
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 

แบบ Portfolio รอบแฟมสะสมผลงาน (รอบที่ 1) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ป 

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดย
มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. หลักสูตรและจํานวนที่เปดรับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ป จํานวนรับ 30 คน 

ผูสมัครสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพ่ือประกอบการพิจารณาไดที่ 

http://www.kbs.kmitl.ac.th/home 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

ผูที่จะสมัครดวยระบบรับตรงอิสระ จะตองผานเกณฑ ดังน้ี 

กําลังศึกษา หรือ จบการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศ 

พิจารณาตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

2.1) จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบศึกษา ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
การเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP, IEP หรือช่ือเรียกเปนอยางอื่นโดย
มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ หรือเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา โดยไมมีการพิจารณา GPAX 

2.2) จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวง
ศึกษารับรอง โดยคาดวาจะจบการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน 2565 โดยไมมีการพิจารณา GPAX 

 2.3) กําลังศึกษา หรือผานการศึกษา หรือ กําลังจะจบการศึกษา จากตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลักในการเรียนการสอน ไดแก จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศที่ใชระบบการศึกษาแบบ
สหรัฐอเมริกา หรือ จากประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศที่มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
โดยไมมีการพิจารณา GPAX 

 
2.4) จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบศึกษา ในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร

ภาษาไทยในโปรแกรม วิทย- คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ หรือ ศิลป-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคํานวณ) มีเกรด
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.5 โดยมีเงื่อนไข อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.4.1 เคยเปนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษ 
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2.4.2 หากไมเคยเปนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษ
ผูสมัครตองมีกิจกรรมระหวางศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในชวงปใดปหนึ่งไดแก การเปนตัวแทนสถาบันมีสวน
รวมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเปนนานาชาติ เชน การแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ วัฒนธรรม
ระหวางประเทศ การแขงขันใดๆท่ีใชทักษะภาษาอังกฤษ หรือ ครอบครัวประกอบธุรกิจที่มีการติดตอ
ระหวางประเทศ ประสบการณเคยพํานักในตางประเทศ หรือ ความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ เชน
การพูดในที่สาธารณะ การแสดง อื่นๆ

2.4.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ไดแก GAT (Part 2-
English), CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ทั้งนี้
ผลคะแนนดังกลาวจะตองไมหมดอายุ ณ วันสอบสัมภาษณ 

2.5) จบการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลการสอบ GED เทียบเทาการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีผลการสอบในแตละรายวิชาอยางนอย 145 คะแนนขึ้นไป เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ 

แฟมแสดงคุณสมบัติ 

• ใหผูสมัครสามารถแสดงหลักฐานสอดคลองกับคุณสมบัติตามเกณฑขอ 2 อยางใดอยางหนึ่ง ในวัน
สอบสัมภาษณกับคณะกรรมการสอบ เพ่ือเปนประโยชนตอการพิจารณา และหรือความสามารถพิเศษอื่นๆ
อาทิ คอมพิวเตอร เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา การแสดงออกทางวัฒนธรรมขามชาติ อื่นๆ  

คุณสมบัติจําเปน 

1. เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

3. เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ
สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

4. เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดตาง ๆ 

5. ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

6. จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท 

7. ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน 
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3. กําหนดการรับสมัคร

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

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 – 20 ธันวาคม 2564

-ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 – 20 ธันวาคม 2564
ไมมีการสอบขอเขียน

(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติขอ 2 และการสัมภาษณ คุณสมบัติอื่นๆ ตามปรากฏในใบสมัครและ
เอกสารแฟมสะสมผลงาน และเอกสารการสมัครศึกษาตอ)

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

วันที่ 24 ธันวาคม 2564

-สอบสัมภาษณ วันที่ 8 มกราคม 2565
-ประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณและมีสิทธิ์
Clearing House 
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันที่ 14 มกราคม 2565

- นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผาน
ระบบ ทปอ. 

วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2565

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

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2565

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

วันที่ 17-23 กุมภาพันธ 2565

หมายเหต ุหากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จสถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ และ
ผลการตัดสินคัดเลือกของคณะบริหารธุรกิจถือเปนอันส้ินสุด

4. 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(ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี
และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนหากมีการชําเงินดวยวิธีอื่น ๆ)  

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

ใชวิธีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติขอ 2 และการสัมภาษณ
คุณสมบัติอ่ืนๆตามปรากฏในใบสมัครและเอกสารการสมัครศึกษาตอ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ 

6. การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอเปนสิทธิ์ช้ีขาดของคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะเปนผูประกาศรายชื่อผู
มีสิทธิ์เขาศึกษาที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

7. 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 หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่
กําหนดถือวาสละสิทธิ์ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงิน
ยืนยันสิทธ์ิแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะไมตองชําระคา
ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกท่ีเขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดัง
กลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

8. การตัดสิทธ์ิ 

8.1 ผูท่ีไมมาสัมภาษณตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธ์ิ 

8.2 ผูท่ีไมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลาที่
กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

8.3 ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ 
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9. คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายภาคการ
ศึกษาละ 40,000 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)
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