ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในโครงการโควตาเรียนดี (ปวส.) ปีการศึกษา 2564
………………………………………
ด้วยคณะพัฒ นาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี เทียบโอน
2 - 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในโครงการโควตาเรียนดี (ปวส.) ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด
การรับสมัคร 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 ในชั้น ปวส. 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยกำหนดคุณวุฒิผู้สมัคร ดังนี้
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบั ณฑิต สาขาวิชาการบริห ารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMSs) และ
สาขาวิ ช าการพั ฒ นาธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (BBRs) จำนวนหน่ ว ยกิ ตตลอดหลั กสู ต ร
104 หน่วยกิต เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน
คุณวุฒิผู้สมัคร
2.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
2.1.1 กลุ่ มวิช าเครื่องกล ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิช าช่าง
กลโรงงาน สาขาวิชาช่างจักรกลอัตโนมัติ สาขาวิชาช่างท่อและประสาน สาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่ น
สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ สาขาวิชาการออกแบบการผลิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิช าการออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ์อุต สาหกรรม สาขาวิช าช่างเทคโนโลยีอุต สาหการ สาขาวิช าเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาช่างโลหะวิทยา สาขาวิช าช่างโลหะ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการต่อเรือ สาขาวิชาการบำรุงรักษาอากาศยาน สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก สาขาวิชา
เทคโนโลยีรถยนต์ สาขาวิชาช่างกลเกษตร (เครื่องกล) สาขาวิชาช่างเครื่องกล สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น

และปรับอากาศ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ สาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาช่าง
อากาศยาน
2.1.2 กลุ่ มวิช าไฟฟ้ า/อิเล็ กทรอนิกส์ ได้แก่ สาขาวิช าไฟฟ้า สาขาวิช าไฟฟ้ ากำลั ง สาขาวิช า
อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม สาขาวิชาการบำรุงรักษา
เครื่องสื่อสารการบิ น สาขาวิชาการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
สาขาวิช าเทคนิ ควิศวกรรมอาศยาน สาขาวิช าอิเล็ กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรม สาขาวิช าอิเล็ กทรอนิ กส์ ทั่ว ไป
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2.1.3 กลุ่มวิชาการก่อสร้าง ได้แก่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขา
วิชาโยธาสาขาวิชาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสำรวจ
2.1.4 กลุ่ ม วิช าเคมีอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิช าเคมี อุตสาหกรรม สาขาวิช าเคมีปฏิ บัติการ
สาขาวิชาปิโตรเคมี
2.1.5 กลุ่ ม วิช าอื่น ๆ ได้แก่ สาขาวิช าการพิมพ์ สาขาวิช าเทคนิคแว่นตาและเลนส์ สาขาวิช า
เทคนิคกายอุปกรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.2.1 กลุ่ ม วิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าการบั ญ ชี สาขาวิ ช าการตลาด สาขาวิ ช า
การเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ สาขาวิช าการจั ดการทรั พยากรมนุษ ย์ สาขาวิช าธุรกิจประกันภั ย สาขาวิช าธุรกิจสถานพยาบาล
สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชา
การเงิ น สาขาวิ ช าการจั ด การ สาขาวิ ช าภาษาธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก สาขาวิ ช า
ภาษาต่ า งประเทศธุ ร กิ จ สาขาวิ ช าการจั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ์ สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ สาขาวิ ช า
การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดงานสำนักงาน สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการรถยนต์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2.3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
2.3.1 กลุ่มวิชาศิลปกรรม ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
และการตกแต่ งภายใน สาขาวิช าศิ ล ปกรรม สาขาวิช าการออกแบบและตกแต่ ง สาขาวิช าการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี
2.4 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
2.4.1 กลุ่มวิช าเกษตรกรรม ได้แก่ สาขาวิช าช่างกลเกษตร 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 กลุ่ ม วิ ช าคหกรรม ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ สาขาวิช าอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิช าการบริห ารงานคหกรรมศาสตร์ สาขาวิช าเทคโนโลยี
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
2.7 ประเภทวิชาประมง
2.7.1 สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
2.8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2.8.1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนส่ง
3. พื้นที่การให้โควตา
ทั่วประเทศ
4. วิธีการสมัครและชำระเงิน ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
ผู้ส มัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
การสมั ครผ่ านระบบการรั บ นั ก ศึกษาออนไลน์ ให้ ครบทุ ก ขั้น ตอน ตามที่ มหาวิท ยาลั ย กําหนด หากปฏิ บั ติ
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 13.00 น.
วันที่ 15 มกราคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก
วันที่ 21 - 28 มกราคม 2564
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
5. การสอบคัดเลือก
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เกรดเฉลี่ยสะสม และการสอบสัมภาษณ์
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
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7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 13.00 ณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ โดยผู้สอบสัมภาษณ์ต้องนำเอกสารมาแสดง ดังนี้
7.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
7.2 สำเนาหลั ก ฐานการศึ ก ษา ใช้ระเบี ยนแสดงผลการเรีย น หรือ Transcript ที่ แ สดงว่ากำลั ง
ศึกษาอยู่ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และมีผลการเรียน
เฉลี่ ย สะสมรวมทุ ก วิช า ในชั้ น ปวส. 1 ไม่ ต่ ำกว่า 2.75 พร้อ มลงนามรับ รองสำเนาถู ก ต้ อ ง
ด้วยตนเอง 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
- ผลตรวจสุ ขภาพทั่วไป ที่ รับรองว่าเป็นผู้ มีสุ ขภาพแข็งแรงและไม่เป็ นโรคที่ เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
- ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องนำฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง)
- ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A)
- ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 15 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/
9. การชําระเงินค่าลงทะเบียน
พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าลงทะเบี ยนจากระบบชําระเงินนักศึกษาใหม่ ที่ห น้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลั ย
http://www.kmutnb.ac.th และนําไปชําระที่ธนาคารระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2564 รายละเอียด
ตามใบแจ้งการชําระเงินกําหนด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ)
10. การมอบตัว พบอาจารย์ที่ปรึกษา และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
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
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- ที่อยู่ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808 หรือ 08 6046 5741
- Facebook : BID.KMUTNB
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง)
คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
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