ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
แบบ Portfolio รอบแฟ้มสะสมผลงาน (รอบที่ 1)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี
คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการรับสมัคร
นักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดย
มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
1. หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี จำนวนรับ 30 คน
ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพื่อประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.kbs.kmitl.ac.th/home
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ที่จะสมัครด้วยระบบรับตรงอิสระ จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ
พิจารณาตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1) จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
การเรียนการสอนแบบภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตร MEP, IEP หรือชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นโดย
มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา โดยไม่มีการพิจารณา GPAX
2.2) จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวง
ศึกษารับรอง โดยคาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน 2565 โดยไม่มีการพิจารณา GPAX
2.3) กำลังศึกษา หรือผ่านการศึกษา หรือ กำลังจะจบการศึกษา จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ได้แก่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบ
สหรัฐอเมริกา หรือ จากประเทศออสเตรเลีย ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศที่มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ
โดยไม่มีการพิจารณา GPAX
2.4) จบการศึกษา หรือ กำลังศึกษา หรือ กำลังจะจบศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
ภาษาไทยในโปรแกรม วิทย์- คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ศิลป์-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคำนวณ) มีเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.4.1 เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ

- ๒ 2.4.2 หากไม่เคยเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ผู้สมัครต้องมีกิจกรรมระหว่างศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในช่วงปีใดปีหนึ่งได้แก่ การเป็นตัวแทนสถาบันมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ เช่น การแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ วัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ การแข่งขันใดๆที่ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ หรือ ครอบครัวประกอบธุรกิจที่มีการติดต่อ
ระหว่างประเทศ ประสบการณ์เคยพำนักในต่างประเทศ หรือ ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ เช่น
การพูดในที่สาธารณะ การแสดง อื่นๆ
2.4.3 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้แก่ GAT (Part 2English), CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEFL (iBT) หรือผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ทั้งนี้
ผลคะแนนดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันสอบสัมภาษณ์
2.5) จบการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลการสอบ GED เทียบเท่าการจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีผลการสอบในแต่ละรายวิชาอย่างน้อย 145 คะแนนขึ้นไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมการสอบสัมภาษณ์
แฟ้มแสดงคุณสมบัติ
• ให้ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานสอดคล้องกับคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 2 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในวัน
สอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหรือความสามารถพิเศษอื่นๆ
อาทิ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา การแสดงออกทางวัฒนธรรมข้ามชาติ อื่นๆ
คุณสมบัติจำเป็น
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อสถาบันฯ ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความ
สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยู่แล้ว หรือจะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำ
ความผิดต่าง ๆ
5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6. จะต้องไม่เป็นผู้ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท
7. ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน

- ๓ 3. กำหนดการรับสมัคร
กำหนดการ
วัน/เดือน/ปี
-รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 20 ธันวาคม 2564
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
-ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 20 ธันวาคม 2564
ไม่มีการสอบข้อเขียน
(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติข้อ 2 และการสัมภาษณ์ คุณสมบัติอื่นๆ ตามปรากฏในใบสมัครและ
เอกสารแฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารการสมัครศึกษาต่อ)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
-สอบสัมภาษณ์
วันที่ 8 มกราคม 2565
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์
วันที่ 14 มกราคม 2565
Clearing House
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
- นักศึกษาเข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่าน
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565
ระบบ ทปอ.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
- รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงินยืนยัน
วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565
สิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
หมายเหตุ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จสถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ และ
ผลการตัดสินคัดเลือกของคณะบริหารธุรกิจถือเป็นอันสิ้นสุด
4. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินค่าสมัคร ใน
อัตราค่าสมัคร 300 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัคร และนำไป
ชำระเงินค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง
1. ชำระผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบาร์โค้ด (ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียม) หรือ
2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
หากชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี
และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการชำเงินด้วยวิธีอื่น ๆ)

- ๔ 5. วิธีการคัดเลือก
ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติข้อ 2 และการสัมภาษณ์
คุณสมบัติอื่นๆตามปรากฏในใบสมัครและเอกสารการสมัครศึกษาต่อ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ
6. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นสิทธิ์ชี้ขาดของคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
7. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
การรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ ผู้ผ่านการคัดเลือก
และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จะต้องรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชำระเงินยืนยันสิทธิ์
ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเข้าศึกษา หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่
กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ยืนยันเข้าศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงิน
ยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ที่ได้ยืนยันและจ่ายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาแล้ว เมื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ จะไม่ต้องชำระค่า
ธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเป็นนักศึกษาอีก โดยให้ถือว่าเงินยืนยันสิทธิ์ดัง
กล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในภาคการศึกษานั้น
8. การตัดสิทธิ์
8.1 ผู้ที่ไม่มาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
8.2 ผู้ที่ไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลาที่
กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
8.3 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ แล้ว หากยังไม่สำเร็จการศึกษาในปีการ
ศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ

- ๕ 9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการ
ศึกษาละ 40,000 บาท และสถาบันฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทั้งนี้หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ หรือ
ส่งเอกสารอันเป็นเท็จมาเพื่อพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที
ผลการพิจารณา และประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
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