
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาแฟมสะสมผล
งาน (Portfolio) ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรและจํานวนที่เปดรับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ป 

สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต    จํานวนรับรวม 10 คน 

1.1.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                    จํานวนรับ 5 คน 

 1.1.2 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม  จํานวนรับ 5 คน  

 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.1 เปนผูเล่ือมใสและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนพระ
ประมุข 

2.2 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 

2.3 คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 

2.3.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป
โดยใชคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา และศึกษาในแผนการเรียนวิทย-คณิต หรือแผนการ
เรียนศิลป-คํานวณ เทานั้น (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 

2.3.2 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
3.50 ข้ึนไป โดยใชคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา รับทุกแผนการเรียน 

2.4 มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ท่ีแสดงถึงกิจกรรมทางวิชาการ หรือ กิจกรรมดานอื่น ๆที่
สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสมัคร 

2.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

2.6 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ
สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ

2.7 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดตาง ๆ
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2.8 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

2.9 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมการกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท 

2.10 ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบันฯ มา
กอน 

2.11 ไมเปนผูตองคดีอาญาหรืออยูในระหวางการดําเนินคดีอาญาใด ๆ 

 

3. กําหนดการรับสมัคร

กําหนดการ วัน/เดือน/ป
- รับสมัครทางอินเตอรเน็ต
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 วันที่ 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2564

- ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร วันที่ 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 7 มกราคม 2565

- ผูสมัครสงเอกสารประกอบการพิจารณา 
(จะแจงชองทางการสงเอกสารประกอบการพิจารณา
ในวันท่ี 7 มกราคม 2565)

วันที่ 16 มกราคม 2565

- สอบสัมภาษณ (พิจารณาจากเอกสารประกอบ ขอ 4) ไมมีการสอบสัมภาษณ
- ประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 2๘ มกราคม 2565

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์Clearing house
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 28 มกราคม 2565

- นักศึกษายืนยันสิทธิ์ (Clearing house) ผานระบบของ
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

วันที่  7 – 8 กุมภาพันธ 2565

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

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565

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

วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ 2565

 

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

ผูสมัครตองจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุ ในรูปแบบไฟล PDF (ไมรับไฟลในรูปแบบอื่น) และจัดเตรียม
ไฟล video clip ที่ระบุตอไปนี้ไวลวงหนา และพรอมสงในวันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งประกอบไปดวย 

4.1 แฟมสะสมผลงาน Portfolio เปนเอกสารท่ีแสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวม
กิจกรรมตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ ที่มีความสอดคลองกับสาขาวิชาที่สมัคร โดยเอกสารที่จัดสงไมเกิน 10 หนา
กระดาษ A4 (ไมรวมปก และสารบัญ) โดยจัดเตรียมเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อไฟลเปน รหัสผูสมัคร-
PORT.pdf เชน 65012345-PORT.pdf 

4.2 สําเนาเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) โดยจัดเตรียม
เปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งชือ่ไฟลเปน รหัสผูสมัคร-TRAN.pdf เชน 65012345-TRAN.pdf 

4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง) ในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อไฟล
เปน รหัสผูสมัคร-ID.pdf เชน 65012345-ID.pdf 

4.4 คลิปวีดีโอแนะนําตัวเองความยาวไมเกิน 3 นาที โดยตองประกอบดวย 

- การแนะนําขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง 

- แรงจูงใจท่ีประสงคจะศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจในสาขาที่ตนเองเลือก 

- ความเขาใจของผูสมัครเกี่ยวกับสาขาที่ตนเองเลือกเรียน และประโยชน/ ความคาดหวังใน
การใชความรูภายหลังสําเร็จการศึกษา 

4.5 ความสามารถดานภาษาตางประเทศ (อังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ) (ถามี) โดยรวมทุกคะแนนสอบ
เปนไฟลเดียวกัน และจัดเตรียมเปนไฟลในรูปแบบ PDF โดยตั้งชื่อไฟลเปน รหัสผูสมัคร-รหัสผูสมัคร-
LANG.pdf เชน 65012345-LANG.pdf 

*ใหเตรียมเอกสารตามขอ 4.1 – 4.5 ลวงหนา และพรอมสงออนไลน 

(จะแจงชองทางการสงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ 7 มกราคม 2565) 

โดยใหสงไฟลท้ังหมดภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 ภายใน 16.00 น. เทานั้น * 
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5. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร ใน
อัตราคาสมัคร 300 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป
ชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง 

1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ 

2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10
บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม(ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบ
ทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นหากมีการชําเงินดวยวิธีอื่น ๆ)  

 

6. วิธีการคัดเลือก 

พิจารณาจากเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีระบุในขอ 4 

***ท้ังนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุดและเปนสิทธ์ิช้ีขาดของคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง***  

 

7. การยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 

ผูที่ผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2565 เทานั้น หากไมดําเนินการตามเวลาที่กําหนดถือวา
สละสิทธ์ิ

 

8. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา

การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ ผูผานการคัดเลือก
และไดรับการประกาศรายช่ือเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ
ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลา
ท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงิน
ยืนยันสิทธ์ิแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะไมตองชําระคา
ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดัง
กลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
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9. การตัดสิทธ์ิ 

9.1 ผูท่ีไมสงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ 16 มกราคม 2565 จะถือวาสละสิทธิ์ 

9.2 ผูท่ีไมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลาที่
กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

9.3 ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 6 ในปการศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ 

9.4 ผูท่ีไดรับการตรวจสอบแลวพบวา มีคุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศ ขอ 2. 

 

10. คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายภาคการ
ศึกษาละ 20,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

 

 

ท้ังน้ีหากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือ
สงเอกสารอันเปนเท็จมาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที 
ผลการพิจารณา และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา 

ในคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ
๒๙  ต.ค.  ๖๔ เวลา  ๑๓:๓๒:๐๐  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : MQBCA-DMANw-A3AEQ-ARgBD

 

 


