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โครงการและระเบียบการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพ้ืนที่ (ส าหรับวุฒิ ม.6) 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ปกีารศึกษา 2563 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  
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ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการโควตาพ้ืนที่ ประจ าปีการศึกษา 2563 (ส าหรับวุฒิ ม.6) 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีปรัชญาในการบริหารจัดการระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว และ

การโรงแรม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีพันธกิจครอบคลุมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม 

และจริยธรรมในระดับปริญญาบัณฑิต ในด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการ

พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ มีการส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อน าไปสู่การ

ปฏิบัติจริง ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจ ในประเทศ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการยกฐานะจากภาควิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะ

เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมในปีพ.ศ.2558 ตั้งอยู่ที่ 129 ม.21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และเพื่อเป็นการขยาย

โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการจงึ

มีนโยบายรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562คือโควตาพื้นที่ โดยพื้นที่รับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาและ

สถานศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้  

1.กลุ่มจังหวัดที่รับสมัคร  

 1.1 กลุ่มโควตาพื้นที่ : รับนักเรียน นักศึกษา ที่มีภูมิล าเนา หรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว 

ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี  รวมทั้งผู้ก าลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(วทอ.) ซึ่งเป็นวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.วัตถุประสงค์  

 2.1 เพื่อให้นักศึกษาที่มีลักษณะพิเศษตรงตามที่ต้องการ ส าหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆของวิทยาเขตปราจีนบุรี  

 2.2 เพื่อเพิ่มโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาและสถานศึกษาเดิมอยู่ใน

พื้นที่ตั้งของคณะและเขตจังหวัดใกล้เคียง 

 2.3 เพื่อให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาเยาวชนท้องถิ่นให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และโอกาสในการเป็น

บัณฑิตที่ดีออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 

3. รายละเอียดของหลักสูตร 

 3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม   

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 156 หน่วยกิต (วิชาเอกคู่) แยกเป็นหมวด วิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม 30 

หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เป็นหลักสูตร
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แบบสหกิจศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี และมีระยะเวลาศึกษาได้สูงสุดไม่เกิน 8 ปี หรือเรียนครบตาม

จ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในหลักสูตร 

3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

-หลักสูตรของภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 

 มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะน าไปประกอบอาชีพใน     ภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่

สนับสนุนอุตสาหกรรม ได้แก่ การบริหารด้านการตลาด การบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ใน     ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การ

จัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น  จ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต หมวด

วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  

4. รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับ  

 4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

 
หลักสตูร /สาขาวิชา 

 
รหัสสาขาวิชา 

 
จ านวนรับ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม   

 
17101 

 
60 

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 17102 60 

 

5. คุณสมบตัิและคุณวุฒิทางการศกึษาของผู้สมัคร  

 5.1 คุณสมบตัิทั่วไปของผู้สมัคร  

  (1) เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษตัรยิ์เป็นพระประมุข 

 (2) คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือส าเรจ็การศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่

เทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2563 

 (3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยวา่จะปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด  

 (4) ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสติหรอืนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันช้ันสูงอ่ืน ๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัย

เปิด  

 (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 
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 (9) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

*หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมคัรขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิ์ใน

การสอบคัดเลือกคร้ังนั้น ๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม และ

ไม่ได้เปลี่ยนสภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น  จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

5.2 คุณสมบตัิเฉพาะกลุ่มโควตาพืน้ท่ี 

 กลุ่มโควตาพื้นที่ : ผู้สมัครโควตาพื้นที่ ต้องเป็นผู้ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา อยูใ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6)   หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีสุดท้ายที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561หรือ

ผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยมีภูมิล าเนา หรือ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา 

นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันสัมภาษณ์  

คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร แต่ละสาขา 

(1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี  

 
          หลักสูตร /สาขาวิชา  

 
วุฒิที่รับสมัคร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
2.สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า 

 
ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
ม.6 ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้  

6. วิธีการรับสมัคร  

 6.1 การเลือกอันดับ  

 ผู้สมัครมีสิทธิในการเลือกอันดับที่สมัครได้ดังนี้   

  - ระดับปริญญาตรี  4 ปี  : เลือกสมัครได้ 2 อันดับ  ที่ตรงกับคุณวุฒิผู้สมัคร  

6.2 สมัครผ่านเว็บไซต์งานรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

(http://www.admission.kmutnb.ac.th) 

7. วิธีการคัดเลือก  

 พิจารณาจากการสอบประเมินความสามารถ และการสอบสัมภาษณ์  

8. การสอบสัมภาษณ์  

 ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีทางมหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์    

      เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์  

(2.1) หลักฐานการสมัคร 

(2.2) ใบรบ.หรือหลักฐานการศึกษาที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 (ต้องแสดงเกรดเฉลี่ยสะสม ถึงภาคเรียนที่1/2562)  

      (2.3) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา 1 ฉบับ  

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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      (2.4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลีนิคและสถานพยาบาล โดยให้แพทย์

สรุปผลตรวจลงใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล) โดยมีรายการทีต่้องตรวจดังน้ี  

 ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ท่ีรับรองว่าเป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 

 ผลตรวจปสัสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน),ผลตรวจปสัสาวะทั่วไป (U/A) 

 ผลตรวจความสมบรูณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 

(2.5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงให้เห็นความสามารถด้านวิชาการเช่นใบประกาศนียบัตร  

รูปภาพ ฯลฯ  

8. ก าหนดการรับสมัคร  

  - รับสมัคร :  6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 

  - ประกาศผังที่น่ังสอบ  : 27  มีนาคม พ.ศ. 2563  

  - สอบประเมินความสามารถ  8  เมษายน พ.ศ. 2563  

   -9.00-11.00 น.สอบวัดประเมินความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

   - 13.00-16.00 สอบสัมภาษณ์ 

- ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านคัดเลือก : 10 เมษายน พ.ศ. 2563 

  - Clearing House : 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2563 

  - ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ :  27 เมษายน พ.ศ. 2563 

- ยืนยันสิทธ์ิด้วยการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา :30 เมษายน -7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

9. การรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้ยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ จนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนผู้สอบ

คัดเลือกเป็นนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องไปรายงานตัวเข้ารับการ

ปฐมนิเทศและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในวัน

เวลาที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก  

    

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) 
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หมายเหตุ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ดูในรายละเอียดต่าง ๆใน

คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2563 และมหาวิทยาลัยฯไม่ผ่อนผันการช าระเงินทุกกรณี  

11. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

  งานวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ  

  129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230  

โทรศัพท์ 037 -217300- 9 ต่อ 7513 หรือ  037-217344  มือถือ  092-0415234 

http://www.kmutnb.ac.th  และ   www.bas.kmutnb.ac.th 
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ภาคผนวก 

ตารางตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมคัรนักศึกษาโควตาพื้นท่ี ปีการศึกษา 2563 

คณะบริหารธรุกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตร 4 ปี   

1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  (TH) 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ตารางวุฒิการศึกษา 

หลักสูตร 4 ปี   

1.สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม  (TH) 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 

 

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) 

 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
1.1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 


