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วิทยาลยันานาชาติ 
 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2556 เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2553 - 2559) โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการการแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอนระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์  
(หลักสูตรนานาชาติ) ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ  
และธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แนวทางการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยนานาชาติ 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน คือ “Innovative Minds - 
International Vision” “ปัญญาสร้างสรรค์ไร้ขีดจ ากัด - วิสัยทัศน์สู่สากล” ที่มุ่งเน้นความเป็นสากลทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติ และด้านการสร้างแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในรูปแบบการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะหลักของการด าเนินงานโดยให้ความส าคัญ
กับการสร้างนวัตกรรมทางความคิด ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่จะเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในองค์กรธุรกิจ
ระดับประเทศและระดับนานาชาติจนน าไปสู่การพัฒนาความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ 
 
1. รายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ 
                (หลักสูตรนานาชาติ) 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International Trade and 

Business Logistics (International Program) 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (International Trade and Business 

Logistics) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (International Trade and Business Logistics) 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เอกสารและ

ต าราเรียนในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาสัญชาติไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจน าเข้า และ

ส่งออก การศุลกากร คลังสินค้า การขนส่ง การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตและส่งออก 
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการด้านการค้า และการจัดซ้ือจัดจ้างระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการอิสระ นักลงทุน 
พนักงานขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์   
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2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1. ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยเ์ปน็พระประมุขอย่างบริสุทธ์ิใจ 
2. เป็นผู้มีความประพฤติดีเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
3. ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอ่ืนๆ ยกเว้น

มหาวิทยาลัยเปิด 
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาท 
5. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ถูกพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ด้วยการ 

“ให้ออก” 
6. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา 
7. มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวกับ

การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
8. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
9. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
10.หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงอยู่ก่อน

ท าการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคร้ังน้ันๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอ่ืนจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
 
3. คุณวุฒิและเกณฑ์การพิจารณา 
 1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย 
 - เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 - มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
  2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) 
  เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 2. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาหลกัสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาองักฤษ/นานาชาติในประเทศ  
และต่างประเทศ 
 - เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในชั้นปีทีเ่ทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที ่6 อาทิ Grade 12 หรือ 
 Year 13 
 - ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้การเทยีบวฒุิเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
การเทยีบความรู้วุฒติ่างประเทศ ประกาศ ณ วันที ่18 มกราคม 2545 โดยน าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตวัจริงมาแสดง 
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 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได ้
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
  2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
     เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 3. ผู้สมัครด้วยวฒุิ General Certificate of Education (GCE) มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
 ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E หรือ ผลการสอบ 
Cambridge Pre-U จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M 1 หรือ D1-D3 โดยมีใบแสดงผลการสอบผ่านวุฒิ GCE หรือ 
Cambridge Pre-U ตัวจริง พร้อมส าเนามาแสดง 
 *หมายเหตุ* 
 ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้ส าเร็จการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัคร
ต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
  2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
        เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 4. ผู้สมัครด้วยวฒุิการศึกษา General Educational Development (GED) 
 คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง “เกณฑ์การเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564” โดยมีกรณีดังต่อไปน้ี  
 กรณีที่ 1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา  
มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410  
 กรณีที ่2 ผูส้มัครทีส่อบ GED ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และมีผลการสอบ 
GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน 
 กรณีที่ 3 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน  
โดยไม่ก าหนดคะแนนรวมขั้นต่ า 
 *หมายเหตุ* 
 ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้ส าเร็จการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัคร
ต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ 
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 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
   2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
    เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 5. ระบบนิวซแีลนด์ 
 - ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาด้วยวุฒิ New Zealand National Certificate of Educational Achievement 
(NCEA)  ให้คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง “เกณฑ์การเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564” ดังต่อไปน้ี  
 เกณฑ์ข้อที่ 1 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) จ านวนไม่น้อย
กว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย 

- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ดว้ย 
 ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement), หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand 
Qualification Authority (NZQA)  
 ทั้งน้ี การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที ่1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนดต์ัง้แต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
 เกณฑ์ข้อที่ 2 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ในความดแูลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 
หรือ สูงกวา่อย่างน้อย 5 วชิาไม่ซ้ ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อยกวา่ 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบงัคับ 2 วิชา ได้แก่ 

- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

 การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages (ESOL) 
 ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement), หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand 
Qualification Authority (NZQA)  
 ทั้งน้ี การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
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 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
   2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
    เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 6. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 
 คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง “เกณฑ์การเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564” ดังต่อไปน้ี  
 ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) 
และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังน้ี 

1) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มีผลคะแนน
รวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), 
Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International 
Baccalaureate Organization (IBO)  

2) ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ ากัน และ
ได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3  
 *หมายเหตุ* 
 - ไม่สามารถเทียบวิชาใน IB Diploma กับรายวิชาตามหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาเป็นไปครบถ้วนตาม
หลักสูตร 
 - ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
   2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
    เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

7. ผู้สมัครด้วยคะแนน SAT, General Scholastic Aptitude Test (GSAT) และ Chulalongkorn 
University Academic Aptitude Test (CU-AAT) 
 - เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในชั้นปีทีเ่ทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที ่6 อาทิ Grade 12 หรือ 
 Year 13 และ ได้รับผลคะแนนตามเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

ประเภทการสอบ คะแนนรวม
ภาษาอังกฤษขั้นต่ า 

คะแนนรวม
คณิตศาสตร์ขั้นต่ า 

ผลคะแนนรวม 
ขั้นต่ า 

SAT 
400 ไม่ก าหนด ไม่ต่ ากวา่ 800 GSAT 

CU-AAT 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได ้

 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
   2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  

    เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
  
 หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดหรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง
ตามที่ระบุไว้อยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งน้ันๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และไม่ได้เปล่ียนสถานภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถูกถอน
สภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

 
4. หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ 

ล าดับ หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ จ านวน 
4.1 ส าเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript แสดงผล

การเรียนอย่างน้อยจ านวน 5 ภาคการศึกษา 
- กรณีผู้สมัครศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระบบนานาชาติทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ แสดงเอกสารดังน้ี 
o ส าเนา Transcript ถึงภาคการศึกษาล่าสุด 
o เอกสารแสดงคะแนนคาดการณ์ (Predicted Grade) ตัวจริง พร้อม 

ส าเนา (ถ้ามี) 
- กรณีผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ GCE, GED, IB, NCEA ให้

แสดงเอกสารดังน้ี 
o ประกาศนียบัตร และ เอกสารแสดงผลการศึกษา ตัวจริง พร้อม 

ส าเนา 
 
 

1 ฉบับ 
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ล าดับ หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ จ านวน 
 o ในกรณีเป็นการสอบเทียบทีผู่้สมัครมิไดส้ าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทยีบเทา่ ผูส้มัครต้องแสดงผลการศกึษา
จากสถานศึกษาเดิมจนถงึภาคการศึกษาสดุท้ายก่อนการสอบเทยีบ 

- กรณีผู้สมัครใช้คะแนน SAT, General Scholastic Aptitude Test (GSAT) 
หรือ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test (CU-AAT) 
ประกอบการสมัคร ให้แนบเอกสารแสดงผลคะแนน ตัวจริง พร้อม ส าเนา 

 

4.2 ส าเนาบัตรประชาชน  
- กรณีผู้สมัครมิได้ถือสัญชาติไทย ให้แสดงส าเนาหนังสือเดินทาง 

1 ฉบับ 

4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
-  กรณีผู้สมัครมิได้มีทะเบียนบ้านในประเทศไทย ให้แสดงหลักฐานที่อยู่ปัจจุบัน 

อาทิ ส าเนาเอกสารเช่าบ้าน (ถ้ามี) 

1 ฉบับ 

4.4 ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 
4.5 เรียงความแสดงเจตจ านงการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ

(จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
1 ฉบับ 

4.6 ประวัติผลงานของผู้สมัคร (portfolio) ด้านวิชาการ กิจกรรม หรือด้านอ่ืนๆ ที่ดีเด่น 
หรือ ผลงานความสามารถด้านภาษา หรือผลงานอันเก่ียวข้องกับธุรกิจ อาทิ โครงงาน
แผนธุรกิจ บริษัทจ าลอง จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ 

1 ชดุ 

4.7 หากมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมี 
เกณฑ์ระดับคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาเข้าศึกษา:  

- TOEFL 500+ / TOEFL (iBT) 62+ 
- IELTS 5.5+ 
- TU-GET overall score 500+ 
- CU-TEP overall score 62+ 
- KMUTNB English Proficiency Test 60%+ 
 

หมายเหตุ  
- ส าหรับผู้สมัครทีไ่ดรั้บการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยยังมิได้แสดงผลการสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษในการสมัคร วิทยาลัยนานาชาติจะด าเนินการจัดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (KMUTNB English Proficiency Test) ให้กับนักศึกษาที่ยังไม่มีผล
คะแนน หรือมีผลคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา   

- ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
(อาทิ ผลการสอบ KMUTNB English Proficiency Test มีคะแนนต่ ากว่า 60%) 
จะต้องเรียนและสอบผ่านในรายวิชา 1) English Study Skills และ 2) Academic 
Essay Writing ในภาคการศึกษาที่ 1  

- ส าหรับนักศึกษาซ่ึงมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จะได้รับ
การจัดชั้นเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ  

 



9 
 

ผู้สมัครต้องลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ เม่ือสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถขอเงินค่าสมัครคืนได้ ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ผู้สมัครต้องน าเอกสารทั้งหมดย่ืนในวันที่สอบสัมภาษณ์ 
 
5. การรับสมัคร 
 สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2564 ค่าสมัคร 400.00 บาท 
ค่ า ธ รรมเ นียมธนาคาร  10 .00  บาท  รวม เป็ น เ งิน  410 .00  บาท ( สี่ ร้ อยสิ บบาทถ้ วน )  ที่ เ ว็ บ ไซต์
http://www.admission.kmutnb.ac.th 
 
6. จ านวนที่รับสมัคร   
 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ รับจ านวน 30 คน 
 
7. เกณฑ์การพิจารณา 
 1. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาระบบไทย 
 - เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 
 - มีคะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
  2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose) 
  เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 2. ผู้ศึกษาในสถานศึกษาหลกัสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาองักฤษ/นานาชาติในประเทศ  
และต่างประเทศ 
 - เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในชั้นปีทีเ่ทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที ่6 อาทิ Grade 12 หรือ 
 Year 13 
 - ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้การเทยีบวฒุิเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
การเทยีบความรู้วุฒติ่างประเทศ ประกาศ ณ วันที ่18 มกราคม 2545 โดยน าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตวัจริงมาแสดง 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได ้
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
  2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
     เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 3. ผู้สมัครด้วยวฒุิ General Certificate of Education (GCE) มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
 ผู้สมัครมีผลการสอบระดับ GCE ‘A’ Level จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E หรือ ผลการสอบ 
Cambridge Pre-U จ านวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด M 1 หรือ D1-D3 โดยมีใบแสดงผลการสอบผ่านวุฒิ GCE หรือ 
Cambridge Pre-U ตัวจริง พร้อมส าเนามาแสดง 
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 *หมายเหตุ* 
 ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้ส าเร็จการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัคร
ต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
  2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
        เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 4. ผู้สมัครด้วยวฒุิการศึกษา General Educational Development (GED) 
 คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง “เกณฑ์การเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564” โดยมีกรณีดังต่อไปน้ี  
 กรณีที่ 1 ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 และมีผลการสอบ GED 5 รายวิชา  
มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน แต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410  
 กรณีที ่2 ผูส้มัครทีส่อบ GED ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และมีผลการสอบ 
GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน 
 กรณีที่ 3 ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ GED 4 รายวิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนอย่างน้อย 145 คะแนน  
โดยไม่ก าหนดคะแนนรวมขั้นต่ า 
 *หมายเหตุ* 
 ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้ส าเร็จการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ผู้สมัคร
ต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
   2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
    เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 5. ระบบนิวซแีลนด์ 
 - ผู้สมัครส าเร็จการศึกษาด้วยวุฒิ New Zealand National Certificate of Educational Achievement 
(NCEA)  ให้คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง “เกณฑ์การเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564” ดังต่อไปน้ี  
 เกณฑ์ข้อที่ 1 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) จ านวนไม่น้อย
กว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
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- วิชาใน level 2 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และ 
- วิชาใน level 1 หรือสูงกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

 การพิจารณาให้นับวิชา English for Speaker of other Languages (ESOL) เป็นอีก 1 วิชาได้ดว้ย 
 ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement), หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand 
Qualification Authority (NZQA)  
 ทั้งน้ี การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที ่1 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนดต์ัง้แต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป หรือ 
 เกณฑ์ข้อที่ 2 ผู้สมัครที่สอบผ่านวิชา New Zealand National Certificate of Educational 
Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ในความดแูลของ New Zealand Qualification Authority (NZQA) ใน level 2 
หรือ สูงกวา่อย่างน้อย 5 วชิาไม่ซ้ ากัน นับจ านวนรวมไม่น้อยกวา่ 60 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบงัคับ 2 วิชา ได้แก่ 

- English (literacy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 
- Mathematics (numeracy) ใน level 2 หรือสูงกว่า อย่างน้อย 4 หน่วยกิต 

 การพิจารณาไม่นับรวมวิชา English for Speakers of other Languages (ESOL) 
 ผู้จบการศึกษาจะต้องได้รับประกาศนียบัตร NCEA level 2, ใบแสดงผลการสอบ (Record of 
Achievement), หนังสือรับรองระดับ จ านวนวิชา และจ านวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา จาก New Zealand 
Qualification Authority (NZQA)  
 ทั้งน้ี การพิจารณาตามเกณฑ์ข้อที่ 2 ให้มีผลส าหรับผู้จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ
ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
   2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
    เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 6. หลักสูตรนานาชาติ International Baccalaureate (IB) 
 คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เร่ือง “เกณฑ์การเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564” ดังต่อไปน้ี  
 ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโiงเรียน (High School Diploma) 
และ/หรือ ได้รับ IB Diploma และ/หรือ IB DP Course Results ดังน้ี 

1. ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้รับ IB Diploma กล่าวคือเป็นผู้มีผลคะแนนรวม
จาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ ากว่า 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), 
Theory of Knowledge (TOK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International 
Baccalaureate Organization (IBO)  

2. ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ ากัน และได้ผล
การเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3  
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 *หมายเหตุ* 
 - ไม่สามารถเทียบวิชาใน IB Diploma กับรายวิชาตามหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาเป็นไปครบถ้วนตาม
หลักสูตร 
 - ในกรณีเป็นการสอบเทียบที่ผู้สมัครมิได้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ผู้สมัครต้องแสดงผลการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนการสอบเทียบ 
 การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
   2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  
    เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 

7. ผู้สมัครด้วยคะแนน SAT, General Scholastic Aptitude Test (GSAT) และ Chulalongkorn 
University Academic Aptitude Test (CU-AAT) 
 - เป็นผู้ที่ก าลงัศึกษา หรือส าเร็จการศึกษาในชั้นปีทีเ่ทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที ่6 อาทิ Grade 12 หรือ 
 Year 13 และ ได้รับผลคะแนนตามเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

ประเภทการสอบ คะแนนรวม
ภาษาอังกฤษขั้นต่ า 

คะแนนรวม
คณิตศาสตร์ขั้นต่ า 

ผลคะแนนรวม 
ขั้นต่ า 

SAT 
400 ไม่ก าหนด ไม่ต่ ากวา่ 800 GSAT 

CU-AAT 
 

การสอบสัมภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 ทั้งน้ี ผู้สมัครต้องน าเอกสารดังต่อไปน้ีมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ 
  1. ประวัติผลงานของผู้สมัคร (Portfolio) เป็นภาษาอังกฤษ 
   2. เรียงความแสดงเจตจ านงในการเข้าศึกษา (Statement of Purpose)  

    เป็นภาษาอังกฤษ (จ านวนค าไม่ต่ ากว่า 500 ค า) 
 
8. ก าหนดการอื่น ๆ 
 

ก าหนดการ วัน-เวลา สถานที ่
สมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 17 พฤษภาคม - 8 

มิถุนายน 2564 
http://www.admission.kmutnb.ac.th 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 http://www.inter.kmutnb.ac.th 
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2564  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 12 มิถุนายน 2564 http://www.inter.kmutnb.ac.th 
ช าระค่าธรรมเนียมและบ ารุงการศึกษา
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

วันที่12 - 17 มิถุนายน 
2564 

http://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/ 
student/studentlogin.aspx 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://www.inter.kmutnb.ac.th/
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9. คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 8.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 8.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 
 ผู้สมัครสอบที่สอบคัดเลือกได้จะต้องไม่มีชื่อเป็นนักศึกษาในสถาบันอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด และจะ
ยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่ามหาวิทยาลัยจะขึ้น
ทะเบียนผู้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว 
 
10. อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม  
 ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 1,000.00 
2 ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000.00 
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ 250.00 
4 ค่าท าบัตรนักศึกษาใหม่ 200.00 
5 ค่าบ ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาภาคการศึกษาละ 60,000.00 

 รวม (หกหม่ืนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถว้น) 62,450.00 
 

11. แผนที่การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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12. บรรยากาศภายในวทิยาลัยนานาชาติ 
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