ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1
(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission1 คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจําปการศึกษา
2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรและจํานวนที่เปดรับ
โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตร 4 ป ระหวางหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟารมอยางชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวนที่รับ 20 คน
2. คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
2.1 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.2 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการ
ศึกษา
2.3 เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ
2.4 เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ
กระทําความผิดตาง ๆ
2.5 ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
2.6 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท
2.7 ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

- ๒ 3. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร
- เปนผูที่สําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)
- เปนผูสําเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป 3 (ปวช.) ในสาขาชางอุตสาหกร
รมหรือเกษตรกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง โลหะการ เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืช
ศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และธุรกิจเกษตร
4. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
วัน/เดือน/ป
- รับสมัครทางเวปไซตของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
ไมมีการสอบขอเขียน (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ดูรายละเอียดจากขอ 6 วิธีการคัดเลือก)
- ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ผานระบบที่ประชุมอธิการบดี ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
แหงประเทศไทย (ทปอ.)
ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
- สอบสัมภาษณ
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
เรื่องการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา
www.reg.kmitl.ac.th
- รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชําระ วันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2564
เงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
5. วิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือก
สมัครทางอินเทอรเน็ตผานเวปไซตของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ระหวางวันที่ 7 - 15
พฤษภาคม 2564

- ๓ 6. วิธีการคัดเลือก
6.1 โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลลัพธของคะแนนมาตราฐาน GAT/PAT ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) คูณดวยองคประกอบและคานํ้าหนักของสาขาวิชา ซึ่งผลการตัดสิน
และการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอเปนสิทธิ์ชี้ขาดของคณะกรรมการโครงการ
- ผูส มัครที่กําลังศึกษาอยูช ั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาชางอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง โลหะการ
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร และ
ธุรกิจเกษตร จะใชผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ประจําปการศึกษา 2564 เทานั้น โดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จัดการทดสอบระหวางวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ2564
- ผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาชางอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เชน เครื่องกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การกอสราง โลหะการ
เกษตรกรรม เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ชางเกษตร ชางกลเกษตร
และธุรกิจเกษตร จะใชผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไมเกิน2 ป นับจากวันสอบ โดยนําผลคะแนน
สอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก

- ๔ 6.2 การสอบสัมภาษณ
ผูผานการคัดเลือกจากขอ 6.1 จะตองสอบสัมภาษณ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา
09.00 - 12.00 น. หอง C 308/1 อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
7. การประกาศผลผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เปนผูประกาศผลผูผานการคัดเลือกและมี
สิทธิ์เขาสอบสัมภาษณผานระบบของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 ในวันที่
26 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
8. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
ผูผานการคัดเลือกและไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และ
ชําระเงินยืนยันสิทธิ์ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไม
ดําเนินการตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว
แต สละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไม ตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

- ๕ 9. การตัดสิทธิ์
9.1 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตและไมชําระเงินยืนยัน
สิทธิ์เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
9.2 ผูที่ผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
10. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท และ
สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
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