
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รอบที่ ๔ แบบรับตรงอิสระ

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดดําเนิน
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 แบบรับตรงอิสระ คัดเลือกโดย
พิจารณาจากนักเรียนรับตรงอิสระ ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 2 หลักสูตร รายละเอียดดังน้ี

1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลักสูตร 4 ป

1.1.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จํานวนรับ 5 คน 

1.1.2 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม จํานวนรับ 5 คน 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ จํานวนรับ 35 คน 

     (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) หลักสูตร 4 ป 

สถานท่ีเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

2. คุณสมบัติของผูสมัคร

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) หลักสูตร 4 ป 

 - แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 - แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม 

 2.1.1 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 

2.1.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 2.50 ข้ึนไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา
และ 

2.1.2.1 สําหรับแขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ผูสมัครตองศึกษาใน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรือ แผนการเรียนศิลป – คํานวณ

2.1.2.2 สําหรับแขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม รับผูสมัคร
จากทุกแผนการศึกษา

2.1.3 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หากมี 

2.1.3.1 คะแนน GAT, PAT 1 คณิตศาสตร โดยสามารถยื่นผลคะแนนไดโดยไมมี
กําหนดคะแนนขั้นตํ่า และ/หรือ 

2.1.3.2 มีความสามารถทางดานกีฬาโดดเดน พรอมแสดงหลักฐานประกอบ และ/
หรือ 2.1.3.3 เปนทายาทธุรกิจท่ีตองรับชวงกิจการตอ หรือมีผลงาน/ประสบการณการประกอบธุรกิจของ
ตนเองท่ีประสบความสําเร็จ โดยผูสมัครตองแสดงหลักฐานประกอบ และ/หรือ 
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2.1.3.๓ มีความสามารถโดดเดนดานภาษาตางประเทศ (อังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ)
โดย มีคะแนนสอบภาษามาตรฐาน เชน TOEFL, IELTS, TOEIC, CUTEP หรืออื่นๆ สําหรับภาษาอังกฤษ JLPT
สําหรับภาษาญี่ปุน HSK สําหรับภาษาจีน TOPIK สําหรับภาษาเกาหลี เปนตน โดยสงหลักฐานใหทางหลักสูตร
พิจารณา โดยผูสมัคร ตองระบุประเภทของการสอบและคะแนนที่ตนเองได (คะแนนสอบของผูสมัคร ไม
กําหนดวันหมดอายุ) ในชอง ความสามารถทางภาษา ในแบบฟอรมการสมัครและตองสงหลักฐานคะแนนการ
สอบมาพรอมกับ Portfolio ดวย 

2.1.4 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2.1.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 

2.1.6 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตรมระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ 

2.1.7 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม
หรือกระทํา 

2.1.8 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย 

2.1.9 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัด
เลือกทุกประเภท 

2.1.10 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน 

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2560) หลักสูตร 4 ป 

2.2.1 สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 

2.2.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 2.00 ข้ึนไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 6 ภาค
การศึกษาและศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร หรือแผนการเรียนศิลป – คํานวณ เทานั้น 

2.2.3 คะแนน GAT, PAT 1 คณิตศาสตร (ถามี) จะพิจารณาเปนพิเศษ โดยสามารถยื่นผล
คะแนนไดโดยไมมีกําหนดคะแนนขั้นตํ่า 

2.2.4 มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 6.2.1 

2.2.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 

2.2.6 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ 
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2.2.7 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม
หรือกระทําความผิดตาง ๆ

2.2.8 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย 

2.2.9 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัด
เลือกทุกประเภท 

2.2.10 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน 

3. กําหนดการรับสมัคร

กําหนดการ วัน/เดือน/ป
- รับสมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2564
- ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2564
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

- สอบสัมภาษณ  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
*การสอบสัมภาษณ จะขึ้นกับสถานการณของโรคระบาด COVID-19
เปนสําคัญ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบได โดยจะมีการประกาศ
แจงใหทราบในวันท่ี 9 มิถุนายน 2564*
 
- สอบสัมภาษณ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ
*รูปแบบการสัมภาษณจะประกาศใหทราบ 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2564*

วันที่ 11 มิถุนายน 2564
 
 
 
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2564
 

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

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและรายละเอียดข้ันตอนปฏิบัติเรื่อง
การชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาลวงหนา

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

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

วันที่ 23 -  24 มิถุนายน 2564

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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4. เอกสารสารประกอบการพิจารณา และหลักฐานท่ีใชในการเขาสอบสัมภาษณ 

4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

- แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

- แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม 

ผูสมัครตองจัดเตรียมเอกสารตามท่ีระบุ ในรูปแบบไฟล PDF (ไมรับไฟลในรูปแบบอื่น) และจัดเตรียม
ไฟล video clip ที่ระบุตอไปนี้ไวลวงหนา และพรอมสงในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซ่ึงประกอบไปดวย 

4.1.1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio เปนเอกสารที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ
การเขารวมกิจกรรมตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ ที่มีความสอดคลองกับสาขาวิชาที่สมัคร โดยเอกสารที่จัดสงไมเกิน
10 หนากระดาษ A4 โดยจัดเตรียมเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อไฟลเปน รหัสผูสมัคร-PORT.pdf เชน
64012345-PORT.pdf 

 4.1.2 สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (6 ภาคการศึกษา) โดย
จัดเตรียมเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อไฟลเปน รหัสผูสมัคร-TRAN.pdf เชน 64012345-TRAN.pdf 

4.1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

4.1.4 หลักฐานสําคัญเพื่อประกอบการพิจารณา ตามขอ 2.1.3 โดยจัดเตรียมหลักฐานในรูป
แบบ PDF โดยต้ังชื่อไฟลดังนี้ 

4.1.4.1 หลักฐานความโดดเดนดานกีฬา ตั้งชื่อไฟลเปนเปน รหัสผูสมัคร-
SPORT.pdf เชน 64012345-SPORT.pdf และ/หรือ 

4.1.4.2 หลักฐานแสดงการเปนทายาทธุรกิจที่ตองรับชวงกิจการตอ หรือมีผลงาน/
ประสบการณการประกอบธุรกิจของตนเองท่ีประสบความสําเร็จ ตั้งชื่อไฟลเปนเปน รหัสผูสมัคร-ENTRE.pdf
เชน 64012345-ENTRE.pdf และ/หรือ 

4.1.4.3 ความสามารถโดดเดนดานภาษาตางประเทศ (อังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ)
โดยรวมทุกคะแนนสอบเปนไฟลเดียวกัน และจัดเตรียมเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อไฟลเปน รหัสผู
สมัคร-รหัสผูสมัคร-LANG.pdf เชน 64012345-LANG.pdf และ/หรือ 



-  ๕  -

4.1.5 คลิป วีดีโอ แนะนําตัวเองความยาวไมเกิน 3 นาที โดยมีประกอบดวย 

- การแนะนําขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง 

- แรงจูงใจท่ีประสงคจะศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจในสาขาที่ตนเองเลือก 

- ความเขาใจของผูสมัครเกี่ยวกับสาขาที่ตนเองเลือกเรียน และประโยชน/ ความคาด
หวังในการใชความรูภายหลังสําเร็จการศึกษา 

*ใหเตรียมเอกสารตามขอ 4.1.1 – 4.1.5 ลวงหนา พรอมสงออนไลน 

โดยใหสงไฟลทั้งหมดไดท่ี https://forms.gle/jWqXvVDwTdY1MXF77 

ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ภายใน 16.00 น. เทานั้น*    

4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

4.2.1 ใบสมัครที่ดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/ พรอมติด
รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ใบ 

4.2.2 แฟมสะสมผลงาน Portfolio ท่ีแสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวม
กิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ โดยมีความหนาไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 และรวบรวมผลงานตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) 

4.2.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาค
การศึกษา) 4.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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 4.2.5 ผลคะแนน GAT, PAT 1 คณิตศาสตร (ถามี) โดยสามารถยื่นผลคะแนนไดโดยไมมี
กําหนดคะแนนขั้นตํ่า 

โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ผูสมัครตอง Save File เอกสารประกอบการพิจารณา ตามขอ 4.2.1 – 4.2.5 รวมเปนไฟล PDF 

2. ตั้งชื่อไฟลเปน "TCAS 4 econkbs ตามดวย ชื่อ นามสกุลและเลขที่ผูสมัคร-PORT" 

3. ผูสมัคร Scan QR Code หรือ ลิงก ดานลาง เพื่อนําเอกสารสงเขา Google drive 

*** ผูสมัครจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ 4.2.1 - 4.2.5 

กอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ผานระบบ Google Drive 

ตั้งแตวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. ***   

https://forms.gle/Ba6okKKR9v7wCbBD9 

 

หมายเหต ุหากผูสมัครจัดสงเอกสารเกิน วัน - เวลาที่กําหนดจะตัดสิทธ์ิในการพิจารณาเขาสัมภาษณ 
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5. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเตอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัครใน

อัตราคาสมัคร ๕๐๐ บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัครและนําไปชําระ

เงินคาสมัครได ๒ ชองทาง

         ๑. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ

         ๒. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
         (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหาก
มีการชําเงินดวยวิธีอื่น ๆ)

6. วิธีการคัดเลือก 

6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) หลักสูตร 4 ป 

6.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาจากเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ และ/หรือ
การสัมภาษณ (หากมี) 

 **ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด** 

6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ.
2560) หลักสูตร 4 ป 

6.2.1 คณะกรรมการจะพิจารณาจากเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ และ/หรือ
การสัมภาษณ (หากมี) 

**ท้ังนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด** 
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๗. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมี
สิทธ์ิเขาศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ ตามประกาศ
สถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตอละชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยถือวาเงิน
ยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น 

๘. การตัดสิทธ์ิ 

9.1 ผูที่ไมดําเนินการสงเอกสารประกอบการพิจารณาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ตามวันเวลาที่
กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

9.2 ผูที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ตรวจพบวาขาดคุณสมบัติ ขอใดขอหน่ึงตาม ขอ 2. คุณสมบัติผู
สมัคร จะถูกตัดสิทธิ์ 

9.3 ผูที่ผานการคัดเลือกตองไมเปนผูใชสิทธิ ์Clearing House กับสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย
(ทปอ.) 

9.4 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมมารายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต และไมชําระเงินยืนยัน
สิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธ์ิ 

9.5 ผูที่ผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษาน้ัน ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ 
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๙. คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 

ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะบริหารธุรกิจ เปนสิทธ์ิช้ีขาด

ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๓๑  พ.ค.  ๖๔ เวลา  ๑๘:๐๖:๑๔  Non-PKI Server Sign-LN
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