
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑ 

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑ คัดเลือกโดยพิจารณาแฟมสะสมผล
งาน (Portfolio) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตร 4 ป  จํานวนรับรวม 10 คน

  1.1.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                  จํานวนรับ 5 คน 

1.1.2 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม  จํานวนรับ 5 คน  

1.2  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  หลักสูตร 4 ป   จํานวนรับรวม 10 คน             

1.2.1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ จํานวนรับ 10 คน
 

สถานที่เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 

 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 

2.1.1.  เปนผูเลื่อมใสและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย
เปนพระประมุข 

2.1.2 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานพุทธศักราช 2544 

2.1.3 คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 

2.1.4 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.75 ขึ้นไป โดย
ใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา และศึกษาในแผนการเรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียน
ศิลป-คํานวณ เทานั้น (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตรไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 

2.1.5 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
3.50 ขึ้นไป โดยใชคะแนนเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา รับทุกแผนการเรียน 

2.1.6 มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงกิจกรรมทางวิชาการ หรือ กิจกรรมดาน
อื่นๆ ที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่สมัคร 

 



 

-  ๒  -

 

2.1.7 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 

2.1.8 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ

2.1.9 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม
หรือกระทําความผิดตาง ๆ

 
2.1.10 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

2.1.11 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมการกระทําทุจริตในการ
สอบคัดเลือกทุกประเภท 

2.1.12 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหนี้สินผูกพัน
กับสถาบันฯ มากอน 

2.1.13 ไมเปนผูตองคดีอาญาหรืออยู ในระหวางการดําเนินคดีอาญาใด ๆ 
 

2.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

2.2.1  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พ.ศ.๒๕๔๔

 
๒.๒.๒ มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ๓.๐๐ ขึ้นไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๕ ภาค

การศึกษาและศึกษาในแผนการเรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป - คํานวณ (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตรไม
นอยกวา ๙ หนวยกิต)

 
๒.๒.๓ มีแฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขา

รวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ จํานวนไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A๔ (ไมรวมปก) และรวบรวมผลงาน
ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี ๔ ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) มีผลงานตามกําหนด คือ 

- ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ในระดับเขตหรือจังหวัดหรือ
ประเทศและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

- ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒.๒.๔ เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

 



 

-  ๓  -

 

๒.๒.๕ เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสม
หรือกระทําความผิดตาง ๆ

 ๒.๒.๖ ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย

๒.๒.๗ จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมการกระทําทุจริตในการสอบคัด

เลือกทุกประเภท
 
๒.๒.๘ ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหนี้สินผูกพัน

กับสถาบันฯ มากอน
 ๒.๒.๙ ไมเปนผูตองคดีอาญาหรืออยูในระหวางการดําเนินคดีอาญาใดๆ

 

3. กําหนดการรับสมัคร
 

กําหนดการ วัน/เดือน/ป

- รับสมัครทางอินเตอรเน็ต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

- ชําระเงินคาสมัครสอบ วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

- สอบสัมภาษณ ณ คณะบริหารธุรกิจ
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 
   - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

      สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ
 

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
 

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

วันที ่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

- นักศึกษายืนยันสิทธิ์ (Clearing house) ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย

วันที ่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

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

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

- ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

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

วันที่ ๑๗ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

** หมายเหตุ วิธีการสอบสัมภาษณอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณโรคโควิด - 19 โดยหากมีการ
เปล่ียนแปลงจะประกาศในทราบอีกครั้งในวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ



 

-  ๔  -

 

๔. เอกสารที่ตองนํามาในวันที่สอบสัมภาษณ (กรุณาเตรียมมาใหพรอม) 

4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

4.1.1 ใบสมัครที่ดาวนโหลดผานระบบสมัคร จํานวน ๒ ชุด 

4.1.2 แฟมสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวม
กิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ โดยมีความหนาไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A๔ และรวบรวมผลงานตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) มีผลงานตามกําหนด คือ 

- ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขันในระดับเขตหรือจังหวัดหรือประ
เทศและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

- ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

4.๑.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา ๕ ภาค
การศึกษา) จํานวน ๒ ชุด

4.๑.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) จํานวน ๒ ชุด 

4.๑.5 คะแนนภาษาอังกฤษ (ถามี)  จํานวน ๒ ชุด 

*ผูสมัครจัดเตรียมเอกสารตามขอ 4.1.๑ – 4.๑.5 นํามายื่นในวันที่สอบสัมภาษณ*

 

๔.๒ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

๔.๒.๑ ใบสมัครที่ดาวนโหลดผานระบบสมัคร

๔.๒.๒ แฟมสะสมผลงาน Portfolioท่ีแสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขารวม

กิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับโดยมีความหนาไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A๔ และรวบรวมผลงานตั้งแตชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๔ ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) มีผลงานตามกําหนด คือ

- ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ในระดับเขตหรือจังหวัดหรือ

ประเทศและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

- ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

 



 

-  ๕  -

 

๔.๒.๓ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา ๕ ภาค

การศึกษา)               

๔.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

*ผูสมัครจัดเตรียมเอกสารตามขอ ๔.๒.๑ - ๔.๒.๔ นํามายื่นในวันที่สอบสัมภาษณ*

 

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 
 ๖.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

๖.๑.๑ สอบสัมภาษณ ในวันอาทิตยที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

๖.๑.๒ พิจารณาเอกสารหลักฐาน ตามขอ 4.
 

๖.๒ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

๖.๒.๑ สอบสัมภาษณ ในวันเสารท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖

๖.๒.๒ พิจาณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
- แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) การเขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ กีฬา

สันทนาการอยางนอยในระดับจังหวัดและไดรับรางวัล โดยมีความหนาไมเกิน ๑๐ หนากระดาษ A๔ และ
รวบรวมผลงานตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ ขึ้นไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น)

  ๖.๒.๓ การสัมภาษณ
- ความรูทั่วไป เหตุการณปจจุบัน
- ความรูเฉพาะดานเศรษฐศาสตร
- การแกปญหาเฉพาะหนา
- การรับรู ความสนใจ ความตั้งใจในการเขาเรียนเศรษฐศาสตร

***ท้ังนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนอันสิ้นสุดและเปนสิทธ์ิช้ีขาดของคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง***  
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7. การยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 

ผูที่ผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ 256๖ เทาน้ัน หากไมดําเนิน
การตามเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

 

8. การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ ผูผานการคัดเลือก
และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ
ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลา
ท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาที่ไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงิน
ยืนยันสิทธ์ิแลว แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ จะไมตองชําระคา
ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดัง
กลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

 

9. การตัดสิทธิ์ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 9.๑ ผูท่ีไมเขาสัมภาษณตามวัน-เวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
          9.๒ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

9.๓ ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมชําระเงินยืนยันสิทธ์ิตามวัน เวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

๙.๔ ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ 

9.๕ ผูท่ีไดรับการตรวจสอบแลวพบวามีคุณสมบัติของผูสมัครไมเปนไปตามประกาศ ขอ 2. 
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10. คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตองชําระเงินคา
ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

 ๑๐.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คาธรรมเนียมการศึกษา(บาทตอภาคการศึกษา) ๒๐,๐๐๐ บาท
 ๑๐.๒ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คาธรรมเนียมการศึกษา (บาทตอภาคการศึกษา) ๒๐,๐๐๐ บาท

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

 

ท้ังนี้หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือ
 สงเอกสารอันเปนเท็จมาเพื่อพิจารณาคัดเลือก

 คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที
 ผลการพิจารณา และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

 ในคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด 
 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)
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