
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณา

แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตรและจํานวนที่เปดรับ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ หลักสูตร 4 ป 

จํานวน 10 คน

สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2544

2.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 3.00 ขึ้นไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา
และศึกษาในแผนการเรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป - คํานวณ (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา
9 หนวยกิต) 

2.3 มีแฟมสะสมผลงาน Portfolio ท่ีแสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวมกิจกรรม
ตลอดจนรางวัลที่ไดรับ จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก) และรวบรวมผลงานตั้งแต ชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 4 ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) มีผลงานตามกําหนด คือ 

- ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ในระดับเขตหรือจังหวัดหรือ ประเทศ
และไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

- ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2.4 เปนผูยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2.5 เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดตาง ๆ 

 
2.6 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

 
2.7 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมการกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก

ประเภท
 



 

-  ๒  -

 

2.8 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบันฯ มา
กอน 

2.9 ไมเปนผูตองคดีอาญาหรืออยูในระหวางการดําเนินคดีอาญาใด ๆ 

 

3. กําหนดการรับสมัคร
 

กําหนดการ วัน/เดือน/ป
- รับสมัครทางอินเตอรเน็ต

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

 ตั้งแตบัดนี้ - 20 ธันวาคม 2564

- ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร ตั้งแตบัดนี้ - 20 ธันวาคม 2564
 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

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

วันที่ 7 มกราคม 2565

- สอบสัมภาษณแบบออนไลน
 

วันที่ 15 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
 

- รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์ 
 เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

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

วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ 2565

 

หมายเหตุ วิธีการสอบสัมภาษณอาจเกิดการเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณโรคโควิด - 19 โดยหากมี
การเปลี่ยนแปลงจะประกาศในทราบอีกครั้งในวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ

 



 

-  ๓  -

 

4. เอกสารประกอบการพิจารณากอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

4.1 ใบสมัครที่ดาวนโหลดผานระบบสมัคร พรอมใสรูปถาย จํานวน 1 ใบ 

4.2 แฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวมกิจกรรม
ตลอดจนรางวัลที่ไดรับ โดยมีความหนาไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 และรวบรวมผลงานตั้งแตชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 ขึ้นไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) 

มีผลงานตามกําหนด คือ 

- ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ในระดับเขตหรือจังหวัดหรือประเทศและ
ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

- ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา)
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

 ผูสมัครจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาตามขอ 4.1-4.4 กอนประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 

 ผานระบบ Google Drive ตั้งแตบัดนี้ - 20 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 15.00 น. 

โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ผูสมัครตอง Save File เอกสารประกอบการพิจารณา ตามขอ 4.1 – 4.4 รวมเปนไฟล PDF 

2. ตั้งชื่อไฟลเปน "TCAS 1 econkbs ตามดวย ชื่อ นามสกุลและเลขที่ผูสมัคร" 

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

 https://forms.gle/JS9k2Gogp4g3M4oo8

หมายเหต ุหากผูสมัครจัดสงเอกสารเกิน วัน - เวลาที่กําหนด จะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเขาสัมภาษณ
 

https://forms.gle/JS9k2Gogp4g3M4oo8


 

-  ๔  -

 

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 

6.1 สอบสัมภาษณแบบออนไลน ในวันเสารท่ี 15 มกราคม 2565 

6.2 พิจาณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 40 % 

6.2.1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) การเขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ กีฬา สันทนาการ
อยางนอยในระดับจังหวัดและไดรับรางวัล โดยมีความหนาไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 และรวบรวมผลงาน
ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) 

6.3 การสัมภาษณ 60 % 

6.3.1 ความรูทั่วไป เหตุการณปจจุบัน

6.3.2 ความรูเฉพาะดานเศรษฐศาสตร

6.3.3 การแกปญหาเฉพาะหนา

6.3.4 การรับรู ความสนใจ ความตั้งใจในการเขาเรียนเศรษฐศาสตร

***ท้ังนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุดและเปนสิทธ์ิช้ีขาดของคณะ
บริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง***  
 

 

7. การยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 

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

 

8. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

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 ผูท่ีไมสงเอกสารประกอบการพิจารณาและไมเขาสัมภาษณตามเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ ์

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 
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