
รายละเอียดโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
 โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2562  

คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
-------------------------------- 

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง           
มีความประสงค์เปิดรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการโควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง เพ่ือเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มีก าหนดการรับสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ในการสมัคร ดังนี้ 

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
 1.1 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ต้องก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2561  
 1.2 ต้องมีชื่อในส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง     
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) 
 1.3 ไม่ เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง ด้วยการให้ พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา              
ในปีการศึกษา 2561 ด้วยการให้ออก  

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 2.1 ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
อย่างบริสุทธิ์ใจ 
 2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
 2.3 ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงอ่ืนๆ ยกเว้น
มหาวิทยาลัยเปิด 
 2.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด    
ที่ได้กระท าโดยประมาท 
 2.5 ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟ่ันเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคส าคัญที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
 2.6 มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
 2.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 2.8 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 
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3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 3 สาขาวิชา ดังนี้ 

หลักสูตร/สาชาวิชา 
จ านวนรับ 

(คน) 
รหัส

สาขาวิชา 
คุณวุฒิผู้สมัคร 

(ม.6 หรือ ปวช.) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) 40 14101 (ม.6 หรือ ปวช.) 
สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) 100 14102 (ม.6 หรือ ปวช.) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) 150 14103 (ม.6 หรือ ปวช.) 
 

4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
รายการ ก าหนดการ สถานที่ 

1. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ถึง วัน
จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 

www.admission.kmutnb.ac.th 
 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
    สอบสัมภาษณ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 www.fbakm.com 

3. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 
อาคารบริหารธุรกิจ (ตึก 21)  
มจพ.วิทยาเขตระยอง 

4. ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 www.fbakm.com 
5. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยัน  
    สิทธิ์ Clearing House 

วันพุธที่ 24 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดี
ที่ 25 เมษายน 2562 

http://tcas.cupt.net/ 
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในประกาศผล
สอบคัดเลือก (ข้อ 4) 

6. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยัน 
    สิทธิ์ Clearing House  
    ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 www.fbakm.com 

7. ก าหนดวันช าระเงิน วันอังคารที่ 30 เมษายน ถึง  
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 

www.kmutnb.ac.th  
 

หมายเหตุ ก าหนดการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา จะประกาศให้ทราบ 
ในเดือน มิถุนายน 2561 ทาง www.fbakm.com 

5. วิธีการสมัคร 
 การสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยองจะใช้วิธีการ
สมัครผ่านทางระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถด าเนินการสมัครด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ตที่ www.admission.kmutnb.ac.th (ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด     
1 อันดับ)  
 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษา    
ให้ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ
ผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

6. ค่าสมัครสอบ 
ค่าสมัครสอบเป็นเงิน 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รวมเป็นเงิน 410 บาท 
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7. ข้ันตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ดังนี้ 

ล าดับขั้นตอนการสมัคร วิธีการด าเนินการ 
1. ศึกษา/ตรวจสอบ ข้อมูล 
    การรับนักศึกษาจากระเบียบ   
    การรับสมัครให้เข้าใจก่อนที่    
    จะด าเนินการลงทะเบียนใน  
    ขั้นตอนที่ 2 โดยด าเนินการ   
    ดังนี้ 

* ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร       
   ให้เข้าใจก่อนที่จะด าเนินการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   - Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร    
   ที่ www.admission.kmutnb.ac.th 

2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัคร 
    ผ่านระบบการรับนักศึกษา  
    ออนไลน์ 

* ก่อนการสมัคร ผู้สมัครทุกคนต้องท าการลงทะเบียนเพ่ือสมัครเรียน (ผู้สมัคร
ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น) ทาง www.admission.kmutnb.ac.th      
  ซึ่งในข้ันตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง 
   - กรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนจ านวน 13 หลัก ของผู้สมัคร ให้ถูกต้อง 
   - ก าหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้ก าหนด ควรก าหนดรหัสที่ผู้สมัครจ าได้ง่าย) 
   - กรอกชื่อ – นามสกุล 

3. เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา 
    ออนไลน์ 
   - กรอกข้อมูลการสมัคร และ 
   - พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 
     ค่าสมัคร 

* เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ www.admission.kmutnb.ac.th   
  (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) 
   - ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง 
   - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนท าการบันทึก 
   - พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน (ช าระเงินภายในวันที่ ที่ก าหนด ซึ่งระบุอยู่ใน     
     ใบแจ้งการช าระเงิน) 

4. ช าระเงินค่าสมัครสอบ * ผู้สมัครถือใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัครไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ  
   ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ ท่ีระบุไว้ในใบแจ้งการช าระ  
   เงินค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครช าระเงินตามก าหนดเวลาใน     
   ใบแจ้งการช าระเงินค่าสมัคร 
* หากผู้สมัครไม่ได้ช าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามใบแจ้งการช าระเงิน  
   ค่าสมัคร กรณีท่ียังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครด าเนินการ login     
   เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) และยกเลิก     
   การสมัครเดิม แล้วท าตามขั้นตอนที่ 3 และ 4 ใหม่อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลา   
   การสมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ        
   จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 

5. ตรวจสอบสถานภาพ 
    การสมัคร 

* ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ว่าการสมัครส าเร็จหรือไม่   
  หลังจากวันที่ผู้สมัครไปช าระเงินแล้ว 7 วันท าการ โดยเข้าสู่ระบบการรับ  
  นักศึกษาออนไลน์ ที่ www.admission.kmutnb.ac.th หากข้ึนข้อความว่า  
  “ส าเร็จ” แสดงว่าการสมัครส าเร็จเรียบร้อยแล้ว 

6. พิมพ์ใบหลักฐาน * ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร (ไม่ใช่ใบเสร็จช าระเงิน) เพ่ือดูข้อมูลการ
สอบ อาทิ เลขที่สมัคร เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ตลอดจนน ามาใช้เป็นหลักฐาน
แสดงในวันสอบสัมภาษณ์และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยเข้าสู่ระบบการรับ
นักศึกษาออนไลน์ ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2562 
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8. วิธีการคัดเลือก 
 พิจารณาจากระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (เกรดเฉลี่ย - GPA) และการสอบสัมภาษณ์ 
9. การสอบสัมภาษณ์ 
 ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทาง
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักฐานที่ต้องน ามาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่ 
 9.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร (ไม่รับใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการช าระเงิน รับเฉพาะหลักฐานการ
สมัครเท่านั้น) 
 9.2 บัตรประจ าตัวประชาชน/หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (ฉบับจริง) โดยต้องมีรูปผู้สมัครและ
เลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ด้วยตนเอง 1 ชุด 
 9.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด    
 9.4 หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ ใบรับรอง หรือหลักฐานอ่ืน   
ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย - GPA) 5 ภาคการศึกษา  
 9.5 ผลการตรวจสุขภาพ (ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและ
สถานพยาบาล) โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ที่ทางคณะฯ ก าหนดให้ และประทับตราของ
โรงพยาบาลลงในใบรับรองแพทย์ด้วย (โดยปริ้นแบบฟอร์มเอกสารแนบที่ 1 ซึ่งจะแนบในประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในล าดับถัดไป) 
 มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกไม่เป็น
ผู้มีชื่อในส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์ (วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562) จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันท ี

10. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 10.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร) และข้อ 2 (คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร) 
 10.2 จะต้องไม่มีชื่อเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งมีก าหนดการเรี ยนตามวัน และ       
เวลาราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ 
 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 10.1 และ 10.2 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัคร
สอบคัด เลื อก จะถูกตัดสิทธิ์ ในการสอบคัด เลื อกครั้ งนั้ นๆ  และแม้จะได้ ขึ้ นทะ เบี ยน เป็ นนั กศึ กษา                   
ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที  

11. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบ   
      ของมหาวิทยาลัย 
 11.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและประสงค์เข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 11.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันวันอังคารที่ 30 เมษายน ถึง วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
คืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาให้ 
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 11.3 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้สมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพ่ือน าไปตัดสิทธิ์การเลือกคณะ/สาขาวิชา ของระบบกลางการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบ TCAS ในรอบต่อๆ ไป และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 

  ประมาณการรายรับ  
ค่าสมัครสอบโครงการโควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง จ านวน 300.00 บาท × 400 คน  120,000.00   บาท 
       รวม   120,000.00   บาท 
 

ประมาณการรายจ่าย 
หมวดค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการอ านวยการสอบโควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง          9,000.00   บาท 
    วันหยุดราชการ 15 คน × 600.00 บาท × 1 วัน                
2. ค่าสอบสัมภาษณ์โควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง 300 คน × 30.00 บาท       9,000.00   บาท 
3. ค่าจัดท าผลสอบ โควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง 300 คน × 10.00 บาท                 3,000.00   บาท 
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพ้ืนที่จังหวัดระยอง 50 คน 2 ครั้ง ครั้งละ 200.00 บาท   20,000.00   บาท 
5. ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน 15 คน × 200.00 บาท × 1 วนั        3,000.00   บาท 
       รวม     44,000.00   บาท
  
หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าด าเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร        62,500.00   บาท 
   โควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง ประจ าปีการศึกษา 2562 (รายละเอียดตามแนบท้ายนี้)  
2. ค่าจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดจ านวน 1 งาน         3,000.00   บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมกรรมการโควตาพ้ืนที่จังหวัดระยอง      3,000.00   บาท 
    50 คน 2 ครั้ง ครั้งละ 30.00 บาท               
4. ค่าเครื่องดื่มส าหรับกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่         500.00    บาท 
    โควตาเรียนดี 50 คน × 10.00 บาท × 1 มื้อ                 
       รวม             69,000.00    บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
1. ค่าวัสดุ (ค่ากระดาษ / ค่าถ่ายเอกสาร / ซองจดหมาย ฯลฯ)             5,000.00   บาท 
       รวม      5,000.00   บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค   
1. ค่าส่งไปรษณีย์                2,000.00    บาท 
       รวม      2,000.00   บาท 
       รวมรายจ่าย  120,000.00   บาท 
       รวมรายรับเหนือรายจ่าย          0.00   บาท 
 

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 


