ประกาศศมหาวิทยาลัยยเทคโนโลยีพระจอมเกล้
ร
าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครนั
ค กศึกษาโคครงการโควตาาเรียนดี ประจจําปีการศึกษาา ๒๕๕8
คณะวิศวกกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
แ
ยี
--------------------------------------------------------------มมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี
ย
พระจอมเกล้
พ
ล้ า พระนครเหหนื อ ได้ ล งนาามข้ อ ตกลงคความร่ ว มมื อทางวิ ช าการร
โครงการรจัดตั้งมหาวิทยาลั
ท ยเทคโนโโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ วิทยาาเขตระยอง กั บจังหวัดระยยอง เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม ๒๕๕๓๓ มุ่งเน้นการจัดการเรียนกการสอนในระะดับอุดมศึกษา
ษ ให้กับสังคมมและชุมชนตต่างๆ และทั่ว
ท ย ประสสงค์ รั บสมั ครนนั กเรี ยนเพื่ อเข้ าศึ กษาต่ อ
ประเทศศ เพื่ อ เป็ น กาารขยายโอกาาสทางการศึ กษา มหาวิ ทยาลั
คณะวิศววกรรมศาสตร์และเทคโนโลยียี ในระดับปริญญญาตรี ๔ ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบับัณฑิต รวม 5 สาขาวิชา ซึ่ง
จัดการเรีรียนการสอนทที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ย
จึงเห็นควรกํกําหนดหลักเกกณฑ์ในการรัรับนักเรียนเข้้าศึกษาต่อในน
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกกล้าพระนครเเหนือ วิทยาเขขตระยอง ไว้ดดัั งนี้
๑. คุณสมมบัติเฉพาะขของผู้สมัคร
๑.1 ต้องกําลังศึกษาอยู่ในชั
น ้นปีสุดท้ายยของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวชช.) หรือระดับมัมธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) แผนกการเรียนวิทย์-คณิต ในปีกาารศึกษา ๒๕๕๕7
๑. 2 ไม่ เ ป็ นผู
น ้ ป ระพฤติผิผิด วิ นั ย นั ก ศึ กกษาขั้ น ร้ า ยแแรง ด้ ว ยการให้ พ้ น สภาพ จากการเป็นนั
น ก ศึ ก ษาในน
ปีการศึกษษา ๒๕๕7 ด้วยการ
ว
“ให้ออก”
อ
๒. คุณสมมบัติทั่วไปขอองผู้สมัคร
๒.๑ ต้องเป็นผู
น ้ทสี่ นับสนุนการปกครองร
น
ระบอบประชาาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยย์ทรงเป็นประะมุขอย่าง
บริสุทธิใ์ จ
๒.๒ เป็นผู้มีมีความประพฤฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรอองต่อมหาวิทยยาลัยว่าจะปฏิฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งของมหหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
น นนิ สิ ตหรืรื อนั กศึ ก ษาขของมหาวิ ทยาลั ยหรื อสถาาบั นการศึ กษาชั
ษ ้ นสู งอื่ นๆ
๒.๓ ไม่ มี ชื่ อในทะเบี ยนเป็
ยกเว้นมหหาวิทยาลัยเปิด
๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่คววามผิดลหุโทษษหรือความผิด
ที่ได้กระททําโดยประมาท
๒.๕ ไม่เป็นโรคติ
โ ดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกีกียจ หรือเป็นโโรคสําคัญที่จะเป็
ะ นอุปสรรคค
ต่อการศึกกษา
ุป
บรองวว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบํารุงและะค่าใช้จ่ายต่างๆ
ง ที่เกี่ยวกับ
๒.๖ มีผู้ปกคครองหรือผู้อปการะรั
การศึกษาา ได้ตลอดระยยะเวลาที่ศึกษา
ษ
๒.๗ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่าางถูกต้องตามมกฎหมาย
๒.๘ เป็นผู้ทีท่มี ีคุณสมบัตอือิ ่นื ๆ ตามที่มหหาวิทยาลัยกําหนด

-๒-

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทําการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
๓. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
3.1 ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)

จํานวนรับ
รหัส
(คน)
สาขาวิชา
10

711

10

713

10

714

10

715

เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
(MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

10

716

เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและโลจิ ส ติ ก ส์
(ILet)

10

718

คุณวุฒผิ ู้สมัคร (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่ม
วิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/ช่าง
อุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่ม
วิชาเครื่องกล/ช่างอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่ม
วิชาเครื่องกล/ช่างอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่ม
วิชาเครื่องกล/ช่างอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่ม
วิชาเครื่องกล/ช่างอุตสาหกรรม
ฐานวิทยาศาสตร์

3.๒ ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖) แผนวิทย์-คณิต และมีระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม

จํานวนรับ
รหัส
(คน)
สาขาวิชา
10

511

คุณวุฒผิ ู้สมัคร (ม.๖)
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

-๓เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10

513

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์

10

514

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

10

515

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

10

516

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

10

518

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
(MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและโลจิ ส ติ ก ส์
(ILet)
4.ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ
๑. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต

กําหนดการ
สถานที่
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ถึง http://www.admission.kmutnb.ac.th
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
หรือ eat.kmutnb.ac.th
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
http://www.admission.kmutnb.ac.th
สัมภาษณ์
หรือ eat.kmutnb.ac.th
๓. สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง
เวลา 13.00 – 16.00 น.
๔. ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557
http://www.admission.kmutnb.ac.th
หรือ eat.kmutnb.ac.th
หมายเหตุ กําหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก
5. วิธีการสมัคร
การสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตระยอง
จะใช้วิธีการสมัครผ่านทางระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถดําเนินการสมัครด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th (ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้
สูงสุด 1 อันดับ)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาให้
ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยกําหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมั คร หรือกรอกข้อมูล ที่เป็นเท็จ
ผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
6. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบเป็นเงิน ๔๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รวมเป็นเงิน 410 บาท (ผู้สมัคร
ที่ได้ทําการสมัครและชําระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

-๔7. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการนักศึกษาออนไลน์ ดังนี้
ขั้นตอนการสมัคร
วิธีการดําเนินการ
1. ศึกษา/ตรวจสอบ ข้อมูลการรับ - ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร
นักศึกษา จากระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนที่จะดําเนินการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ ๒ โดยดําเนิน การดังนี้
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. ลงทะเบี ย นเพื่ อ การสมั ค รผ่ า น - ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทําการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน
ระบบ
(ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
การรับนักศึกษาออนไลน์
- http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง
 กรอกเลขบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ ส มั ค ร ๑๓ หลั ก ให้ ถู ก ต้ อ ง
 กําหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้กําหนด ควรกําหนดรหัสที่ผู้สมัคร จําได้ง่าย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล
-ผู้สมัครถือใบแจ้งการชําระเงินค่าสมัครไปชําระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรื อ
4. ชําระเงินค่าสมัครสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชําระเงิน
ค่าสมัคร การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระเงินตามกําหนดเวลาในใบแจ้ง
การชําระเงินค่าสมัคร
 หากผู้สมัครไม่ได้ชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนดตามใบแจ้งการชําระ
เงินค่าสมัคร กรณี ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดําเนินการ
login เข้าระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิก
การสมัครเดิม ทําตามขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ ใหม่อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการ
สมัคร ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์ จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จาก
มหาวิทยาลัยไม่ได้
5. ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร - ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครว่าการสมัครสําเร็จหรือไม่
หลังจากวันที่ผู้ส มัครไปชํ าระเงิ น แล้ ว 3 วันทํ าการ โดยเข้ าสู่ ระบบการรับ
นักศึกษาออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th ถ้าขึ้นข้อความ
ว่า “สําเร็จ” แสดงว่าการสมัครสําเร็จเรียบร้อยแล้ว
6.พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร - ผู้ส มัครพิม พ์ใบหลักฐานแสดงการสมัค ร เพื่อดูข้อมูลการสอบอาทิ เลขที่
สมัคร เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ตลอดจนนํามาใช้ เป็นหลักฐานแสดงใน
วันสอบสัมภาษณ์และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยโดยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษา
ออนไลน์ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557
8.วิธกี ารคัดเลือก
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) และการสอบสัมภาษณ์

-๕9. การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันและสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบสัมภาษณ์คือ
9.๑ ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
9.๒ บั ตรประจําตั วประชาชน/หรือบัตรที่ ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรู ปผู้ ส มัครและเลข
ประจํ า ตั ว ประชาชนปรากฏอยู่ ใ นบั ต รนั้ น ฉบั บ จริ ง พร้ อ มสํ า เนาที่ ผู้ ส มั ค รลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อ งด้ ว ย
ตนเอง ๑ ชุด
9.3 สําเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
9.4 หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน 4 เทอม หรือ Transcript หรือ ใบรับรอง หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงว่ากําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ฉบับจริง หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง พร้อมสําเนาที่ผู้สมัครลงนาม รับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง ๑ ชุด
หมายเหตุ เอกสารในข้อที่ 9.1 - 9.4 ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุดเรียงลําดับให้เรียบร้อยและส่งให้
กรรมการสอบสัมภาษณ์
๑0. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.๑ ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา ๒๕๕7
๑0.2 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง ด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕7 ด้วยการ “ให้ออก”
๑0.3 มีคุ ณสมบั ติครบถ้วนตาม ข้อ ๑ (คุณ สมบัติเฉพาะของผู้ส มั คร) และ ข้อ ๒ (คุณสมบัติทั่ วไป
ของผู้สมัคร)
๑0.4 จะต้ องไม่ มี ชื่ อเป็ นนิ สิ ตหรื อนั กศึ กษาในมหาวิ ท ยาลั ยอื่ น ซึ่ งมี กํ าหนดการเรี ยนตามวั นและ
เวลาราชการ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑0.๑ – ๑1.4 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทําการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
๑1. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
๑1.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและประสงค์เข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
๑1.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจะต้ อ งชํ า ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บํ า รุ ง การศึ ก ษาตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๖,๙๕๐ บาท ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2557 – 10 พฤศจิกายน 2557 มิฉะนั้น
จะถือว่าสละสิทธิ์ และหากผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่จบการศึกษา สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษา
คืนได้ แต่จะไม่คืนให้ในกรณีที่ผู้รับคัดเลือกประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา

