ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1
คณะอุตสาหกรรมอาหาร ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป
แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรสาขาวิชาที่เปดรับและจํานวนที่รับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร 4 ป
สาขาวิชา 1. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
จํานวนที่รับ
2. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
จํานวนที่รับ
3. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
จํานวนที่รับ
รวม
*** ผูสมัครสามารถเลือกได 1 สาขาวิชา เทานั้น ***

35 คน
25 คน
35 คน
95 คน

2. หลักเกณฑการรับสมัคร
2.1 คุณสมบัติของผูเรียน
2.1.1 โครงการเรียนดี
1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และตองมีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 2.75 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
ของแตละกลุมสาระวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา 2.50
2. มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
2.1.2 โครงการบุตรของผูปกครองที่เปนเจาของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
1. กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร และตองมีคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 2.75 และมีระดับคะแนนเฉลี่ย
ของแตละกลุมสาระวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวา 2.50

- ๒ 2. ผูสมัครตองเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ของผูปกครองที่เปนเจาของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร
3. อุตสาหกรรมอาหารนั้น ตองเปนสถานที่ผลิตอาหารที่เขาขายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 คือใชอุปกรณเครื่องจักร มีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคน
ขึ้นไป
4. มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปนนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
3. กําหนดการ
กําหนดการ

วันที่

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต
www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563

ชําระคาสมัครสอบ

วันที่ 2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563

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

วันที่ 15 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ

วันที่ 23 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคม วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2564
ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2564

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
และขําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

วันที่ 4 - 9 มีนาคม 2564

- ๓ 4. วิธีการรับสมัคร และคาธรรมเนียมการสมัคร โครงการเรียนดี และโครงการบุตรของผูปกครองที่เปนเจาของ
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนี้
4.1 โครงการเรียนดี สมัครไดที่เวปไซดสํานักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th/TCAS กรอก
ขอมูลใหครบถวนลงในใบสมัคร โดยเลือกสาขาวิชาที่สมัครเพียง 1 สาขาวิชาเทานั้น โดยเลือกโครงการที่สมัคร
ใหถูกตอง ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563
4.2 โครงการบุตรของผูปกครองที่เปนเจาของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร สงใบสมัครพรอมติด
รูปและหลักฐานของผูปกครอง ตามคุณสมบัติตามประเภทขอ 2.1.2 มาที่ งานบริการการเรียนการสอน คณะ
อุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
10520 ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563 และสมัครผานเว็ปไซดสํานักทะเบียนและประมวล
ผล www.reg.kmitl.ac.th/TCAS กรอกขอมูลใหครบถวนลงในใบสมัคร โดยเลือกสาขาวิชาที่สมัครเพียง 1
สาขาวิชาเทานั้น โดยเลือกโครงการที่สมัครใหถูกตอง ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563
4.3 พิมพแบบฟอรมใบชําระเงิน เพื่อนําไปชําระคาสมัคราผานเคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคาร
ไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาธรรมเนียม 300 บาท โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระ
เงินดวยวิธีอื่น ๆ)
5. เอกสารประกอบการสมัคร (นํามาในวันสอบสัมภาษณ)
5.1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio
5.2 พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ
5.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ปพ.1) ไมนอยกวา 5 ภาคการ
ศึกษา ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพรอมประทับตราโรงเรียน
5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร วันที่ 15 มกราคม 2564
ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS (สํานักทะเบียนและประมวลผล) และ www.kmitl.ac.th/foodindustry
(คณะอุตสาหกรรมอาหาร) โทร.080-603-5482 หรือโทร 084-903-4234 งานบริการการเรียนการสอน

- ๔ 7. วิธีการคัดเลือก
7.1 การสอบสัมภาษณ วันที่ 23 มกราคม 2564 ณ คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เวลา 09.00 - 12.00 น.
7.2 คณะอุตสาหกรรมอาหาร ขอสงวนสิทธิ์เกณฑในการพิจารณาตรวจสอบตามคุณสมบัติของนักเรียน จาก
โรงเรียนตาง ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 2
ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะอุตสาหกรรมอาหาร เปนสิทธิ์ชี้ขาดของ
คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
8. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ผานระบบของ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
9. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะ
ตองยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดง
ความจํานงเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 22 - 23
กุมภาพันธ 2564
10. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูผานการคัดเลือกที่ Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขา
ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธิ์
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว แต
สละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะ
ไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงิน
ยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

- ๕ 11. การตัดสิทธิ์
11.1 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวัน เวลา ที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
11.2 ผูมีผานการคดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต และไมชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาตามวัน เวลา ที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์
11.3 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
12. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะอุตสาหกรรมอาหาร ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาาแบบเหมาจาย ภาคการ
ศึกษาละ 21,000 บาท และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะไมคืนเงินใหไมวากรณี
ใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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