
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 

รอบท่ี 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดเปดรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1 คัดเลือกโดยพิจารณาจาก Portfolio ประจําปการศึกษา
2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับ   5   คน 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1 ผูสมัครเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเปนนักเรียนผูมีถิ่นพํานักในตางประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (High School Graduate) หรือเทียบเทา

2.2 มีความสามารถทางคณิตศาสตร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 2.2.1 มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร 

1.  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 
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 
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2.2.2 มีคะแนนเฉล่ียหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายไมนอยกวารอยละ 70 หรือตั้งแต 3.00 ขึ้นไป

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
ในโรงเรียนนานาชาติซึ่งใชภาษาหลักของการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 

2.4 ผลคะแนนสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบผานถึงวันสมัครเขาศึกษา 
2.5 เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
2.6  เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็ม 

ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลวหรือจะมีตอไป
โดยเครงครัดทุกประการ 

2.7 เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใดๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือ
กระทําความผิดตาง ๆ

2.8 จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือก
ทุกประเภท 

2.9 ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน  



 

-  ๓  -

 

3. กําหนดการรับสมัคร

4. วิธีการรับสมัคร 
4.1 สมัครทางอินเทอรเน็ต ผานทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 
4.2 ชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอรของธนาคารกสิกรไทย จํากัด หรือธนาคารไทยพาณิชย

จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 300 บาท โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10
บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ใดๆ ท่ีเกิดขึ้นหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่นๆ) ยกเวนผูสมัครชาวตางชาติไมมีคาสมัครใดๆ 
ท้ังสิ้น

รายละเอียด กําหนดการ

รับสมัครทางอินเตอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS บัดนี ้- 21 ธันวาคม 2563

ชําระเงินคาสมัครสอบ บัดนี้ - 21 ธันวาคม 2563

อัพโหลดไฟลเอกสารแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ไดที่
http://tcas.it.kmitl.ac.th 
(ผูสมัครตองชําระเงินคาสมัครสอบกอน)

 
บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 
ทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันท่ี 15 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ  วันท่ี 30 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์ Clearing
House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.)

 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564

ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House ผานระบบของสมาคมท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ 2564

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
www.reg.kmitl.ac.th/TCAS

วันท่ี 2 มีนาคม 2564

รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และ
ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันฯ

วันท่ี 4 - 9 มีนาคม 2564
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4.3 เมื่อผูสมัครชําระคาสมัครแลว และระบบการสมัคร www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 
ขึ้นสถานะ "ชําระเงินแลว" ตองกรอกขอมูลและอัพโหลดไฟลเอกสารแฟมสะสมผลงาน 
(Portfolio) ไดท่ีเว็บไซต http://tcas.it.kmitl.ac.th ผูสมัครชาวตางชาตใิหสงไฟล
เอกสารแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ทางอีเมล atcharaphorn@it.kmitl.ac.th

 
5. เอกสารท่ีผูสมัครตองนํามาในวันสอบสัมภาษณ

5.1 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ใบ ปพ.1) แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการ
ศึกษา) โดยแสดงผลการเรียนวิชาคณิตศาสตรในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) และผลการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตร (GPA ตามกลุมสาระ) ยกเวนผูสมัครชาวตางชาติ

5.2 ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษาหรือ 
สําเร็จการศึกษา 

5.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ระบุ วัน เดือน ปเกิด และ
วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง 

5.4 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผูสมัคร
5.5 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยจัดทํารูปเลมขนาด A4 (ไมเกิน 10 หนา

กระดาษ A4 ไมรวมปก) 

        ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ
รับสมัครและกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครสอบ หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครสอบนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศ
รับสมัครของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาด
คุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครสอบโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสิทธิ์ช้ีขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง 

 
6. วิธีการคัดเลือก 

6.1 การสัมภาษณและ 
6.2 ผลการสอบตามขอ 2.2 และ 2.3 
 

7. ยืนยันสิทธ์ิ Clearing House 
ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2564 เทานั้น หากไมดําเนินการ
ตามวันเวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
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8. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ 
ผูผานการคัดเลือกท่ี Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง
www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขา
ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาท่ีสถาบันฯ กําหนด หากไมดําเนินการถือวาสละสิทธ์ิ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ตและชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ สถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
จะไมตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยใหถือวา
เงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น 

 
9. การตัดสิทธ์ิ 

9.1 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ 
9.2 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงินยืนยัน

สิทธิ์เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ 
9.3 ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ใหถือวาสละสิทธิ์ 
 

10. คาธรรมเนียมการศึกษา  
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย

ภาคการศึกษาละ 70,000 บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 
 

 ประกาศ ณ  วันที่  ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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