระเงินยืนยันสิทธิ์
ทาง http://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ตามประกาศสถาบันฯ เร่ือง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อ
เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์  ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่
ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาใน
สถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธ์ิ
ในการเขาศึกษาแลว  เม่ือเขาศึกษาในสถาบันฯจะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการ
ศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย
ในภาคการศึกษานั้น

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


 

-  ๔  -

 

๑๐. การตัดสิทธิ์
   ๑๐.๑ ผู  ท่ีผ านการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์  Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวา

สละสิทธิ์
   ๑๐.๒  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงิน

ยืนยันสิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ
   ๑๐.๓ ผู ที่ผ านการคัดเลือกแตไม สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือว าสละสิทธ์ิ
 

๑๑. รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษา
 ผู มีสิทธ์ิเข าศึกษาตอในโครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒  ปริญญา  หลักสูตร ๔  ป

ระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยี
การเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจ าคุณทหารลาดกระบัง ต องชําระเงินค า
ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงิน
ใหไม ว ากรณีใด ๆ

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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