ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบรับตรง (รอบที่ ๓)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตร ๔ ป
คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดดําเนินการรับ
สมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) คัดเลือกโดยพิจารณาจากนักเรียนรับตรง (รอบที่ 3) ประจําปการศึกษา 2564 โดยมีราย
ละเอียดการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง ดังนี้
1. หลักสูตรและจํานวนที่เปดรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ป จํานวนรับ 30 คน
ผูสมัครสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณาไดที่
http://www.kbs.kmitl.ac.th/home
2. คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูที่จะสมัครดวยระบบรับตรง จะตองผานเกณฑ ดังนี้
กําลังศึกษา หรือ จบการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศ พิจารณาตามเกณฑใดเกณฑหนึ่ง ดัง
ตอไปนี้
2.1) จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
การเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP, IEP หรือชื่อเรียกเปนอยางอื่นโดย
มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษหรือเปนภาษาอังกฤษบางรายวิชา
2.2) จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวง
ศึกษารับรอง โดยคาดวาจะจบการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน 2564
2.3) กําลังศึกษา หรือผานการศึกษา หรือ กําลังจะจบการศึกษา จากตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาหลักในการเรียนการสอน ไดแก จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศที่ใชระบบการศึกษาแบบ
สหรัฐอเมริกา หรือ จากประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศที่มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
2.4) จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
ภาษาไทยในโปรแกรม วิทย-คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ หรือ ศิลป-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคํานวณ) โดยตองมี
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.5 โดยใชคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา รวมถึงมีเงื่อนไข อยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้

- ๒ 2.4.1 เคยเปนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษ
2.4.2 หากไมเคยเปนนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษ ผู
สมัครตองมีกิจกรรมระหวางศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในชวงปใดปหนึ่งไดแก การเปนตัวแทนสถาบันมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเปนนานาชาติ เชน การแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ วัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ การแขงขันใดๆที่ใชทักษะภาษาอังกฤษ หรือ ครอบครัวประกอบธุรกิจที่มีการติดตอระหวางประเทศ
ประสบการณเคยพํานักในตางประเทศ หรือ ความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ เชน การพูดในที่สาธารณะ
การแสดง อื่น
2.4.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ไดแก GAT (Part 2-English),
CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ทั้งนี้ผลคะแนนดัง
กลาวจะตองไมหมดอายุ ณ วันสอบสัมภาษณ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผูสมัครยังไมสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือการศึกษาชั้นป
สุดทายของเกรด 12 หรือ เกรด 13 จากโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนนานาชาติที่ไดรับการรับรองในประเทศไทย
หรือจากตางประเทศกอนเริ่มปการศึกษา 2564 ผูสมัครสามารถสงผลการสอบ GED เทียบเทากับวุฒิการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6 / เกรด 12 / เกรด 13) เพื่อใชประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ
คุณสมบัติอื่นๆ
• ผูสมัครที่มีผลคะแนนมาตรฐานการสอบภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตรนําเสนอจะเปนประโยชนตอ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
คุณสมบัติจําเปน
1. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
3.เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ
สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ
4. เปนผูที่ไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆมาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทําความ
ผิดตาง ๆ
5. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
6. จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
7. ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

- ๓ 3. กําหนดการรับสมัคร
กําหนดการ
วัน/เดือน/ป
-รับสมัครทางเว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล สจล.
ตั้งแตบัดนี้ – 28 พฤษภาคม 2564
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
-ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร
ตั้งแตบัดนี้ – 28 พฤษภาคม 2564
ไมมีการสอบขอเขียน
(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติขอ 2 และการสัมภาษณ คุณสมบัติอื่นๆ ตามปรากฏในใบสมัครและ
เอกสารการสมัครศึกษาตอ)
-ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ทางเว็บไซตสํานักทะเบียน วันที่ 2 มิถุนายน 2564
และประมวลผล https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
-สอบสัมภาษณ
วันที่ 5 มิถุนายน 2564
-ประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ และมีสิทธิ์เขาศึกษา ทาง
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
เว็บไซตสํานักทะเบียนและประมวลผล
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
- รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางเว็บไซตสํานักทะเบียนและ
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564
ประมวลผล https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
หมายเหตุ หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จสถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ และ
ผลการตัดสินคัดเลือกของคณะการบริหารและจัดการถือเปนอันสิ้นสุด
4. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร
ผานของธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 500 บาท
โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ)

- ๔ 5. วิธีการคัดเลือก
ใชวิธีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติขอ 2 และการสัมภาษณ
คุณสมบัติอื่นๆ ตามปรากฏในใบสมัครและเอกสารการสมัครศึกษาตอ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ
***การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะถือเปนที่สิ้นสุด***
6. การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอเปนสิทธิ์ชี้ขาดของคณะบริหารธุรกิจ
สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้รวมถึงผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองไมเปนผูที่ยืนยันสิทธิ์เขา
ศึกษาในระบบ TCAS (รอบที่ 1-3) โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะเปนผูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขา
ศึกษาที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
7. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ตามกําหนดเวลา
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ เพื่อแสดงความจํานงเขาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
8. การตัดสิทธิ์
8.1 ผูที่ไมมาสัมภาษณตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
8.2 ผูที่ไมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลา
ที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์
8.3 ผูที่ผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาในปการ
ศึกษา นั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ

- ๕ 9. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ภาคการ
ศึกษาละ 40,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ
ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือ สงเอกสารอันเปนเท็จ
มาเพื่อพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณา และ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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