
 
 
 
 
 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 
……………………………………… 

    ด้วยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี เทียบโอน 
2 - 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 โดยมี 
รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 
1. สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 รหัสสาขา   ชื่อสาขาวิชา  จำนวนรับ 
 16301   การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMSs)  15 คน 
 16304   การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBRs)  15 คน 
 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th/study-courses 
 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยกำหนดคุณวุฒิผู้สมัคร ดังนี้ 
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMSs) และ 
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBRs) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
104 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน 
คุณวุฒิผู้สมัคร 
 2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
  2.1.1 กลุ่มวิชาเครื่องกล ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่าง 
กลโรงงาน สาขาวิชาช่างจักรกลอัตโนมัติ สาขาวิชาช่างท่อและประสาน สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น  
สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบการผลิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยี  
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
สาขาวิชาช่างโลหะวิทยา สาขาวิชาช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ สาขาวิชาการบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก สาขาวิชา  
เทคโนโลยีรถยนต์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร (เครื่องกล) สาขาวิชาช่างเครื่องกล สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น 
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และปรับอากาศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชา  
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาช่าง  
อากาศยาน 
  2.1.2 กลุ่มวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการบำรุงรักษา  
เครื่องสื่อสารการบิน สาขาวิชาการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร  
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  
  2.1.3 กลุ่มวิชาการก่อสร้าง ได้แก่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา 
วิชาโยธาสาขาวิชาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสำรวจ 
  2.1.4 กลุ่มวิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีปฏิบัติการ 
สาขาวิชาปิโตรเคมี  
  2.1.5 กลุ่มวิชาอ่ืนๆ ได้แก่ สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาเทคนิคแว่นตาและเลนส์ สาขาวิชา 
เทคนิคกายอุปกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 
 2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
  2.2.1 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่  สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา  
การเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่าง 
ประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล  
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชา
การเงิน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษาธุ รกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชา 
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดงานสำนักงาน สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการรถยนต์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 2.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
  2.3.1 กลุ่มวิชาศิลปกรรม ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
และการตกแต่งภายใน สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบและตกแต่ง สาขาวิชาการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
 2.4 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
  2.4.1 กลุ่มวิชาเกษตรกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บ  
เกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชา  
สัตวรักษ์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหม่อน  
เลี้ยงไหม สาขาวิชาทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  
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 2.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  2.5.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ระบบเสียง    
 2.6 ประเภทวิชาคหกรรม 
  2.6.1 กลุ่มวิชาคหกรรม ได้แก่  สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้ าและเครื่องแต่ งกาย สาขาวิชา 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและ 
โภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี  
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
 2.7 ประเภทวิชาประมง 
  2.7.1 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ 
 2.8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  2.8.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนส่ง 
 2.9 สาขาวิชาที่นอกเหนือจากที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการภาควิชา 
 

3. พื้นที่การให้โควตา 
   โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
 

4. วิธีการสมัครและชำระเงิน ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน  
การสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามข้ันตอนการสมัคร ผู้สมัครจะเสียสิทธิ์ในการสมัคร  
 แผนการดำเนินงาน 
   วันที่ 8 - 22 มีนาคม 2564  รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ของ มจพ. 
   วันที่ 22 มีนาคม 2564  วันสุดท้ายของการรับสมัคร 
   วันที่ 29 มีนาคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 2 เมษายน 2564  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
   วันที่ 7 เมษายน 2564  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
   วันที่ 21 - 28 เมษายน 2564  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

5. การสอบคัดเลือก 
   พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม และการสอบสัมภาษณ์ 
 

6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 29 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 
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7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ โดยผู้สอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารมาแสดง ดังนี้ 
   7.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
   7.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่ากำลัง 
    ศึกษาอยู่ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และมีผลการเรียนเฉลี่ย 
    สะสมรวมทุกวิชา 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย 
    ตนเอง 1 ฉบับ 
   7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
   7.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
 

8. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 7 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 
 

9. การชําระเงินค่าลงทะเบียน 
   พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนจากระบบชําระเงินนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
http://www.kmutnb.ac.th และนําไปชําระที่ธนาคารระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2564 รายละเอียด 
ตามใบแจ้งการชําระเงินกําหนด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ) 
 

10. การมอบตัว พบอาจารย์ท่ีปรึกษา และข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
   ติดตามกําหนดการจากคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกครั้ง 
 

11. การเดินทางและช่องทางการติดต่อ 
   - รถประจําทางธรรมดา สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203  
   - รถประจําทางปรับอากาศ สาย 33, 97, 203, 543  
   - รถตู้ร่วมบริการ ขสมก. สายเซ็นทรัลลาดพร้าว - มจพ. 
   - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ ชั้น 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
   - ที่อยู่ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
   - โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808 หรือ 08 6046 5741 (คุณพันธุ์ทิพย์ ทรัพย์ผลไทย) 
   - Facebook : BID.KMUTNB 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง) 
คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 


