
SCHOOL OF
INFORMATION
TECHNOLOGY
คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

School of Information Technology

King Mongkut’s University of Technology Thonburi



“เรียนรู้ประสบการณ์ 

เพิ่มศักยภาพในตัวคุณ

สู่นักไอทีมืออาชีพ ได้ที่ SIT”

1

1



HOW ARE
CS AND IT DEFFERENT?

ความเหมือนที่แตกต่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

คอมพิวเตอร์ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีจะขับเคลื่อน

ความเจริญของโลกปัจจบุนั การเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบั

คอมพิวเตอร์จงึแตกออกเป็นมากมายหลายสาขา เชน่ 

หลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และหลกัสตูร

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) 

สามารถอธิบายความแตกตา่งของทัง้ 2 สาขา ดงันี ้

หลักสูตรวทิยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

เน้นเรียนรู้หลกัการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือท่ีจะได้รู้ถงึปัญหา

ตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการท�างานและสามารถท่ีจะ

แก้ไขปัญหานัน้ รวมทัง้คดิค้นเร่ืองมือใหม ่ๆ เพ่ือมา

สนบัสนนุความต้องการใช้งานขององค์กร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

มุ่งเน้นไปท่ีการน�าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ไปใช้ในการขบั

เคลือ่นองค์กร และการเลอืกใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยูเ่พ่ือให้

องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ

ข้อมลูซึง่เป็นหวัใจหลกัของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่

ทัง้สองหลกัสตูรสามารถท�างานบรูณาการร่วมกนัได้ 

โดยการเป็นผู้ คิดค้นพัฒนา และการเป็นผู้ น�าเอา

เทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ
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About our 
Undergraduate Program
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science in Information Technology (IT)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) 

Bachelor of Science in Computer Science (CS) (English Program)

Bachelor of Science in
Information 
Technology (IT)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรเน้น “สร้างสังคมการเรียนรู้จากทุกภาค

ส่วน ทัง้ อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ เช่ียวชาญ 

โดยมีโจทย์ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือให้สามารถใช้

ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาเชิง

บูรณาการ” ในห้องเรียนใช้เทคนิคการเรียนการ

สอนเชิงรุก (Active based Learning) โดยมีผู้

เรียนเป็นศูนย์กลาง  เน้นให้เกิดกระบวนการคิด

และการลงมือปฏิบัติจ ริง  รวมถึงการวัดและ

ประเมินผลท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเกิดประโยชน์ใน

การพฒันาทกัษะแก่ผู้ เรียน นอกห้องเรียนส่งเสริม

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity based  Learn-

ing) ทัง้กิจกรรมเชิงวิชาการและกิจกรรมท่ีเสริม

สร้างศักยภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจ
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บัณฑิตท่ีจบมีทักษะความรู้เชิงวิชาชีพทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

การจัดการข้อมูล โครงสร้างพืน้ฐานและเครือข่าย

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ก า ร จัด ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ยุก ต์ ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรืองานด้าน

ธุรกิจ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ทักษะการท�างานเป็นทีม ทักษะการ

สื่อสาร มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ 

มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ใส่ใจและรับผิดชอบ

ต่อสังคม



Qualifications
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ ส�าเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้ ท่ีจะส�าเร็จการ

ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต 

หรือ วิทย์ – คอม หรือ ศิลป์ – ค�านวณ

Tuition Fees ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษาประมาณ 33,800 บาท (18 หน่วยกิต) 

จ�านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร: 129 หน่วยกิต

1.  ค่าบ�ารุงการศกึษาต่อภาคการศกึษา (ภาคการศกึษาปกติ)                12,000 บาท

2.  ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ      1,200 บาท

3.  ค่าประกนัอบุตัิเหต ุปีละ         200  บาท

4.  ค่าบ�ารุงการศกึษา (ภาคการศกึษาฤดรู้อน)    6,000 บาท

* (อัตราค่าบ�ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตอาจมีการเปล่ียนแปลง)                  

ระยะเวลาในการศึกษา:  ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

** ผู้สมัครควรมีความสนใจเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ  และมีพืน้ฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์

และภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ เน่ืองจากเอกสารและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด**

Career Opportunities
โอกาสในการประกอบอาชีพ

(1) โปรแกรมเมอร์ (Application Programmer)

(2) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)

(3) ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)

(4) ผู้ดูแลความปลอดภัยของสารสนเทศ (IT Security)

(5) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)

(6) ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

(7) นักวิเคราะห์สารสนเทศ (Information Analyst)

(8) ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (IT Project Manager)

4



Bachelor of Science in
Computer Science (CS) (English Program)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)

CS@SIT หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า ‘คอมซายอิน

เตอร์ บางมด’ จัดการเรียนการสอน Computer 

Science เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร มุ่ง

เน้นผลิตบัณฑิต CS ท่ีสามารถท�างานในตลาด

งานโลกได้อย่างมีสมรรถภาพ มีชุดความคิดเชิง

นวตักรรมท่ีพร้อมใช้ เน้นเร่ืองท�าเข้าใจทฤษฎีทาง 

Computer Science การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบ

ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย รวมถึงผลิตซอฟต์แวร์

สมัยใหม่ ท่ี มีคุณภาพ รวมถึงคิดค้นและสร้าง

นวัตกรรมใหม่ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของ

โลกปัจจุบัน มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพด้าน 

Computer Science ท่ีดี มีความรู้ ความสามารถ

และท� างาน ร่วมกับผู้ อ่ืนในองค์กรไ ด้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาทุกคนต้องฝึกงาน

วิชาชีพภาคฤดูร้อนอย่างน้อย 320 ชั่วโมง เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถปฏิบตัิงานได้จริง มีความรับผิด

ชอบบและเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างสรรค์งานด้าน 

Computer Science ท่ีเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาประเทศต่อไป

Career Opportunities
โอกาสในการประกอบอาชีพ

(1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

     (Software Engineer / Developer)

(2) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

(3) นักพัฒนาระบบ (System Engineer / Developer)

(4) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 

(5) ผู้บริหารเครือข่าย (Network Administrator)

(6) ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)

(7) ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
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Qualifications
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ ท่ีก�าลงัจะ

ส�าเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต

Tuition Fees ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา: ประมาณ 44,600 บาท (18 หน่วยกิต)

จ�านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร: 124 หน่วยกิต

1.  ค่าบ�ารุงการศกึษาต่อภาคการศกึษา (ภาคการศกึษาปกติ)  12,000 บาท

2.  ค่าลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตละ      1,800 บาท

3.  ค่าประกนัอบุตัิเหต ุปีละ         200 บาท

4.  ค่าบ�ารุงการศกึษา (ภาคการศกึษาฤดรู้อน)    6,000 บาท

* (อัตราค่าบ�ารุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตอาจมีการเปล่ียนแปลง)

ระยะเวลาในการศึกษา:  ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

** ผู้สมัครควรมีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์และสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีและ

ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้สมัครมีทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษพร้อมที่จะเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์**

(นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเย่ียมอาจสามารถส�าเร็จการศึกษาก่อนก�าหนดหรือสามารถเลือกศึกษาปริญญาตรี

ควบโท หลักสูตร 5 ปีได้)
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Services & Facilities
Our

SIT ได้จัดพืน้ที่ในส่วนต่าง ๆ ของคณะ ไว้ให้บริการนักศึกษา รวมทัง้จัดสรรสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครันและ

สมบรูณ์แบบเพื่อสร้างบรรยากาศในคณะฯ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มีสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการศกึษา นักศกึษาสามารถ

เรียนรู้และท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา เช่น

ใช้ Software จากบริษัท

เ พ่ือศึกษาและทบทวนบท

เรียนด้วยตวัเองทกุรายวิชา

ฟรี Software 

download 
เช่น VMWare/Microsoft/

Ubuntu/MSDN/Microsoft 

Office 365

ฟรี E- book 

ดาวน์โหลดได้จากทกุท่ี

 (anytime/anywhere)

เช่น DB2/Web Sphere

สอนการใช้ Z/OS/COBOL/ 

CICS

เครื่องคอมพิวเตอร์ 

Mainframe 

Google Services

- Unlimited Google Drive Space

- Full Service Enterprise: 

Slide/Sheet/Docs

Our Learning Space

E-learning 
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Exchange Programs
About

SIT ไม่เพียงแต่จัดการเรียนการสอนภายในคณะ

เท ่ านั้ น  แต ่ ยั งมี โ ครงการความร ่ วมมื อ กับ

มหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ ตลอดจนการ

สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งระดับ

ประเทศ และระดับนานาชาติ เพ่ือเพิ่มโอกาสให้

นักศึกษาและอาจารย์ได ้ ไปเรียนรู ้และเก็บเก่ียว

ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ  ให้มีความสามารถและเป็น

ผู้เชี่ยวชาญมากขึ้น เช่น 

- University of Toronto (Canada), 

- Saint Francis Xavier University (Canada) 

- University of Applied Sciences (Finland) 

- University of Luxembourg (Luxembourg)

- Nanyang Technological University (Singapore)

- Illinois State University (USA)

Scholarships
Our

ทุนการศึกษา
คณะฯ และมหาวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ นักศึกษาช่วยลด

ภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ภายใต้เงื่อนไขที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับทุน ซึ่งเป็นทุนประเภท

ต่าง ๆ ดังนี ้

1. ทุนคณะฯ (SIT)
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

• ทุนเรียนดี  เป็นทุนการศึกษาท่ีคณะจัดสรรให้กับ

นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมเม่ือสิน้ปีการศกึษาไม่ต�่ากว่า 3.60 

• ทุนจ้างงาน  เป็นทุนการศึกษาท่ีคณะส่งเสริมให้

นกัศกึษาได้เรียนรู้ประสบการณ์การท�างาน ท�าให้มีใจรัก

ในการท�างานและสนบัสนนุให้นกัศกึษามีรายได้พิเศษ

• ทุนกิจกรรมดีเด่น เป็นทนุการศึกษาท่ีคณะส่งเสริม

นกัศกึษาท่ีมีผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างช่ือเสียง

ให้กบัคณะ โดยมีผลงานท่ีได้รับรางวลัจากการแข่งขนัทัง้

ระดบัประเทศหรือนานาชาติ

2. ทุน มจธ. (KMUTT)
• ทุนเพชรพระจอมเกล้า 

(จากวิธีการ Active Recruitment) ส�าหรับผู้ ท่ีมีความ

สามารถด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้าน 

ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านความเป็นผู้น�า ด้านนวตักรรม และ

ด้านศิลปวฒันธรรม

• ทุนเจียระไนเพชร ส�าหรับนกัศกึษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้

กบัมหาวิทยาลยั และมีผลงานโดเดน่จากการแขง่ขนัด้าน

วิชาการ

• ทุนอุดหนุนนักศึกษา  

• ทุนจ้างงาน

• กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ. กรอ.)
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Admissions
About

การสมัครเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)

TCAS 

Clearing 

house Round

KMUTT 

Admission 

Round

จ�านวนรับ เกณฑ์เรียกสัมภาษณ์ เกณฑ์รับนักศึกษา

1.1 Portfolio 

(1/1)

Active 

Recruitment 

(AR)

35
GPAX + GPA Math & Eng + 

Portfolio (file or VDO clip) 

English interview + 

Portfolio

Direct - ทนุเพชร

พระจอม
2

GPAX + GPA  Math, Eng & 

Sci
ตามเกณฑ์ทนุเพชรฯ

Direct – เรียนดี 15 English English 

1.2 Portfolio 

(1/2)

Direct – โอลมิปิก

วิชาการ (สอวน.)
3 -

English interview + 

คา่ยรอบ 2

Direct – วมว. 3 GPAX + GPA  Math & Eng English interview

2. Quota
Direct – GAT/

PAT
5

GPAX + GPA  Math & Eng + 

GAT 2 & PAT 1
English interview

3. รับตรงร่วมกัน - 5 คะแนนสอบ English interview

4. Admission - 5 คะแนนสอบ English interview

5. รับตรงอสิระ - 3 Standardized Scores
English interview + 

Portfolio

1. GPAX: 3.00 / GPA-Math 3.00 / GPA-Eng 3.00 GPA-Sci. 2.75

2. Academic Performance Percentile and Standardized Test Scores such as TOEFL, IELTS, SAT and ACT 

are recommended for your portfolio,

3. CS@SIT Aptitude and Attitude (AA) Exam may be administered where appropriate.

 

Remarks:
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หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
TCAS 

Clearing 

house Round

KMUTT 

Admission 

Round

จ�านวนรับ เกณฑ์เรียกสัมภาษณ์ เกณฑ์รับนักศึกษา

1.1 Portfolio 

(1/1)

Active 

Recruitment 

(AR)

60

GPAX + แฟม้สะสมผลงาน และ/

หรือ คลปิอธิบายผลงาน (สง่ผล

งานผา่นระบบออนไลน์)

สอบสมัภาษณ์ 

Direct - ทนุเพชร

พระจอม
2

GPAX + GPA  Math & Sci & 

Eng
ตามเกณฑ์ทนุเพชรฯ

Direct – เรียนดี 50
GPAX + GPA  Math & Sci & 

Eng
สอบสมัภาษณ์

1.2 Portfolio 

(1/2)

Direct – โอลมิปิก

วิชาการ (สอวน.)
3 - สอบสมัภาษณ์

Direct – วมว. 3
GPAX + GPA  Math & Sci & 

Eng
สอบสมัภาษณ์

2. Quota
Direct – GAT/

PAT
10

GPAX + GPA  Math & Sci & 

Eng + GAT&PAT
สอบสมัภาษณ์

3. รับตรงร่วมกัน - 10 - สอบสมัภาษณ์

4. Admission - 5 - สอบสมัภาษณ์

5. รับตรงอสิระ - 5
GPAX + GPA  Math & Sci & 

Eng + GAT&PAT
สอบสมัภาษณ์

1. GPAX: 2.50 / GPA-Math 2.75 / GPA-Eng 2.50 GPA-Sci. 2.50

 

Remarks:
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SCHOOL OF
INFORMATION
TECHNOLOGY
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอทิุศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 

10140

โทรศัพท์ 0 2470 9850 โทรสาร 0 2872 7145

Contact Information
School of Information Technology

King Mongkut’s University of Techonology 

Thonburi

126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, 

Bangkok 10140, Thailand

Phone: 0 2470 9850 Fax: 0 2872 7145

www.sit.kmutt.ac.th
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