
ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหมในโครงการโควตาโรงเรียนเครือขาย ประจำปการศึกษา 2566 
……………………………………… 

 ดวยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
กำหนดเปดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอในคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิต ระดบัปรญิญาตร ี 4 – 5 ป และหลักสูตรเทียบโอน 2 - 3 ป ในโครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขาย 
ประจำปการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

1. สาขาวิชาท่ีเปดรับและจำนวนรับ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา จำนวนรับ 
16101 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (BBR) 10 คน 
16102 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) 10 คน 
16304 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย (BBRs) 10 คน 
16301 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMSs) 10 คน 
รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี http://acdserv.kmutnb.ac.th/study-courses 

2. คุณสมบัติผูสมัคร
  รับสมัครเฉพาะผูท่ีกำลังศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 และ ปวส. ชั้นปท่ี 2 ซ่ึงจะสำเร็จการศึกษาใน 

ปการศึกษา 2565 โดยกำหนดคุณวุฒิผูสมัคร ดังนี้ 

คุณวุฒิผูสมัคร 
2.1 ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม 
 2.1.1 กลุมวิชาเครื่องกล ไดแก สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชาง 

กลโรงงาน สาขาวิชาชางจักรกลอัตโนมัติ สาขาวิชาชางทอและประสาน สาขาวิชาชางเชื่อมและโลหะแผน 
สาขาวิชาชางผลิตเครื่องมือและแมพิมพ สาขาวิชาการออกแบบการผลิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาวิชาเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
สาขาวิชาชางโลหะวิทยา สาขาวิชาชางโลหะ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอเรือ สาขาวิชาการบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาชางจักรกลหนัก สาขาวิชา 
เทคโนโลยีรถยนต สาขาวิชาชางกลเกษตร (เครื่องกล) สาขาวิชาชางเครื่องกล สาขาวิชาชางเครื่องทำความเย็น 
และปรับอากาศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน สาขาวิชาเทคนิคการหลอ สาขาวิชา 
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาชาง 
อากาศยาน 

 2.1.2 กลุมวิชาไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส ไดแก สาขาวิชาไฟฟา สาขาวิชาไฟฟากำลัง สาขาวิชา 
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการบำรุงรักษา 



2 / 4 

เครื่องสื่อสารการบิน สาขาวิชาการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสาร 
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป 
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร สาขาวิชาแมคคาทรอนิกสและหุนยนต  

 2.1.3 กลุมวิชาการกอสราง ไดแก สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม สาขา 
วิชาโยธาสาขาวิชาสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสำรวจ 

 2.1.4 กลุมวิชาเคมีอุตสาหกรรม ไดแก สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีปฏิบัติการ 
สาขาวิชาปโตรเคมี  

 2.1.5 กลุมวิชาอ่ืนๆ ไดแก สาขาวิชาการพิมพ สาขาวิชาเทคนิคแวนตาและเลนส สาขาวิชา 
เทคนิคกายอุปกรณ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 2.2.1 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ ไดแก  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา 

การเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวาง 
ประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล 
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชา
การเงิน  สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษาธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก สาขาวิชา
ภาษาตางประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส สาขาวิชา 
การจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการจัดงานสำนักงาน สาขาวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการรถยนต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 
 2.3.1 กลุมวิชาศิลปกรรม ไดแก สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

และการตกแตงภายใน สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบและตกแตง สาขาวิชาการออกแบบ 
ผลิตภัณฑสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 

2.4 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
 2.4.1 กลุมวิชาเกษตรกรรม ไดแก สาขาวิชาชางกลเกษตร สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บ 

เก่ียว สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชา 
สัตวรักษ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพร สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอน 
เลี้ยงไหม สาขาวิชาทคโนโลยีภูมิทัศน สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

2.5 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.5.1 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ระบบเสยีง  

2.6 ประเภทวิชาคหกรรม 
 2.6.1 กลุมวิชาคหกรรม ไดแก  สาขาวิชาเทคโนโลยีผาและเครื่องแต งกาย สาขาวิชา 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแตงกาย สาขาวิชาอาหารและ 
โภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยี 
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 



3 / 4 

2.7 ประเภทวิชาประมง 
 2.7.1 สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ำ 
2.8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 2.8.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนสง 
2.9 สาขาวิชาท่ีนอกเหนือจากท่ีกำหนด ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการภาควิชา 

3. พ้ืนท่ีการใหโควตา
  โรงเรียนชางฝมือทหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์ หนวยงานท่ีมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และโรงเรียนท่ัวประเทศ 

4. วิธีการสมัครและชำระเงิน ใหผูสมัครปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้
  ผูสมัครเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ตองปฏิบัติตามข้ันตอน 

การสมัครผานระบบการรับนักศึกษาออนไลนใหครบทุกข้ันตอน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติ 
ไมครบถวนตามข้ันตอนการสมัคร ผูสมัครจะเสียสิทธิ์ในการสมัคร  

แผนการดำเนินงาน 
รับสมัครผานระบบออนไลนของ มจพ. 
วันสุดทายของการรับสมัคร 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
สอบสมัภาษณ 
ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือก 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ - 31 มีนาคม 2566 
วันท่ี 31 มีนาคม 2566 
วันท่ี 5 เมษายน 2566 
วันท่ี 7 เมษายน 2566 
วันที่ 11 เมษายน 2566 
วันที่ 12 - 18 เมษายน 2566  ชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

5. การสอบคัดเลือก
พิจารณาจากผลการเรียน ความรูความสามารถ ความสนใจในสายอาชีพ และการสอบสมัภาษณ 

6. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
วันท่ี 5 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต http://www.bid.kmutnb.ac.th/ 

7. กําหนดการสอบสัมภาษณ
วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 โดยรูปแบบการสัมภาษณคณะจะประกาศใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

8. ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณ
วันท่ี 11 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต http://www.bid.kmutnb.ac.th/ 

9. การชําระเงินคาลงทะเบียน
  พมิพใบแจงยอดคาลงทะเบียนจากระบบชําระเงนินกัศกึษาใหม ทีหนาเวบ็ไซตของมหาวทิยาลัย 

http://www.kmutnb.ac.th และนาํไปชําระทีธนาคารระหวางวันที ่12 - 18 เมษายน 2566 รายละเอียด 
ตามใบแจงการชําระเงินกําหนด (ไมรวมคาธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บ) 

10. การมอบตัว พบอาจารยท่ีปรึกษา และข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม
ติดตามกําหนดการจากคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกครั้ง 

11. การเดินทางและชองทางการติดตอ
- รถประจําทางธรรมดา สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203
- รถประจําทางปรับอากาศ สาย 33, 97, 203, 543
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- รถตูรวมบริการ ขสมก. สายเซ็นทรัลลาดพราว - มจพ.
- ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี งานวิชาการ ชั้น 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- ท่ีอยู คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เลขท่ี 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท 0 2555 2000 ตอ 3804, 3808 หรือ 08 6046 5741 (คุณพันธุทิพย ทรัพยผลไทย)
- E-Mail : admission@bid.kmutnb.ac.th
- Facebook : BID.KMUTNB

ประกาศ ณ วันท่ี 25 มกราคม 2566 

(รองศาสตราจารย ดร.สักรินทร   อยูผอง) 
 คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 




