
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ ๔ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ ๔ ปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

  

คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร

๑. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

๒. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

๓. ไมเปนผูท่ีถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม หรือกระทํา

ความผิดตางๆ

๑. หลักสูตรและจํานวนรับ

*** สามารถเลือกสมัครได ๑ สาขาวิชาเทานั้น ***

ลําดับ สาขาวิชา จํานวนรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตร ๔ ป

๑ เทคโนโลยีการผลิตพืช ๓๐ คน

๒ การจัดการสมารตฟารม ๔๐ คน

๓ การออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพ่ือส่ิงแวดลอม ๓๐ คน

๔ เทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว ๙๐ คน

๕ นวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง ๓๐ คน

๖ พัฒนาการเกษตร ๓๐ คน

๗ นิเทศศาสตรเกษตร ๑๐ คน



 

-  ๒  -

 

ลําดับ สาขาวิชา จํานวนรับ

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี๒ ปริญญา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร ๔ ป

๘ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา

สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร

๔๐ คน

รวมทั้งหมด ๓๐๐ คน

 

๒. คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขาวิชาดังตอไปนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- เปนผูท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และแผนการ

เรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐
สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม
- เปนผูท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และแผนการ

เรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา หรือ
- เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร

พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเล้ียงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร
ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐
สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพื่อส่ิงแวดลอม
- เปนผูท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา
- เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว
- เปนผูท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และแผนการ

เรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา หรือ
- เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาที่เกี่ยวของ
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง
- เปนผูท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และแผนการ

เรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา หรือ
- เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาประมง หรือสาขาที่เกี่ยวของ

 - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
- เปนผูท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และแผนการ

เรียนอ่ืนๆ โดยเรียนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมกันไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต หรือเทียบเทา หรือ
- เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ ทุกสาขา
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๕๐



 

-  ๓  -

 

สาขาวิชานิเทศศาสตรเกษตร
- เปนผูท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร และแผนการ

เรียนศิลป - คํานวณ หรือแผนการเรียนอื่นท่ีเรียนคณิตศาสตรไมนอยกวา ๕ หนวยกิต
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๗๕
 
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา
สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม และสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
- เปนผูท่ีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
- เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที่ ๓ สาขาเกษตรกรรม เกษตรศาสตร

 พืชศาสตร สัตวศาสตร เพาะเล้ียงสัตวนํ้า แปรรูปสัตวนํ้า ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร
ธุรกิจเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐
 

๓. กําหนดการ

*** การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ***

สอบถามระบบการรับสมัคร  ไดท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล ๐๒-๓๒๙-๘๐๐๐ ตอ ๓๒๐๓, ๓๒๐๕

การดําเนินการ
 

วัน เดือน ป
 

รับสมัครทางอินเทอรเน็ต

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

วันที่ ๒๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 

ชําระเงินคาสมัครสอบ
 

วันที่ ๒๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 

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

 

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

สอบสัมภาษณออนไลน
 

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing

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

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

นักศึกษายืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่

ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
 

วันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา

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

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขา

ศึกษา ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission 
 

วันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
 

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


 

-  ๔  -

 

๔. วิธีการรับสมัครทางอินเทอรเน็ต

๔.๑ สมัครไดท่ีเว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

กรอกขอมูลใหครบถวนลงในใบสมัคร  เลือกสมัครเรียนได ๑ สาขาวิชา เทานั้น  และพิมพใบสมัคร

จาก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ติดรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป สงใบสมัครพรอมหลัก

ฐานตาม ขอ ๕ มายังงานทะเบียน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผานชองทางออนไลน

๔.๒ ชําระเงินคาสมัครในอัตราคาสมัคร จํานวน ๕๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย จํากัด พิมพ

แบบฟอรมใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไปชําระเงินคาสมัคร ได ๒ ชองทาง ดังนี้

๑) ชําระผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

๒) ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย จํากัด ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียม

ธนาคาร ๑๐ บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคา

สมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ)

 

   ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ

สมัครและกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร

สอบหรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนตามประกาศรับสมัคร

ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการ

สมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน

      การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง ใหถือวาผลการพิจารณาเปนที่สิ้นสุด

 

๕. หลักฐานที่ใชในการสมัคร

๕.๑ ใบสมัคร พรอมติดรูปถาย ๑ นิ้ว

๕.๒ แฟมสะสมผลงานของผูสมัคร Portfolio (ถามี)

๕.๓ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ ปพ.๑) ซึ่งออกโดยสถาน

ศึกษาพรอมประทับตราโรงเรียน (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) หรือ สํานาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งออกโดยสถานศึกษาพรอมประทับตราโรงเรียน (พรอมลง

นามรับรองสําเนาถูกตอง)

๕.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร (พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

๕.๕ สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีท่ีชื่อ - สกุล ในเอกสารประกอบการสมัครไมตรง

กัน) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

 

การสงหลักฐานท่ีใชในการสมัครไดท่ีลิงกนี ้https://forms.gle/Ef8KPo3vXyNVsjJy6

สงขอมูลไดถึงวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทานั้น 

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
https://forms.gle/Ef8KPo3vXyNVsjJy6
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๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จะประกาศใหทราบในวันที่ ๒

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

๓๒๐๕

 

๗. วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณนักเรียนเขาเปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ ๔ มิถุนายน

๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ในรูปแบบออนไลน สามารถดูประกาศเวลาสอบสัมภาษณที่

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

 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร เปนสิทธ์ิชี้ขาด

ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 
๘. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House  ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทานั้น หากไมดําเนินการตามวัน
เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

 
๙. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผานการคัดเลือกที่  Clearing House  และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง

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

การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังฉบับลง
 วันท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนดหากไมดําเนินการ

ถือวาสละสิทธ์ิผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงิน

ยืนยันสิทธ์ิแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผูมี

สิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯจะไม

ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา

เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

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

๑๐.๑ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวา

สละสิทธ์ิ

๑๐.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระ

เงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธ์ิ

๑๐.๓ ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธ์ิ

 

๑๑. รายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และสถาบันฯจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

 

สาขาวิชา คาธรรมเนียมการศึกษา

-  เทคโนโลยีการผลิตพืช

-  เทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรเนื้อสัตว

-  นวัตกรรมการผลิตสัตวนํ้าและการจัดการทรัพยากรประมง

-  พัฒนาการเกษตร

๑๘,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา

-  การจัดการสมารตฟารม

-  การออกแบบและการจัดการภูมิทัศนเพื่อส่ิงแวดลอม

-  นิเทศศาสตรเกษตร

๒๕,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา

-  สาขาวิชาการจัดการสมารตฟารม คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร

๔๐,๐๐๐ บาท / ภาคการศึกษา

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๒๔  พ.ค.  ๖๕ เวลา  ๑๘:๐๗:๑๖  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MgA5A-EQAMA-A4ADE-AMwAy

 

 


