
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบ Early Round

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิหลักสูตร 4 ป คณะบริหารธุรกิจ

ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาแบบรับตรงเพ่ือเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ป จํานวนรับ 30 คน 

ผูสมัครสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรเพ่ือประกอบการพิจารณาไดที่
http://www.kbs.kmitl.ac.th/home 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 

ผูที่จะสมัครดวยระบบรับตรง Early Round จะตองผานเกณฑ ดังน้ี 

กําลังศึกษา หรือ จบการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศ พิจารณาตามเกณฑใดเกณฑหน่ึง
ดังตอไปน้ี 

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

2.2) จบการศึกษา หรือ กําลังศึกษา หรือ กําลังจะจบการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวง
ศึกษารับรอง โดยคาดวาจะจบการศึกษาภายในเดือน มิถุนายน 2564 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 ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
ภาษาไทยในโปรแกรม วิทย- คณิต หรือ ศิลป-คํานวณ หรือ ศิลป-ภาษา (ที่มีทักษะทางการคํานวณ) มีเกรด
เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.5 โดยมีเงื่อนไข อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

2.4.1 เคยเปนนักเรียนโครงการแลกเปล่ียนระหวางประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษ 

2.4.2 หากไมเคยเปนนักเรียนโครงการแลกเปล่ียนระหวางประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษ ผู
สมัครตองมีกิจกรรมระหวางศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในชวงปใดปหนึ่งไดแก การเปนตัวแทนสถาบันมีสวนรวม
ในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความเปนนานาชาติ เชน การแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ วัฒนธรรมระหวาง
ประเทศ การแขงขันใดๆที่ใชทักษะภาษาอังกฤษ หรือ ครอบครัวประกอบธุรกิจที่มีการติดตอระหวางประเทศ
ประสบการณเคยพํานักในตางประเทศ หรือ ความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ เชน การพูดในที่
สาธารณะ การแสดง อื่นๆ 

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



-  ๒  -

คุณสมบัติจําเปน 

1. เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2. เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

3. เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ
สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

4. เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดตาง ๆ  

5. ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

6. จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท 

7. ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน 

3. กําหนดการรับสมัคร

กําหนดการ วัน/เดือน/ป

-รับสมัครทางอินเตอรเน็ต https://www1.reg.kmitl.ac.th/

TCAS/international.php

ตั้งแตบัดนี ้– 15 พฤศจิกายน 2563

-ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร ตั้งแตบัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

ไมมีการสอบขอเขียน

(คัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติขอ 2 และการสัมภาษณ คุณสมบัติอื่นๆ ตามปรากฏในใบสมัครและ

เอกสารแฟมสะสมผลงาน และเอกสารการสมัครศึกษาตอ)

-ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

-สอบสัมภาษณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

-ประกาศรายชื่อผูผานการสัมภาษณ www.reg.kmitl.ac.th วันที่ 4 ธันวาคม 2563         

- นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ ์Clearing House ผานระบบ ทปอ.  วันที่ 22 -23 กุมภาพันธ 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา

www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันที่ 2 มีนาคม 2564

- รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และ

ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 4-9 มีนาคม 2564

หมายเหต ุหากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จสถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ และ
ผลการตัดสินคัดเลือกของคณะบริหารธุรกิจถือเปนอันส้ินสุด

http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/
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4. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอรของ
ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาท่ัวประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 500 บาท โดยมีคา
ธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสีย
หายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ) 

  5. วิธีการคัดเลือก

ใชวิธีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติขอ 2 และการสัมภาษณ
คุณสมบัติอื่นๆ ตามปรากฏในใบสมัครและเอกสารการสมัครศึกษาตอ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาต ิ

6. การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอเปนสิทธ์ิชี้ขาดของ คณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะเปนผูประกาศรายชื่อผู
มีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ี www.reg.kmitl.ac.th 

7. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาจะตองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ตามกําหนดเวลา
ทาง www.reg.kmitl.ac.th เพื่อแสดงความจํานงเขาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และสถาบันฯ จะไม
คืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

8. การตัดสิทธิ์
8.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวาสละ

สิทธ์ิ

8.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตในระบบของสถาบันฯ และ

ไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

8.3  ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาในปการ

ศึกษาน้ัน ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ
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9. คาธรรมเนียมการศึกษา 
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายภาคการ

ศึกษาละ 40,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 

ท้ังน้ีหากตรวจสอบพบภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบถวนตามที่กําหนดไว หรือ สงเอกสารอันเปนเท็จ

มาเพ่ือพิจารณาคัดเลือก คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การคัดเลือกทันที ผลการพิจารณา และ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา ในคณะบริหารธุรกิจ โดยคณะกรรมการฯ ถือเปนที่สิ้นสุด

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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