
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ ๑

คณะบริหารธุรกิจ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาแฟมสะสม

ผลงาน (Portfolio) ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 2 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ 

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) หลักสูตร 4 ป  

1.1.1 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม                             จํานวนรับ 18 คน 

1.1.2 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม            จํานวนรับ 18 คน 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ  จํานวนรับ 10 คน 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) หลักสูตร 4 ป   

 

สถานท่ีเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

 
2. คุณสมบัติของผูสมัคร

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม

2.1.1 เปนผูเลื่อมใสและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปน

พระประมุข 

2.1.2 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น

ฐานพุทธศักราช 2544

2.1.3 คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 3.00 ข้ึนไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 5 ภาค

การศึกษา และศึกษาในแผนการเรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป-คํานวณ (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตรไม

นอยกวา 9 หนวยกิต)

2.1.4 มีแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมดานอื่น

ๆ ท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาที่สมัคร

2.1.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา

2.1.6 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก

ประการ
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2.1.7 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ
กระทําความผิดตางๆ 

2.1.8 ตองเปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

2.1.9 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัด
เลือกทุกประเภท 

2.1.10 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับ
สถาบัน ฯ มากอน 

2.1.11 ไมเปนผูตองคดีอาญาหรืออยูในระหวางการดําเนินคดีอาญาใด ๆ 

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

2.2.1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานพุทธศักราช 2544 

2.2.2 มีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 3.00 ข้ึนไป โดยใชคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 5 ภาค
การศึกษา และศึกษาในแผนการเรียนวิทย-คณิต หรือแผนการเรียนศิลป – คํานวณ (โดยเรียนวิชาคณิตศาสตร
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต) 

2.2.3 มีแฟมสะสมผลงาน Portfolio ท่ีแสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขา
รวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก) และรวบรวมผลงาน
ตั้งแต ช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 4 ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) มีผลงานตามกําหนด คือ 

 - ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ในระดับเขตหรือจังหวัดหรือ
ประเทศและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ 

 - ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.2.4 เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2.2.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา 

2.2.6 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียน
เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ 

2.2.7 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ
กระทําความผิดตางๆ  
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2.2.8 ตองเปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกกฎหมาย 

2.2.9 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมการะทําทุจริตในการสอบคัด
เลือก ทุกประเภท 

2.2.10 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน

 

3. กําหนดการรับสมัคร

กําหนดการ วัน/เดือน/ป
- รับสมัครทางอินเตอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th วันที่  2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563

- ชําระเงินคาสมัครสอบผานธนาคาร วันที ่ 2 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทาง   
www.reg.kmitl.ac.th
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

 
 
วันที่  13 มกราคม 2564
 
 
 
 
วันที ่ 15 มกราคม 2564
 

- สอบสัมภาษณ ณ คณะบริหารธุรกิจ วันที ่ 30  มกราคม 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ ์Clearing house วันที ่ 22 กุมภาพันธ 2564

- นักศึกษายืนยันสิทธิ์ (Clearing house) ผานระบบของ
สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2564

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th

วันที่ 2 มีนาคม 2564

- รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง ศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.thและชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขา
ศึกษาในสถาบันฯ

วันที่ 4 – 9 มีนาคม 2564

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

4.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม 

4.1.1 ใบสมัครท่ีดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th ติดรูปถายขนาด 1 น้ิว จํานวน
1 ใบ 

4.1.2 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงตัวตน ความรูความสามารถ ทักษะ การเขา
รวมกิจกรรมตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ ที่สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีสมัคร 

4.1.3 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ไมนอยกวา 4
ภาคการศึกษา) 

4.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

*** ใหเตรียมเอกสารตามขอ 4.1.1 – 4.1.4 นํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ *** 
 

4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ

4.2.1 ใบสมัครที่ดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS   พรอมติดรูปถายขนาด 1
น้ิว จํานวน 1 ใบ

4.2.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมนอยกวา 5 ภาค
การศึกษา) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)

4.2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
4.2.4 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio)  ที่แสดงตัวตน ความรู ความสามารถ ทักษะ การเขา

รวมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลท่ีไดรับ จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 (ไมรวมปก) และรวบรวมผลงาน
ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 4 ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) มีผลงานตามกําหนด คือ

- ผลงานการเปนตัวแทนโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการแขงขัน ในระดับเขตหรือจังหวัด
หรือประเทศและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ หรือ

- ผลงานการเขารวมกิจกรรมการแขงขันและไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
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รายละเอียดขอมูลในการจัดสง เอกสารหลักฐานการสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณากอนประกาศรายชื่อผูมี
สิทธ์ิสอบสัมภาษณ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

- ผูสมัครจัดสงเอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามขอ 4.2) ผานระบบ Google Drive ตั้งแตวันที่ 2
พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2653 กอนเวลา 16.00 น. 

หมายเหต ุหากผูสมัครจัดสงเอกสารเกิน วัน - เวลาที่กําหนด จะตัดสิทธิ์ในการพิจารณาเขาสัมภาษณ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxN6H6f4C4kCN7xkDc9CoOFUgL7IG9mtH
lR_CTFr8BBUXaQg/viewform 

 โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินดังตอไปนี้ 

1. ผูสมัครตอง Save File เอกสารหลักฐานการสมัครและแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) รวม
เปนไฟล PDF 

2. ตั้งชื่อไฟลขอมูล คือ "TCAS 1 econkbs ชื่อ – นามสกุลและเลขที่ผูสมัคร" เชน TCAS 1
econkbs นางสาวสุขใจ เรียนดี 63XXXXXXX 

3. ผูสมัคร Scan QR Code หรือลิงค ดังกลาวขางตน เพื่อนําขอมูลสงเขา Google drive 

 

5. วิธีการรับสมัคร 

สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินคาสมัครผานทางเคานเตอรของ
ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 300 บาท โดยมีคา
ธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ) 



 

-  ๖  -

 

6. วิธีการคัดเลือก 

6.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

 แขนงการจัดการและการเปนผูประกอบการนวัตกรรม 

6.1.1 สอบสัมภาษณในวันเสารที่ 30 มกราคม 2564 

สถานท่ีสอบ ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6.1.2 พิจารณาประวัติผลงาน / แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ผลการเรียน และ
บุคลิกภาพ 

6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ 

6.2.1 สอบสัมภาษณในวันเสารท่ี 30 มกราคม 2564 

 สถานท่ีสอบ ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร ชั้น 4 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

6.2.2 พิจาณาแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) 40 % 

แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) การเขารวมกิจกรรมทางดานวิชาการ กีฬา สันทนาการ อยาง
นอยในระดับจังหวัดและไดรับรางวัล โดยมีความหนาไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 และรวบรวมผลงานตั้งแต
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ข้ึนไป (มัธยมศึกษาตอนปลายเทานั้น) 

6.2.3 การสัมภาษณ 60 % 

- ความรูทั่วไป เหตุการณปจจุบัน 15 % 

- ความรูเฉพาะดานเศรษฐศาสตร 15 % 

- การแกปญหาเฉพาะหนา 15 % 

- การรับรู ความสนใจ ความตั้งใจในการเขาเรียนเศรษฐศาสตร 15 % 

7. การยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)

ผูท่ีผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing   House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันท่ี 22 – 23 กุมภาพันธ 2564 เทานั้น หากไมดําเนินการ
ตามเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
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8. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

ผูผานการคัดเลือกท่ีได Clearing House และไดรับการประกาศรายช่ือเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง           จะตองรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อเขา
ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีสถาบันฯกําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเตอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่ไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยถือวาเงิน
ยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น 

 

9. การตัดสิทธิ ์

9.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 

9.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมมารายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเตอรเน็ต และไมชําระเงินคา
ธรรมเนียมการศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 

9.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

 

1.   คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะบริหารธุรกิจตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย

ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ

 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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