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ประกาศคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมดจิิทลั 
เรื่อง  รายละเอยีดและก าหนดการสอบสมัภาษณ ์

โครงการรับตรงรว่มกัน TCAS รอบที ่3 (Admission 1) ประจ าปีการศึกษา 2563  
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกจิดจิิทลั (หลักสตูรนานาชาติ) 

---------------------------------------------------------------- 

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอประกาศรายละเอียดและก าหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

1.  ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 
 2.  ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าระบบยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2563   
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

3.  จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบไฟล์ นามสกุล .pdf  มาทางอีเมล์ 
amonwan.r@it.kmutnb.ac.th ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยตั้งชื่อเรื่องที่ส่งว่า 
“เอกสาร โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) ชื่อ-สกุลของนักศึกษา ชื่อย่อสาขาวิชา” 
(ตัวอย่าง: เอกสาร โครงการรับตรงร่วมกัน TCAS รอบที่ 3 (Admission 1) นายสมชาย รักเรียน สาขาวิชา IBIT)  มีดังต่อไปนี้ 
  3.1  ส าเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ระเบียบแสดงผลการเรียน หรือ Transcript แสดงผล
การเรียนอย่างน้อยจ านวน 5 ภาคการศึกษา ที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 

  3.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 

  3.3  ส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 

  3.4  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
  3.5  ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 
   - TOEFL (Paper-based/ITP) ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
   - TOEFL (IBT) ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน หรือ 
   - IELTS ไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน หรือ 
   - TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
   - CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 62 คะแนน หรือ 
   - KMUTNB English Proficiency Test ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 



 
 

 
 

                3.6  หลักฐานแสดงผลคะแนนการสอบ GAT/PAT, O-NET ที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด  

4.  เป็นการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Google Hangouts Meet                                                   
ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัลจะประกาศลิงก์  (URL) ส าหรับสอบสัมภาษณ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน  Line ดังนั้นขอให้ 
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แจ้ง Line ID และ E-mail ที่จะใช้สัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล มาทาง
อีเมล์ amonwan.r@it.kmutnb.ac.th  

5.  ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
โดยให้นักศึกษาอยู่ในห้องเพียงผู้เดียว และแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม 

6.  นักศึกษาท่านใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้สละสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com 
ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น โดยนักศึกษาสามารถสละสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง เมื่อสละสิทธิ์แล้ว 
จะสามารถใช้สิทธิ์ในรอบถัดไปได้      

7.  ผลตรวจสุขภาพต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจ
จากคลินิกและสถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจ ดังนี้ 

7.1  ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ที่รับรองว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

  7.2  ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
  7.3  ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) และ ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
  7.4  ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 

น า ใ บ รั บ ร อ งแพทย์  และผลตร ว จสุ ขภ าพที่ ก า หนด ไ ว้ ข้ า ง ต้ น ส่ ง ออน ไลน์ ม าที่ อี เ ม ล์  
amonwan.r@it.kmutnb.ac.th หรือน าผลตรวจสุขภาพมายื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในวัน
จันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

8.  มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครไม่ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันท ี

9.  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

10. หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือมีปัญหาที่ต้องสอบถามเพ่ิมเติม ติดต่อได้ที่ 
     - หนว่ยวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โทรศัพท์ 0 2555 2000  

ต่อ 2701, 2704, 2728 และ E-mail : amonwan.r@it.kmutnb.ac.th 

 

ประกาศ ณ วันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2563 

 

                             
                           (รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ) 

               คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

ส าหรบัสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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