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ตั้งอยู่ที่ 129 ม.21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีมีปรัชญาในการบริหารจัดการ
ระบบธุรกิจอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว และการโรงแรม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีพันธกิจ
ครอบคลุมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในระดับปริญญาบัณฑิต ในด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริง ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจในประเทศ และเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการจึงมีนโยบาย 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2566 คือ โครงการโรงเรียนเครือข่าย 1.2 ซึ่งมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพื่อให้นักศึกษาท่ีมีลักษณะพิเศษตรงตามที่ต้องการส าหรับเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาเขตปราจีนบุรี 
1.2 เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายตามที่ก าหนด 

1.3 เพื่อให้ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาเยาวชนท้องถิ่นให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และโอกาสในการเป็น
บัณฑิตที่ดีออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ 

2. รายละเอียดของหลักสูตร 
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม (THT) 

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี และมีทักษะวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรมอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ศักยภาพ และประสิทธิผล เพื่อรองรับความต้องการในตลาดแรงงานและ แนวโน้ม
การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมในอนาคตทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ ระดับสากล เป็นหลักสูตร
แบบสหกิจศึกษา มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 111 หน่วยกิต (วิชาเอกคู่) ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
18 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาการจัดการท่องเที่ยว 15 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก 30 หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี 6 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) 
มุ่งเน้นผลิตให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถที่จะน าไปประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ภาคการพาณิชย์ที่

สนับสนุน อุตสาหกรรม ได้แก่ การบริหารด้านการตลาด การบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  
การจัดการการผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการเงิน เป็นต้น มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 93 หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต 
และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปีครึ่ง 
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3. รหัสสาขาวิชา และจ านวนรับ 

 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี 
หลักสูตร /สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา จ านวนรับ 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต   
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) 17301 30 
2. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (THT) 17302 30 

4. คุณสมบัติและคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร 
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร* 

(1) เป็นผู้ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
(2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละสาขาวิชาในปีการศึกษา 2565 
(3) เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่ง

ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
(4) ไม่มีช่ือในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันช้ันสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระท า  

โดยประมาท 
(6) ไม่เป็นโรคติดต่อรา้ยแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคที่ส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  
(7) มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค าบ ารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
(8) ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
(9) เป็นผู้ที่มีคณุสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

*หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมคัรขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนท าการสมัครสอบคัดเลือกจะถกูตัดสิทธิ ์
ในการสอบคัดเลือกคร้ังนั้นๆ และแม้จะได้ขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วก็ตาม  

และไม่ได้เปลี่ยนสภาพจากเดิมไปเป็นอย่างอื่น จะถกูถอนสภาพจากการเป็นนกัศึกษาทันที* 

4.2 คุณสมบัติเฉพาะโครงการโรงเรียนเครือข่าย 
ผู้สมัครต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  

ปีการศึกษา 2565 โดยผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่มีรายช่ือ ดังต่อไปนี้ 
รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
1. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 15. วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ ์

2. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ 16. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 
3. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 17. วิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ 

4. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 18. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 

5. วิทยาลัยพณิชยการธนบุร ี 19. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

6. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 20. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 

7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 21. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 

8. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ ์ 22. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 

9. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 23. วิทยาลัยการอาชีพเทิง 

10. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 24. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 

11. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 25. วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ ่

12. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี 26. วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 

13. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 27. วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ 
14. วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธรุกิจ 28. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวสัดิ ์
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รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย (ต่อ) 
29. วิทยาลัยเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 51. วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันตบ์ริหารธรุกิจ 
30. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษก มหานคร 52. วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ 
31. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 53. วิทยาลัยเทคโนโลยตีั้งตรงจิตรพณิชยการ 
32. วิทยาลัยเทคนิคสระบรุ ี 54. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 
33. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบรุ ี 55. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน 
34. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธาน ี 56. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรยี่าน 
35. วิทยาลัยเทคนิคธัญบรุ ี 57. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบรหิารธุรกิจ 
36. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี 58. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธรุกิจ 
37. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาน ี 59. กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
38. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 60. วิทยาลัยเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ 
39. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 61. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุร ี
40. วิทยาลัยเทคนิคบุรรีัมย ์ 62. วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคตะวันออก 
41. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 63. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุร ี
42. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 64. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
43. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ 65. วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น 
44. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 66. วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 
45. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 67. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี
46.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 68. วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการกบนิทร์บุร ี
47. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 69. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
48. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 70. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์บุร ี
49. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 71. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี 
50. วิทยาลัยสารพดัช่างปราจีนบุร ี 72. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยการปราจีนบรุ ี

4.3 คุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร แต่ละสาขา 
 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี 

หลักสูตร /สาขาวิชา วุฒิที่รับสมัคร 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) 

(ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสตูร 2 ปีครึ่ง) 
 
 
 
2. สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม (THT) 

(ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสตูร 3 ปี) 

- ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหารธุรกิจ) หรือประเภท
วิชาการจัดการธรุกิจขนส่ง หรืออนุปริญญา 
ทางคอมพิวเตอร ์(สายพาณิชยการ) หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง  

- ปวส.ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม / 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า 
หรือสาขาที่เกีย่วข้อง  

5. วิธีการรับสมัคร 
5.1 การเลือกอันดับ 

 ผู้สมัครมีสิทธ์ิในการเลือกอันดับที่สมัครได้ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี : เลือกสมัครได้ 1 อันดับ ที่ตรงกับคุณวุฒิผู้สมัคร 

5.2 สมัครผ่านเว็บไซต์งานรับสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(http://www.admission.kmutnb.ac.th) 

  

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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6. วิธีการและการด าเนินการคัดเลือก 
 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และการสอบสัมภาษณ์ 
 นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนในเครือข่ายจะต้องพิจารณานักเรียนที่มีคุณสมบัติ

ตามที่ก าหนดและส่งรายช่ือเป็นผู้สมัครโครงการโรงเรียนเครือข่ายสาขาละไม่เกิน 5 คน โดยถ้าจ านวนผู้สมัครในรอบแรกไม่
ครบตามจ านวนท่ีประกาศรับคณะจะพิจารณาเรียกผู้สมัครส ารองเพิ่มเติม 

7. การสอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครที่มีรายช่ือมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด

ไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
 เอกสารที่ต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 

(1) หลักฐานการสมัคร 
(2) ใบ รบ.หรือ หลักฐานการศึกษา ที่แสดงผลการเรียนสะสม (GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ต้องแสดง 

เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนท่ี 2/2564)  
(3) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ  
(4) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่รับผลตรวจจากคลินิกและสถานพยาบาล โดยให้แพทย์สรุปผลตรวจ

ลงใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล) โดยมีรายการที่ต้องตรวจดังน้ี 
- ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน), ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 

(5) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)* ที่แสดงถึงให้เห็นความสามารถด้านวิชาการ เช่น ใบประกาศนียบัตร รูปภาพ
กิจกรรม ฯลฯ (*มีผลต่อการพิจารณา) 

8. ก าหนดการรับสมัคร 
ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดการ 

1. รับสมัคร 1 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 
2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 17 มกราคม 2566 
3. สอบสัมภาษณ์ 20 มกราคม 2566 
4. ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านคัดเลือก 25 มกราคม 2566 
5. ช าระเงิน 30 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566 

9. การรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้ยังไม่ถือว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จนกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนผู้สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา

ของทางมหาวิทยาลัยฯ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องไปรายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศและ  
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ในวันเวลาที่ก าหนดไว้
ท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือก 

10. อัตราค่าธรรมเนียมและบ ารุงการศึกษา  
10.1 ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 โดยประมาณ 21,550.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพัน 

ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา 1/2566 แต่ไม่รวมค่าหอพัก 
10.2 อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก (โดยประมาณ)  

- ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาชาย/หญิง ภาคการศึกษาละ 3,600 บาท 
- ค่าประกันทรัพยส์ินเสียหาย*  1,000 บาท 

(*ค่าประกันทรัพย์สินเสียหายหอพักนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อลาออกจากหอพัก) 
- ค่ามัดจ ากญุแจ  100 บาท 
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หมายเหตุ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ให้ดูในรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือ
นักศึกษาปีการศึกษา 2566 และมหาวิทยาลัยฯ ไม่ผ่อนผันการช าระเงินทุกกรณี 

11. การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
งานวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
129 ม. 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 
โทรศัพท ์: 037 -217300- 9 ต่อ 7913, 7519 หรือ 037-217344 
มือถือ : 092-0415234 
เว็บไซต์ : http://www.kmutnb.ac.th และ www.bas.kmutnb.ac.th 
Facebook : คณะบรหิารธรุกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
 

 
  

http://www.bas.kmutnb.ac.th/
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ภาคผนวก 
ตารางตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้สมัครนักศึกษาโครงการโรงเรียนเครือข่าย 1.2 ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี 

(ส าหรับวุฒิ ปวส.) ปีการศึกษา 2566 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
------------------------------------------------------------------------------- 

ตารางวุฒิการศึกษา 

 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและโรงแรม (THT) หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   

1.1 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก - สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ 
  - สาขางานธุรกิจการบริการ 

 
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและ 

ภัตตาคาร 
 2. สาขาวิชาธุรกิจการบิน - สาขางานบริการภาคพื้น 

1.2 กลุ่มวิชาฐานวิทยาศาสตร์ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริการฐาน
วิทยาศาสตร์ 

- สาขางานเทคโนโลยีการจัดประชุม 
นิทรรศการ และอีเวนต์ 

- สาขางานเทคโนโลยีการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ 

2. ประเภทวิชาคหกรรม   
2.1 กลุ่มวิชาคหกรรม 1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - สาขางานอาหารและโภชนาการ 
  - สาขางานการแปรรูปอาหาร 
  - สาขางานการประกอบอาหารในเรือ

เดินทะเลระหว่างประเทศ 
  - สาขางานเชฟอาหารนานาชาติ 
 2. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ - สาขางานการจัดการงานคหกรรม 

เพื่อการโรงแรม 
 3. สาขาวิชาธุรกิจความงาม - สาขางานธุรกิจสปา 
 4. สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม - สาขางานธุรกิจคหกรรม 
 5. สาขาวิชาเชฟอาหารไทย - สาขางานเชฟอาหารไทย 

3. ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   
3.1 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 1. สาขาวิชาการโรงแรม - สาขางานบริการสวนหน้าโรงแรม 

ท่องเท่ียว  - สาขางานแม่บ้านโรงแรม 
  - สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
  - สาขางานครัวโรงแรม 
  - สาขางานธุรกิจสนามกอล์ฟ 
  - สาขางานบริการบนเรือส าราญ 

 2. สาขาวิชาการท่องเท่ียว - สาขางานการท่องเท่ียว 

 
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียวเกษตร
เชิงนิเวศ 

- สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว
เกษตรเชิงนิเวศ 

 4. สาขาวิชาสปาและความงาม - สาขางานนวดแผนไทย 
  - สาขางานเสริมความงาม 
  - สาขางานการจัดการธุรกิจสปา 
 5. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ - สาขางานการจัดประชุมและนิทรรศการ 
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 สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBTT) หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน 2 ปีคร่ึง 

ประเภทวิชา / กลุ่มวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   

1.1 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 1. สาขาวิชาการบัญชี - สาขางานการบัญชี 
 2. สาขาวิชาการตลาด - สาขางานการตลาด 
  - สาขางานธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  - สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ 
  - สาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
  - สาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ 
  - สาขางานธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
 6. สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร - สาขางานการเงินการธนาคาร 
 7. สาขาวชิาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ - สาขางานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
 8. สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 9. สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล - สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล 
 10. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
  - สาขางานธุรกิจอาหารและบริการ 
  - สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป 
  - สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 
  - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสรรพสินค้า 
  - สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 
  - สาขางานธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต 
  - สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 
  - สาขางานธุรกิจการบริการ 

 
 - สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและ

ภัตตาคาร 
 11. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ 

 
12. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเชน 

- สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และ 
ซัพพลายเซน 

  - สาขางานการจัดการการขนส่ง 
  - สาขางานการจัดการคลังสินค้า 
  - สาขางานตัวแทนออกของ 

 
 - สาขางานการจัดการเทคโนโลยี 

โลจิสติกส์ 

 
 - สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และ 

ซัพพลายเซน 
 13. สาขาวิชาการจัดการ - สาขางานการจัดการ 
  - สาขางานเป็นผู้ประกอบการ 
 14. สาขาวิชาการจัดการส านักงาน - สาขางานการจัดการส านักงาน 
 15. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬา - สาขางานการจัดการธุรกิจการกีฬา 

1.2 กลุ่มวิชาฐานวิทยาศาสตร์ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริการฐาน
วิทยาศาสตร์ 

- สาขางานเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

  - สาขางานธุรกิจดิจิทัล 
 


