
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ Direct Admission2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดเปดรับ

สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ Direct Admission2 ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีราย

ละเอียดดังน้ี
  

1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ 5 คน
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1 ผูสมัครเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ัน

มัธยมศึกษา ปท่ี 6 หรือผูสมัครเปนนักเรียนผูมีถิ่นพํานักในตางประเทศในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Graduate) หรือเทียบเทา
 

หมายเหตุ: กรณีจบการศึกษาหลักสูตร GED โดยมีผลการสอบ GED เทียบเทาการจบชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดังน้ี 

 
ชวงการสอบ คะแนนรวม คะแนนรายวิชา

กอนเดือนพฤษภาคม 2560 ไมนอยกวา 2,250 ไมนอยกวา 410

ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 ไมกําหนด ไมนอยกวา 145
 

 

2.2 มีความสามารถทางคณิตศาสตร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
2.2.1 มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร 

1. มีผลการสอบ SAT I
2. SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II)

3. ACT (Math section)
4. AP test for a mathematical subject

5. A-Level or AS-Level for a mathematical subject



 

-  ๒  -

 

6. O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject

7. IB-Diploma for a mathematical subject
8. NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject

9. Gaokao score of Mathematics
10. PAT1

11. ผลคะแนนคณิตศาสตรอื่นๆ หรือ 

2.2.2 มีคะแนนเฉล่ียหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไมนอยกวารอยละ 70 หรือ ตั้งแต 3.00 ข้ึนไป

2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี
2.3.1 ไดรับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 

1. TOEFL (iBT – Internet-based test)

2. TOEFL (ITP or paper-based test)
3. IELTS

4. Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE
5. Gaokao score of English Language

6. CU-TEP

7. TU-GET
8. GAT (Part 2)

9. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ หรือ
2.3.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเปนเวลาตั้งแต 2 ปขึ้นไป ใน

โรงเรียนนานาชาติซึ่งใชภาษาหลักของการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
 2.4 ผลคะแนนสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบผานถึงวันสมัครเขาศึกษา

 2.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

2.6 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม 
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไป

โดยเครงครัดทุกประการ
2.7 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ

กระทําความผิดตาง ๆ 

2.8 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุก
ประเภท

2.9 ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน 
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3. กําหนดการรับสมัคร

 

4. วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินคาสมัคร ใน

อัตราคาสมัคร 500 บาท เขาบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป

ชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง 
1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคด (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม) หรือ 

2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทย ไดทุกสาขาท่ัวประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10
บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบ

ทุกกรณีและจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการ ชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ) 

 * ผูสมัครชาวตางชาติไมมีคาสมัครใดๆ ท้ังสิ้น * 

รายละเอียด
 

กําหนดการ
 

รับสมัครทาง
อินเทอรเน็ต https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2565
 

ชําระเงินคาสมัครสอบ
 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2565
 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

วันท่ี 8 เมษายน 2565
 

สอบสัมภาษณ  วันท่ี 23 เมษายน 2565
 

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House
 

วันท่ี 27 เมษายน 2565
 

ยืนยันสิทธ์ิเขาเรียนผานระบบของ ทปอ. Clearing House
 

วันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2565
 

สจล. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
 https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565
 

ผูท่ีผาน Clearing House แลวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินยืนยัน
สิทธ์ิ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

วันท่ี 12-18 พฤษภาคม 2565
 

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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5. เอกสารประกอบการพิจารณา

5.1 ใบสมัครท่ีส่ังพิมพจากระบบการรับสมัคร
5.2 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

5.3 สําเนาประกาศนียบัตร หรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษา 
หรือสําเร็จการศึกษา

5.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง ที่ระบุ วัน เดือน ปเกิด และวัน

หมดอายุของหนังสือเดินทาง พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
5.5 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผูสมัคร (ถามี)

5.6 สําเนาใบแสดงผลคะแนนคณิตศาสตร
5.7 สําเนาใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ

5.8 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยจัดทํารูปเลมขนาด A4 (ไมเกิน 10 หนา

กระดาษ A4 ไมรวมปก) 
  

** ใหผูสมัครอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครที่ Google form  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 **  
https://forms.gle/U3xGFvZDyNTGyJDt6 

 

          ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและ

กรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ หรือตรวจสอบพบ

วาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครของสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาตั้งแตตน
 

           ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสอบโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิทธิ์ชี้ขาดของ
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 

 
6. วิธีการคัดเลือก

6.1 การสัมภาษณ และ 
6.2 ผลการสอบตามขอ 2.2 และ 2.3 

 
7. ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2565 เทานั้น หากไมดําเนินการตามวัน

เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 

https://forms.gle/U3xGFvZDyNTGyJDt6
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8. ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจาย
เงินยืนยันสิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2

มีนาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา

เงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาน้ัน 
  

9. การตัดสิทธ์ิ
 9.1 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

9.2 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงินยืนยัน

สิทธ์ิเพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

9.3 ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์
 

10. คาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย

ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 
 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๐๘  ก.พ.  ๖๕ เวลา  ๑๓:๓๖:๓๘  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : RAAxA-DYAOQ-BFAEE-ANAAx

 

 

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

