
 
 
 
 

 
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
โครงการโควต้านักศึกษาเรียนดี 

 
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเร่ิมต้นจากการจัดการเรียนการสอนในโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ (International Program) ครั้งแรกในปีพ.ศ.2539 ซ่ึงขณะน้ัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้มีความร่วมมือกับ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
โครงการไทย-ออสเตรเลีย โดยจัดการเรียนการสอนที่สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในปีพ.ศ. 
2542 มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร  
ภาษาไทย รุ่นท่ี 1 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2544 สภาสถาบันฯ อนุมัติให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะซ่ึงเป็นหน่วยงาน   
ในกํากับของสถาบันฯลักษณะพิเศษที่ ไ ม่ปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของสถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผลให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณบริหารและจัดการศึกษาโดยตรงจาก
งบประมาณแผ่นดินซ่ึงต้องอาศัยงบประมาณรายได้จากการจัดการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการคณะ ต่อมาในปี
เดียวกันคณะได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 
และได้ทําการย้ายมาอยู่ที่อาคารนวมินทรราชินีในปีพ .ศ .2545 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งโครงสร้างส่วนงาน  
ออกเป็น 4 ส่วนงาน ดังต่อไปน้ี 
 1. สํานักงานคณบดี ทําหน้าท่ีเก่ียวกับงานนโยบายและแผน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานบริการวิชาการ งานบริการวิจัย งานประกันคุณภาพ และงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 2. ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าที่จัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 3. ภาควิชาการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย ทําหน้าที่จัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ และ 
 4. ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหน้าที่จัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)  
      ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และอัตลักษณ์  ที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและคณะฯ ซ่ึงมุ่งเน้นพัฒนาให้บัณฑิตคิดได้ ประยุกต์เป็น ก้าวทันเทคโนโลยี และมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติและนานาชาติ จึงจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและทุกหลักสูตรมีการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes : ELOs) อย่างชัดเจน 
      ในปีการศึกษา 2562 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของประเทศไทยเข้าสู่   
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือ การนําเทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาขับเคล่ือน
การดําเนินกิจกรรมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้ังแต่กระบวนการผลิต การค้า การบริการ 
การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารภาครัฐ รวมทั้ งการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนจึงจัดการศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
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1. รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Informatics for Digital Economy (International 
Program) 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)   :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Informatics for Digital Economy) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Informatics for Digital Economy) 

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เอกสารและ
ตําราเรียนในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาสัญชาติไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
(1) นักพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
(2) นักวิเคราะห์ข้อมูล 
(3) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
(4) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
(5) นักพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(6) ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 
 คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 
 1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขอย่าง
บริสุทธ์ิใจ 
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และคําส่ังของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
 3. ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาช้ันสูงอื่น ๆ ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเปิด 
 4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาท 
 5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาข้ันร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ถูกพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา  
ด้วยการ “ให้ออก” 
 6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
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 7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมค่าบํารุงและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 8. ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 10.  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง   
อยู่ก่อนทําการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกครั้งน้ัน ๆ และแม้จะได้ข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปล่ียนสภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอ่ืนจะถูกถอนสภาพจากการ
เป็นนักศึกษาทันที 
 

 คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร 
 1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
   - เป็นผู้กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ผ่านการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ/หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า 
                     - มีเกรดเฉล่ียสะสมรวมต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1        
ไม่ตํ่ากว่า 2.75  
   การสอบสัมภาษณ์ 
                     - สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 2. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในกรณีที่ ผู้เข้าศึกษามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น ให้อยู่ใน      
ดุลยพินิจของคณะกรรมการภาควิชา และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ 
 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่
ระบุไว้อยู่ก่อนทําการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธ์ิในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้น ๆ หรือถูกถอนสภาพ
จากการเป็นนักศึกษาทันที 
 
3. หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์  

ลําดับ หลักฐานท่ีต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์ จํานวน 
3.1 สําเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียน หรือ Transcript แสดงผล

การเรียนอย่างน้อยจํานวน 5 ภาคการศึกษา 
1 ฉบับ 

3.2 สําเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ 
3.3 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3.4 สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
3.5 สําเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 1 ฉบับ 

 - TOEFL (Paper-based/ITP) ไม่ตํ่ากว่า 500คะแนน  
 - TOEFL (iBT) ไม่ต่ํากว่า 62คะแนน  
 - IELTS ไม่ตํ่ากว่า 5.0 คะแนน  
 - TU-GET ไม่ตํ่ากว่า 500คะแนน  
 - CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า 62คะแนน  
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ลําดับ หลักฐานท่ีต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์ จํานวน 
 - KMUTNB English Proficiency Test ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60   

 ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ เม่ือสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถขอเงินค่าสมัครคืนได้  
 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สมัครต้องนําเอกสารทั้งหมดย่ืนในวันที่สอบสัมภาษณ์  
4. การรับสมัคร 
 สมัครทางอินเตอร์ เน็ตได้ ต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ที่ เ ว็บไซต์ 
www.admission.kmutnb.ac.th และค่าสมัคร 400.00 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 
410.00 บาท (สี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 
 
5. จํานวนที่รับสมัคร 
 สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 18 คน 
 
6. เกณฑ์การพิจารณา 
 - เป็นผู้กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ และ/หรือคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า  
        - มีเกรดเฉล่ียสะสมรวมต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ไม่ตํ่ากว่า 2.75 
        การสอบสัมภาษณ์ 

- พิจารณาจากผลการเรียน 
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

 
7. กําหนดการอ่ืน ๆ 
 

กําหนดการ วัน-เวลา สถานที ่
สมัครทางอินเตอร์เน็ต 11 ก.พ. – 11 

มี.ค. 62 
http://www.admission.kmutnb.ac.th 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ
สัมภาษณ์ 

14 มี.ค. 62 http://www2.it.kmutnb.ac.th/thai/home.asp

สอบสัมภาษณ์ 20 มี.ค. 62 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ช้ัน 3) 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 27 มี.ค. 62 http://www2.it.kmutnb.ac.th/thai/home.asp
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ (Clearing 
House) 

24-25 เม.ย. 62 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
https://student.mytcas.com/ 

ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ 27 เม.ย. 62 http://www2.it.kmutnb.ac.th/thai/home.asp
ชําระค่าธรรมเนียมและบํารุง
การศึกษาตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ตามกําหนดการ
และประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student 
/StudentLogin.aspx 
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8. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
    8.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
    8.2  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
    ผู้สมัครสอบที่สอบคัดเลือกได้จะต้องไม่มีชื่อเป็นนักศึกษาในสถาบันอ่ืน ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด และจะยัง
ไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่ามหาวิทยาลัย             
จะขึ้นทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และชําระค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
แล้ว 
 

9. อัตราค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม 
 ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องชําระค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยในวันข้ึนทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1 ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1,000.00
2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.00
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 250.00
4 ค่าทําบัตรนักศึกษาใหม่ 200.00
5 ค่าบํารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาละ 45,000.00

รวม (ส่ีหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 47,450.00
 
10. แผนที่การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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11. บรรยากาศภายในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  
 

 
 

 


