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โครงการและระเบียบการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการต่อยอด ปวส. 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป ี  ปีการศึกษา 2563 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  
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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการต่อยอดปวส. ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุร ี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ    ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอน ในหลักสูตรปริญญาตรี เทียบโอน 
3 ปี ส าหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ใน 2 สาขาวิชา คือ  

หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี 
(THT) และสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี (IBTT)  

เพื่อเป็นการส่งเสริมโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทางคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จึงมีโครงการต่อยอดปวส. ในปี
การศึกษา 2563 ส าหรับผู้มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
2.วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อให้นักศึกษาที่มีลักษณะพิเศษตรงตามที่ต้องการ และมาจากทั่วประเทศ ส าหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ
ของวิทยาเขตปราจีนบุรี  
 2.2 เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 2.3 เพื่อให้ความร่วมมือกับชุมชนสังคมในการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และโอกาสในการเป็น
บัณฑิตที่ดีออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 
3. รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับ  

3.1 ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี 
 

หลักสตูร /สาขา 
 

รหัสสาขา 
 

จ านวนรับ 
โควตาเรียนด ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
2.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 
17301 
17302 

 
80 
80 
 

 

4. คุณสมบตัิและคุณวุฒิทางการศกึษาของผู้สมัคร  
 4.1 คุณสมบตัิทั่วไปของผู้สมัคร  
  (1) เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษตัรยิ์เป็นพระประมุข 

 (2) ส าเร็จการศึกษาแล้วหรือคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแตล่ะสาขาวิชาในปีการศึกษา 2562 
 (3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสภุาพ และรับรองตอ่มหาวิทยาลัยว่าจะปฏบิัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครดั  
 (4) ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสติหรอืนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันช้ันสูงอื่น ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัย
เปิด  
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 (5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผดิลหุโทษหรือความผดิที่ได้
กระท าโดยประมาท  
 (6) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจติฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรอืเป็นโรคทีส่ าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา  
 (7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรบัรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค าบ ารุงและคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การศึกษาได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 (8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 (9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
*หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมคัรขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ใน

การสอบคัดเลือกคร้ังนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และ
ไม่ได้เปลี่ยนสภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันท ี

4.2 คุณสมบัติโครงการต่อยอด ปวส.   
 ส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   ช้ันปีสุดท้ายที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562   

4.3 คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร แต่ละสาขา 
 (2) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 3 ปี 

หลักสตูร /สาขา วุฒิที่รับสมัคร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 
 
 
 
2.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 
ปวส. ทางพณิชยกรรม /บริหารธรุกิจ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ(บริหารธรุกิจ)หรือ
สาขาการจดัการธรุกิจขนส่ง หรืออนุปริญญาทาง
คอมพิวเตอร์ (สายพาณิชยการ) 
ปวส.การท่องเที่ยวและการโรงแรม / อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า  
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง / 
ปวส.การท่องเที่ยวและการโรงแรม / อุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว หรือเทียบเท่า  
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง /ปวส.สาขาบริหารธรุกิจ    
 

 
5. วิธีการรับสมัคร  
 5.1 การเลือกอันดับ  
 ผู้สมัครมีสิทธิในการเลือกอันดับที่สมัครได้ดังนี้   
  - ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี  : เลือกสมัครได้ 1 อันดับ  ที่ตรงกับคุณวุฒิผู้สมัคร 

5.2 สมัครผ่านเวปไซต์งานรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
(http://www.admission.kmutnb.ac.th) 
 
 
 
 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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6. วิธีการคัดเลือก  
 พิจารณาจากการสอบประเมินความสามารถ   
7. การสอบประเมินความสามารถ 
 ผู้สมัครที่มีรายช่ือมีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถจะต้องเข้ารับการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ 
      เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบ  

(2.1) หลักฐานการสมัคร 
*(2.2) ใบรบ.หรือหลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 (ต้องแสดงเกรดเฉลี่ยสะสม ถึงภาคเรียนที่ 2/2561)  

      (2.3) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  
      (2.4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลีนิคและสถานพยาบาล โดยให้แพทย์
สรุปผลตรวจลงใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล) โดยมีรายการทีต่้องตรวจดังน้ี  

 ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ท่ีรับรองว่าเป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 

 ผลตรวจปสัสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน),ผลตรวจปสัสาวะทั่วไป (U/A) 

 ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
8. ก าหนดการรับสมัคร   
  - รับสมัคร :  1 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 –  23 กันยายน  พ.ศ. 2562 
  - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบประเมินความสามารถ  : 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  
  - สอบประเมินความสามารถ  5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
   -9.00-11.00 น. สอบวัดประเมินความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
   - 13.00-16.00  สอบสัมภาษณ์ 
  - ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านคัดเลือก:  11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
  - ช าระเงิน :  25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
 
9. การรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้ยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ จนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนผู้สอบ
คัดเลือกเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องไปรายงานตัวเข้ารับการ
ปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในวัน
เวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก  
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10. อัตราค่าธรรมเนียมและบ ารุงการศึกษา  
 10.1 ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 โดยประมาณ 21,450 บาท  

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 1/2563 แต่ไม่รวมค่าหอพัก  
  10.2 อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (โดยประมาณ)  
  ภาคการศึกษาปกติ  นักศึกษาชาย/หญิง ภาคการศึกษาละ   3,600 บาท 
  ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย      1,000 บาท 
  ค่ามัดจ ากุญแจ         100 บาท 

(ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายหอพักนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อลาออกจากหอพัก) 
หมายเหตุ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ดูในรายละเอียดต่าง ๆใน

คู่มือนักศกึษาปีการศึกษา 2561 และมหาวิทยาลัยฯไม่ผ่อนผันการช าระเงินทุกกรณี  
11. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
  งานวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะบริหารุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  
  129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230  

โทรศัพท์ 037 -217300- 9 ต่อ 6603 หรือ  037-217344  มือถือ  092-0415234 
http://www.kmutnb.ac.th  และ   www.bas.kmutnb.ac.th 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bas.kmutnb.ac.th/
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ภาคผนวก 
ตารางตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมคัรนักศึกษา โควตา ต่อยอด ปวส.  ปีการศึกษา 2563 

คณะบริหารธรุกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
ระดับปริญญาตรีเทียบโอน  3 ปี 

ผู้สมคัรจะต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาตอ่ช้ันปีสุดท้ายสาขาต่าง ๆ แยกตามสาขาวิชาที่สมคัรดังนี้ 

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี  
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  (THT) 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม 
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยการหรือเทียบเท่า  

ตารางวุฒิการศึกษา 

หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี 
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  (THT) 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
1.1 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 

 
1.สาขาวิชาการบัญชี  
 
2.สาขาวิชาการตลาด  
 
3.สาขาวิชาการเลขานุการ 
 
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 
5.สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 
 
6.สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 
  

 
-สาขางานการบัญชี 
 
-สาขางานการตลาด  
 
-สาขางานการเลขานุการ  
 
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
-สาขางานการเงินภาครัฐและ
เอกชน  
 
-สาขางานการเงินเพ่ืออาชีพอิสระ 
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ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
8.สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 
 
9.สาขาวิชาการโฆษณา 
 
 
10.สาขาวิชาการเงิน 
 
11.สาขาวิชาการจัดการ 
 
12.สาขาวิชาภาษาธุรกิจ 
13.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 
 
 
 
 
 
14.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 
 
 
 
 
15.สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ 

-สาขางานธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 
 
-สาขางานการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
 
-สาขางานการโฆษณา  
-สาขางานการประชาสัมพันธ์  
 
- 
 
- 
 
- 
-สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป 
-สาขางานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  
-สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า  
-สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
-สาขางานธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต 
-สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะ
อย่าง 
-สาขางานธุรกิจบริการ 
-สาขางานภาษาอังกฤษ 
-สาขางานภาษาจีน  
-สาขางานภาษาญี่ปุ่น  
-สาขางานภาษาฝรั่งเศส  
-สาขางานภาษาเยอรมัน 
-สาขางานการจัดการผลิตภัณฑ์ 
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ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ประเภทวิชาคหกรรม 
2.1กลุ่มวิชาคหกรรม 
 
 
 
 
 
 
3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  
3.1 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

16.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
 
 
17.สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 
18.สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 
 
19.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 
 
1.สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
 
 
 
 
2.สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 
 
 
 
1.สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  
 
 
 
 

-สาขางานการจัดการทั่วไป  
-สาขางานการจัดการส านักงาน  
-สาขางานธุรกิจรับจัดงาน  
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
-สาขางานโภชนาการและอาหาร
สุขภาพ 
-สาขางานการประกอบอาหาร 
-สาขางานธุรกิจอาหาร  
 
-สาขางานคหกรรมการบริการ  
-สาขางานธุรกิจคหกรรม  
 
 
-สาขางานบริการส่วนหน้า
โรงแรม 
-สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
-สาขางานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม 
-สาขางานครัวโรงแรม 
-สาขางานสันทนาการและงาน
บริการเพื่อสุขภาพ  
-สาขางานศิลปะและภูมิทัศน์เพ่ือ
งานโรงแรม 
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2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
1.1 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 

 
1.สาขาวิชาการบัญชี  
2.สาขาวิชาการตลาด  
 
3.สาขาวิชาการเลขานุการ 
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 
 
 
 
 
5.สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
 
 
6.สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 
7.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
-สาขางานการบัญชี 
-สาขางานการตลาด  
-สาขางานธุรกิจค้าข้าว 
-สาขางานการเลขานุการ  
-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
-สาขางานการพัฒนาโปรแกรม 
-สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ  
-สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน  
-สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
-สาขางานการประกอบเครื่อง  
-สาขางานการเงินภาครัฐและ
เอกชน  
-สาขางานการเงินเพ่ืออาชีพอิสระ 
-สาขางานธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 
-สาขางานการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

 
 
 
 
 

  

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
 2.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

 
 
3.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนส่ง 
 
4.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิง
นิเวศ 
 
5.สาขาวิชาสปาและความงาม  
 

-สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล 
-สาขางานมัคคุเทศก์เดินป่า  
 
-สาขางานธุรกิจการบิน 
 
-สาขางานการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ  
 
-สาขางานนวดแผนไทย 
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ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย  
9.สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 
10.สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 
11.สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 
12.สาขาวิชาการโฆษณา 
13.สาขาวิชาการเงิน 
14.สาขาวิชาการจัดการ 
15.สาขาวิชาภาษาธุรกิจ 
16.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

 
 
 
 
 
 
 
17.สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 
 
 
 
 
 
18.สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ 

-สาขางานธุรกิจประกันภัย 
-สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
-สาขางานการโฆษณา  
-สาขางานการประชาสัมพันธ์  
- 
- 
- 
- 
- 
-สาขางานธุรกิจค้าปลีกท่ัวไป 
-สาขางานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ  
-สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า  
-สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
-สาขางานธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต 
-สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะ
อย่าง 
-สาขางานธุรกิจบริการ 
-สาขางานภาษาอังกฤษ 
-สาขางานภาษาจีน  
-สาขางานภาษาญี่ปุ่น  
-สาขางานภาษาฝรั่งเศส  
-สาขางานภาษาเยอรมัน 
 
-สาขางานการจัดการผลิตภัณฑ์ 
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ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขา/สาขาวิชา สาขางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 
 
20.สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
 
21.สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 
 
22.สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
23.สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 
 
24.สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการรถยนต์ 
 
25.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
26.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

-สาขางานการจัดการขนส่ง 
-สาขางานการจัดการคลังสินค้า 
 
-สาขางานการจัดการทั่วไป  
 
-สาขางานการจัดการส านักงาน  
 
-สาขางานการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
-สาขางานธุรกิจรับจัดงาน  
 
- 
 
- 
 
- 

3.ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 
 
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(บริหารธุรกิจ) 

 
 
- 

4.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
4.1 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

 
 
1.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนส่ง 
 
2.สาขาวิชาการจัดการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน 
 

 
 
-สาขางานธุรกิจการบิน  
-สาขางานธุรกิจขนส่งทางน้ า  
-สาขางานอุตสาหกรรมพ้ืนบ้าน 

 

 


