ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับนักศึกษา ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (แบบโควตา รอบที่ ๒)
__________________________________________________________

๑. วัตถุประสงคของการใหทุนการศึกษา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและนําความรูความสามารถไปพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง และเพื่อใหนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในตางจังหวัดไดมีโอกาสเขาศึกษาในสาขาวิชาที่สามารถ
นํากลับมาพัฒนาทองถิ่นของตนเองได เปนโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนผูที่เรียนอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อางทอง อุทัยธานี และชัยนาท
ที่มีความประสงคจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
๒. หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปดรับ 7 สาขาวิชา รวมทั้งหมดรับนักศึกษา ปการศึกษาละ ๖ คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป
๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
๒. สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด
3. สาขาวิชาภูมิทัศนเพื่อสิ่งแวดลอม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว
5. สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง
6. สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
7. สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร

- ๒ ๓. หลักเกณฑการรับสมัคร
๓.๑ คุณสมบัติของผูสมัครขอทุนรับสมัคร
๓.๑.๑ กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๓.๑.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๗๕ โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา ๕ ภาคการ
ศึกษา
๓.๑.๓ รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร เรียนวิทยาศาสตร ไมนอยกวา ๑๘
หนวยกิต และคณิตศาสตรไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต (สมัครไดทุกหลักสูตร)
๓.๑.๔ เฉพาะสาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร รับแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ
แผนการเรียนศิลป-คํานวณ โดยเรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
๓.๑.๕ เปนผูที่เรียนอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อางทอง อุทัยธานี และชัยนาท
๓.๒ คุณสมบัติของสถานศึกษา
๓.๒.๑ เปนโรงเรียนที่ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔
๓.๓ เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
๓.๓.๑ ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา คาประกันอุบัติเหตุ อื่นๆ ตามที่สถาบัน
เห็นสมควรตลอดระยะเวลาการศึกษา
๓.๓.๒ สถาบันจัดหาที่พักใหโดยยกเวนคาที่พัก ตลอดระยะเวลาการศึกษา ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามประกาศของสถาบันวาดวยหอพักนักศึกษา

- ๓ 4. กําหนดการ
การดําเนินการ

วัน เดือน ป

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

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2564 - 7 เมษายน 2564

ชําระเงินคาสมัคร

วันที่ 26 กุมภาพันธ 2564 - 7 เมษายน 2564

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

วันที่ 20 เมษายน 2564

สอบสัมภาษณ

วันที่ 24 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกผานระบบ ทปอ.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

นักศึกษายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบ
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.)

วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564

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

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

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

วันที่ 20 - 25 พฤษภาคม 2564

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

สอบถามระบบการรับสมัคร ไดที่สํานักทะเบียนและประมวลผล 02-329-8000 ตอ 3203 , 3205

- ๔ ๕. วิธีการรับสมัคร
5.1 ใหโรงเรียนเปนผูพิจารณาคัดเลือกนักเรียน จํานวนไมเกิน ๒ คน ที่มีคุณสมบัติตาม ขอ ๓.๑
โดยสงรายชื่อพรอมหลักฐานตาม ขอ 6 มายังงานทะเบียน อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
๑๐๕๒๐ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อใหคณะเทคโนโลยีการเกษตรพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบ
สัมภาษณและจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
๕.2 สมัครไดที่เว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล www.reg.kmitl.ac.th/TCAS กรอกขอมูล
ใหครบถวนลงในใบสมัคร สามารถเลือกสมัครได ๑ สาขาวิชา พิมพใบสมัครจาก
www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป สงใบสมัครพรอมหลักฐานตาม ขอ 6
มายังงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๕.3 พิมพแบบฟอรมใบชําระเงิน คาสมัครสอบ จํานวน ๕๐๐ บาท เพื่อนําไปชําระคาสมัครผาน
เคานเตอรของ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดย
มีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ)
๖. หลักฐานที่ใชในการสมัคร
๖.๑ ใบสมัคร พรอมติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 1 รูป
๖.2 แฟมสะสมผลงานของผูสมัคร Portfolio (ถามี)
๖.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพรอม
ประทับตราโรงเรียน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ไมนอยกวา ๕ ภาคการศึกษา
๖.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

- ๕ ๗. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณในวันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเจาคุณทหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถดูประกาศสถาน
ที่สอบสัมภาษณไดที่ www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
๘. การประกาศผลผูมีสิทธิ์ Clearing House
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาเปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนสิทธิ์ขาดของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยประกาศผลผูผานการคัดเลือกผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.)
๙. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564 เทานั้น หากไมดําเนิน
การตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
๑๐. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ผูที่ผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อ
เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนดถือวาสละสิทธิ์
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว
แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ ทางสถาบันฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
ไมจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยให
ถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

- ๖ ๑๑. การตัดสิทธิ์
๑๑.๑ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละ
สิทธิ์
๑๑.๒ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตเพื่อยืนยันการเขา
ศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
๑๑.๓ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔
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