
 
 
 

ประกาศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
แบบโควตานักเรียนผูมีถิ่นพํานักในตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2560 รอบท่ี 3 

----------------------------------------------------- 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 
แบบโควตานักเรียนผูมีถ่ินพํานักในตางประเทศ ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักสูตรและจํานวนท่ีเปดรับ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)    จํานวนรับ  5 คน 

 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร 
2.1  ผูสมัครเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

หรือ เทียบเทา 
 2.2 มีความสามารถทางคณิตศาสตร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  2.2.1  มีผลคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้   

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 
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. ผลคะแนนคณิตศาสตรอ่ืนๆ หรือ 

2.2.2  มีคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ไมนอยกวารอยละ 70 หรือตั้งแต 3.00 ข้ึนไป   

2.3 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
                2.3.1 ไดรับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

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. ผลคะแนนภาษาอังกฤษอ่ืนๆ 
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หรือ 
        2.3.2 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เปนเวลาตั้งแต  2 ปข้ึนไป  ในโรงเรียน 
  นานาชาติซ่ึงใชภาษาหลักของการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  

2.4  ผลคะแนนสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบผานถึงวันสมัครเขาศึกษา 
 2.5  เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสําคัญท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 2.6 เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถและ
จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 
 2.7  เปนผูท่ีไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มาแลวเพราะความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทําความผิด 
ตาง ๆ  
 2.8  มีถ่ินพํานักอยูในตางประเทศ  
 2.9  จะตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท 
 2.10 ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน 
 
3.  หลักฐานประกอบการสมัคร  

3.1  ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา 
3.2  สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ีระบุ วัน เดือน ปเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง  
3.3  รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 ใบ ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 
3.4  หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาของผูสมัครจํานวน 2 ฉบับ 
3.5  ประวัติสวนตัว (Resume) 

 

4. กําหนดการรับสมัคร 
กําหนดการ วัน/เดือน/ป 

- รับสมัครทาง http://bit.it.kmitl.ac.th ตั้งแตบัดน้ี ถึง วันท่ี 20  มิถุนายน  2560 

- ชําระเงินผานธนาคาร ตั้งแตบัดน้ี ถึง วันท่ี 20  มิถุนายน  2560 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณทาง 
http://bit.it.kmitl.ac.th 

วันท่ี 26  มิถุนายน  2560 

- สอบสัมภาษณ  วันท่ี 30  มิถุนายน  2560 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทาง 
http://bit.it.kmitl.ac.th 

วันท่ี  5  กรกฎาคม  2560 

- ยืนยันสิทธิ์ทาง http://bit.it.kmitl.ac.th   
และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

วันท่ี 10 กรกฎาคม – 13 กรกฎาคม  2560 

 

หมายเหตุ   หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์ในการเขาสอบสัมภาษณ 
 

4. วิธีการรับสมัคร 
สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน http://bit.it.kmitl.ac.th  

 
 
 
 



- 3 - 

 

5. วิธีการคัดเลือก 
 5.1  การสัมภาษณ และ 
 5.2  ผลการสอบตามขอ 2.2 และ 2.3 
 

6. การประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอเปนสิทธิ์ชี้ขาดของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จะเปนผูประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
เขาศึกษาท่ี  http://bit.it.kmitl.ac.th   

7. การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาจะตองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ตามกําหนดเวลาทาง 

http://bit.it.kmitl.ac.th เพ่ือแสดงความจํานงเขาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง โดยรายละเอียดจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวา
กรณีใด ๆ 
 

8. การตัดสิทธิ์ 
 8.1  ผูท่ีไมมาสัมภาษณตามวันเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์ 
 8.2  ผูท่ีไมรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามวัน เวลาท่ีกําหนด
จะถือวาสละสิทธิ์ 
 8.3  ผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของสถาบันฯ แลว หากยังไมสําเร็จการศึกษาใน 
ปการศึกษานั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาตอ 
 8.4  ผูท่ีรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแลว สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะสงรายชื่อไปยังสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) เพ่ือตัดสิทธิ์จากระบบกลาง 
(Admissions)   และสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาดําเนินการยกเลิกรายชื่อ    ผูยืนยันสิทธิ์ดังกลาวหากมา
สละสิทธิ์ภายหลังระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

9. ทุนการศึกษา 
       9.1 ทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนชาวตางชาติผูมีถิ่นพํานักในตางประเทศ 

9.1.1 จํานวนทุน 
   จํานวนทุน เงินทุน และระยะเวลาการใหทุน 
  9.1.1.1 ใหจัดสรรทุนหลักสูตรละไมเกิน  2 ทุน ตอ ปการศึกษา 
  9.1.1.2 ผูไดรับทุนจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ของหลักสูตรนานาชาติ
ท่ีเขาศึกษา  
  9.1.1.3 ผูไดรับทุนจะไดรับคาใชจายรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 
  9.1.1.4 ระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน 4 ป โดยใหมีการประเมินผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือ
การรับทุนตอ 

9.1.1.5 ผูไดรับทุนตองไมไดรับทุนประเภทอ่ืนท่ีไดรับคาใชจายรายเดือนดวย ในระหวางท่ีรับทุนนี้  
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9.1.2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรับทุน 
  9.1.2.1 มีสัญชาติอ่ืนท่ีไมใชสัญชาติไทย 
       9.1.2.2 มีถ่ินพํานักอยูในตางประเทศ  

   9.1.2.3 มีคุณสมบัติของผูสมัครตามขอ 2.1, 2.4 ,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 และ 2.10 
9.1.2.4 มีทักษะคณิตศาสตร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

1. คะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอน 
  ปลายไมนอยกวา รอยละ 80 หรือ ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป  หรือ 

2. ไดรับคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 

Test Required Score 
SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II) 600  
ACT (Math section) 24   
AP test for a mathematical subject 4   
A-Level or AS-Level for a mathematical subject B 
O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject A 
IB-Diploma for a mathematical subject  5 
NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject (M) erit 
Gaokao score of Mathematics 90 (out of 150) 

 
 

 9.1.2.5 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
  1. ไดรับคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ  อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

 

Test Required Score 
TOEFL (iBT – Internet-based test) 61 
TOEFL (ITP or paper-based test) 500 
IELTS 5.5 
Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE 160 
Gaokao score of English Language 90 (out of 150) 

 

หรือ 
2. มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เปนเวลาตั้งแต 2 ปข้ึนไป 

 ในโรงเรียนในตางประเทศซ่ึงใชภาษาหลักของการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ 
9.1.3 หลักฐานการสมัครขอรับทุน  

9.1.3.1 ใบสมัครท่ีมีขอมูลสมบูรณพรอมรูปถายสี จํานวน 1 ใบ (ขนาด 2.5 x 3 ซม.) 
9.1.3.2 สําเนา Transcript  แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
9.1.3.3 Letter of recommendation จํานวน 1 ฉบับ  
9.1.3.4 ผลการสอบตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 9.1.2.4 และ 9.1.2.5 
9.1.3.5 Passport หรือ ID Card หรือหลักฐานแสดงตัวตน  
9.1.3.6 Portfolio ระบุรายละเอียดผลงาน (ถามี)  
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9.2  ทุนสําหรับนักศึกษาปกติ 
 จํานวนทุน 4 ทุน  
  ผูไดรับทุนจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ของหลักสูตรนานาชาติท่ีเขา
ศึกษาจํานวน 4 ทุน ระยะเวลาการใหทุน ไมเกิน 4 ป โดยใหมีการประเมินผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาเพ่ือการรับ
ทุนตอ 

9.2.1 คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรับทุน 
  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครรับทุน 

9.2.1.1 มีคุณสมบัติของผูสมัครตามขอ 2.1, 2.4 ,2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 และ 2.10 
9.2.1.2 มีทักษะคณิตศาสตร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

1. คะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยวิชาในหมวดคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไมนอยกวา รอยละ 80 หรือ ตั้งแต 3.50 ข้ึนไป  หรือ 

2. ไดรับคะแนนการทดสอบคณิตศาสตร อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
 

Test Required Score 
SAT (Math section) or SAT Subject test (Math I or Math II) 600  
ACT (Math section) 24   
AP test for a mathematical subject 4   
A-Level or AS-Level for a mathematical subject B 
O-Level or GCSE or IGCSE for a mathematical subject A 
IB-Diploma for a mathematical subject  5 
NCEA (level 2 or Level 3) for a mathematical subject (M) erit 
Gaokao score of Mathematics 90 (out of 150) 

 

  9.2.1.3  มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
      1. ไดรับคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ  อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

 

Test Required Score 
TOEFL (iBT – Internet-based test) 61 
TOEFL (ITP or paper-based test) 500 
IELTS 5.5 
Cambridge English Exams – FCE or CAE or CPE 160 
Gaokao score of English Language 90 (out of 150) 

 

หรือ 
2.  มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เปนเวลาตั้งแต 2 ปข้ึนไปในโรงเรียน

นานาชาติซ่ึงใชภาษาหลักของการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  
 

9.2.2 หลักฐานการสมัครขอรับทุน  
9.2.2.1 ใบสมัครท่ีมีขอมูลสมบูรณพรอมรูปถายสี จํานวน 1 ใบ (ขนาด 2.5 x 3 ซม.) 
9.2.2.2 สําเนา Transcript  แสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
9.2.2.3 Letter of recommendation จํานวน 1 ฉบับ  
9.2.2.4 ผลการสอบตามเกณฑท่ีกําหนดในขอ 9.2.1.2 และ 9.2.1.3 
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9.2.2.5 Passport หรือ ID Card หรือหลักฐานแสดงตัวตน  
9.2.2.6 Portfolio ระบุรายละเอียดผลงาน (ถามี)   

 
9.3 เง่ือนไขการรับทุน 
  ผูท่ีไดรับทุนตองปฎิบัติตามเง่ือนไขการรับทุนตอไปนี้ 

9.3.1 ตองมีผลการเรียน (GPS) ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาท่ี 1 ไมต่ํากวา 3.25 จึงจะไดรับ
ทุนการศึกษาตอในภาคการศึกษาท่ี 2 หลังจากนั้นผูท่ีไดรับทุนจะตองรักษาระดับผลการเรียนประจําภาค
การศึกษา ใหมีคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 ในทุกภาคการศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไมต่ํากวา 3.25  
ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน 

9.3.2 ตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาหรือไมนอยกวาแผนการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน 
9.3.3 ตองไมมีรายวิชาใดได F ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับทุน 
9.3.4 มีความประพฤติดี และไมเคยผาฝนวินัยนักศึกษา 
9.3.5 ในระหวางท่ีรับทุนตองมีภาระงานเปนผูชวยสอนในรายวิชาท่ีคณะกําหนดหรืองานอ่ืนๆ ท่ีไดรับ

มอบหมาย 
หมายเหตุ :  
กรณีผูไดรับทุนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขางตน คณะอาจระงับการใหทุนในภาคการศึกษาถัดไปหรือ

ตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยูในหลักสูตร 
 

10. คาธรรมเนียมการศึกษา 
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย         

ภาคการศึกษาละ  70,000  บาท และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใดๆ 
 

 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี           พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
                (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพันธุ  ตั้งจิตกุศลม่ัน) 
                   รองอธิการบดีอาวุโส ฝายบริหารวชิาการ 
                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 


