
 
 
 
 
 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 
……………………………………… 

    ด้วยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในโครงการโควตาเรียนดี (ปวช.) ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด 
การรับสมัคร ดังนี้ 
1. สาขาวิชาที่เปิดรับและจำนวนรับ 
   รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกแผนการเรียน โดยเลือกสมัครได้  
1 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
 รหัสสาขา   ชื่อสาขาวิชา  จำนวนรับ 
 16101   การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  10 คน 
 16102   การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  10 คน 
 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th/study-courses 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร 
   รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2563 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชา 5 ภาคการเรียน ตั้งแต่ ปวช.ชั้นปีที่ 1 ถึง ปวช.ชั้นปีที่ 3 
ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ไม่รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมาแล้ว) 
3. พื้นที่การให้โควตา 
   ทั่วประเทศ 
4. วิธีการสมัครและชำระเงิน ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
   ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน  
การสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอน  ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติ 
ไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครจะเสียสิทธิ์ในการสมัคร  
 แผนการดำเนินงาน 
   วันที่ 1 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2563 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ของ มจพ. 
   วันที่ 14 ธันวาคม 2563  วันสุดท้ายของการรับสมัคร 
   วันที่ 23 ธันวาคม 2563  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 9 มกราคม 2564  สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. 
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   วันที่ 15 มกราคม 2564  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
   วันที่ 21 - 28 มกราคม 2564  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
5. การสอบคัดเลือก 
   พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เกรดเฉลี่ยสะสม และการสอบสัมภาษณ์ 
6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 
7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 09.00 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโลยี  
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ โดยผู้สอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารมาแสดง ดังนี้ 
   7.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
   7.2 สำเนาหลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript ที่แสดงว่ากำลังศึกษา 
    อยู่และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึง ปวช.ชั้นปีที่ 3 (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75 พร้อม 
    ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
   7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
   7.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ฉบับ 
   7.5 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) *ใช้ในการประเมิน ผู้สมัครต้องนำมาทุกคน 
   7.6 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล) โดยให้  
    แพทย์สรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของทางโรงพยาบาล) โดยมีรายการ  
    ที่ต้องตรวจ ดังนี้ 
    - ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรค 
     ต่อการศึกษา 
    - ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนำฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
    - ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
    - ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
8. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
   วันที่ 15 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/ 
9. การชําระเงินค่าลงทะเบียน 
   พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบียนจากระบบชําระเงินนักศึกษาใหม่ ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
http://www.kmutnb.ac.th และนําไปชําระที่ธนาคารระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2564 รายละเอียด 
ตามใบแจ้งการชําระเงินกําหนด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ) 
10. การมอบตัว พบอาจารย์ท่ีปรึกษา และข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
   ติดตามกําหนดการจากคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมอีกครั้ง 
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11. การเดินทางและช่องทางการติดต่อ 
   - รถประจําทางธรรมดา สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203  
   - รถประจําทางปรับอากาศ สาย 33, 97, 203, 543  
   - รถตู้ร่วมบริการ ขสมก. สายเซ็นทรัลลาดพร้าว - มจพ. 
   - ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  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  
   - E-Mail : admission@bid.kmutnb.ac.th 
   - Facebook : BID.KMUTNB 
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์   อยู่ผ่อง) 
     คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

https://www.facebook.com/BID.KMUTNB/?ref=settings

