ร่ าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจาปีการศึกษา ๒๕60
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
----------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประสงค์รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อสาหรับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี ซึ่งจัดการเรียนการ
สอนที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง จึงเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโครงการโควตาพื้นที่
จังหวัดระยอง ประจาปีการศึกษา 2560 ไว้ดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
๑.๑ ต้องเป็นผู้มีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึง
วันสอบสัมภาษณ์
๑.๒ ส าหรั บผู้ ส มัครเข้าศึกษาต่ อ ปริญญาตรี หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี โครงการปกติ
ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา ๒๕๕9 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง หรือสาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต จากสถานศึกษาใน
จังหวัดระยอง
๑.3 ไม่เ ป็ น ผู้ ป ระพฤติผิ ดวินั ย นั กศึกษาขั้นร้ายแรง ด้ ว ยการให้ พ้นสภาพจากการเป็น นักเรีย นหรื อ
นักศึกษาด้วยการ “ให้ออก”
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
บริสุทธิ์ใจ
๒.๒ เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
๒.๓ ไม่ มี ชื่ อในทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ตหรื อนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยหรื อสถาบั นการศึ กษาชั้ นสู งอื่ นๆ
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
๒.๔ ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท
๒.๕ ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา
๒.๖ มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษา ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
๒.๗ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๘ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

-๒หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
๓. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
3.1 ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยของมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม. ๖) แผนวิ ท ย์ -คณิ ต
และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า ๓.00 หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ไม่ต่ากว่า 3.00 สามารถ
สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ.)
เทคโนโลยี วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
เทคโนโลยี วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet)
เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมวั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต
(MPet) แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet)

จานวนรับ รหัส
(คน) สาขาวิชา

คุณวุฒิผู้สมัคร (ม.๖)

5

511

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

5

512

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

5

513

5

514

10

515

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

15

516

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

7

518

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต

3.2 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผล
การเรี ย นเฉลี่ ย สะสม (เกรดเฉลี่ ย -GPA) 4 ภาคการศึ กษา ไม่ ต่ ากว่ า 2.75 หรื อ ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ไม่ต่ากว่า 2.75 สามารถ
สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (วศ.บ.)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

จานวนรับ รหัส
(คน) สาขาวิชา
5

5

คุณวุฒิผู้สมัคร (ปวช.)

711

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์

712

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์

-๓-

หลักสูตร/สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์

จานวนรับ รหัส
(คน) สาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet)

5

713

5

714

3

718

คุณวุฒิผู้สมัคร (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชา
เครื่องกล/ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอุตสาหกรรมฐาน
วิทยาศาสตร์

4.ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ
๑. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต
๒. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์
๓. สอบสัมภาษณ์
๔. ประกาศผลสอบคัดเลือก

กาหนดการ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่
14 ตุลาคม 2559
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

สถานที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th
http://www.admission.kmutnb.ac.th
หรือ eat.kmutnb.ac.th
ณ มจพ. วิทยาเขตระยอง
http://www.admission.kmutnb.ac.th
หรือ eat.kmutnb.ac.th

หมายเหตุ กาหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก
5. วิธีการสมัคร
การสมั ค รเข้ า ศึ ก ษาต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ วิ ท ยาเขตระยอง
จะใช้วิธีการสมัครผ่านทางระบบการรับนั กศึกษาออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถดาเนินการสมัครด้วยตนเองทาง
อินเทอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th (ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้ าศึกษาได้
สูงสุด 1 อันดับ)
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาให้
ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลั ยกาหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกข้อมูล ที่เป็นเท็จ
ผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก และถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
6. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบเป็นเงิน ๔๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รวมเป็นเงิน 410 บาท (ผู้สมัคร
ที่ได้ทาการสมัครและชาระเงินค่าสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

-๔7. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ดังนี้
ขั้นตอนการสมัคร
วิธีการดาเนินการ
1. ศึกษา/ตรวจสอบ ข้อมูลการรับ - ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร
นั ก ศึ ก ษา จากระเบี ย บการรั บ ให้เข้าใจก่อนที่จะดาเนินการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ ๒ โดยดาเนิน การดังนี้
สมัคร
 Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. ลงทะเบี ยนเพื่อการสมัครผ่ าน - ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทาการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
(ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
- http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ ส มั ค รจะต้ อ ง
 กรอกเลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชนของผู้ ส มั ค ร ๑๓ หลั ก ให้ ถู ก ต้ อ ง
 กาหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้กาหนด ควรกาหนดรหัสที่ผู้สมัคร จาได้ง่าย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล
3. เข้ า สู่ ร ะบบการรั บ นั ก ศึ ก ษา - เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ออนไลน์
(ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559)
- กรอกข้อมูลการสมัคร และ  ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
- พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่า  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทาการบันทึก
 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิ น (ชาระเงินภายในวันที่ที่กาหนด ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้ง
สมัคร
การชาระเงิน)
4. ชาระเงินค่าสมัครสอบ
-ผู้สมัครถือใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัคร การ
สมัครจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชาระเงินตามกาหนดเวลาในใบแจ้งการชาระเงินค่า
สมัคร
 หากผู้สมัครไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดตามใบแจ้งการชาระเงิน
ค่าสมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดาเนินการ login เข้า
ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิก การสมัครเดิม
ทาตามขั้นตอนที่ ๓ และ ๔ ใหม่อีกครั้ง กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ถือว่า
ผู้สมัครไม่ประสงค์ จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
5. ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร - ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครว่าการสมัครสาเร็จหรือไม่หลังจาก
วันที่ผู้สมัครไปชาระเงินแล้ว 3 วันทาการ โดยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th ถ้าขึ้นข้อความว่า “สาเร็จ” แสดงว่า
การสมัครสาเร็จเรียบร้อยแล้ว
6.พิ ม พ์ ใ บหลั ก ฐานแสดงการ - ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อดูข้อมูลการสอบอาทิ เลขที่สมัคร
สมัคร
เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ตลอดจนนามาใช้ เป็นหลักฐานแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยโดยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ที่
http://www.admission.kmutnb.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

-๕8.วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) และการสอบสัมภาษณ์
9. การสอบสัมภาษณ์
ผู้ ส มั ค รที่ มี ร ายชื่ อ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ จะต้ อ งเข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ ตามวั น และสถานที่
ทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด ไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์คือ
9.๑ ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
9.๒ บั ตรประจ าตัวประชาชน/หรือบัตรที่ออกโดยหน่ว ยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้ ส มัครและเลข
ประจ าตั ว ประชาชนปรากฏอยู่ ใ นบั ต รนั้ น ฉบับ จริ ง พร้ อมส าเนาที่ ผู้ ส มั ครลงนามรั บรองส าเนาถู ก ต้ องด้ ว ย
ตนเอง ๑ ชุด
9.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง ๑ ชุด
ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจนถึงวันสอบ
สัมภาษณ์
9.๔ หลักฐานการสาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษา โดยใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา
หรือ Transcript หรือ ใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่า กาลังศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจริง
หรือกาลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนาม รับรองสาเนา
ถูกต้องด้วยตนเอง ๑ ชุด
หมายเหตุ เอกสารในข้อที่ 9.1 - 9.4 ให้ผู้ สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด เรียงลาดับ ให้เรียบร้อยและส่ งให้
กรรมการสอบสัมภาษณ์
๑0. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๑ (คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร) และ ข้อ ๒ (คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร)
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทาการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกถอนสภาพจาก
การเป็นนักศึกษาทันที
๑1. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
๑1.๑ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและประสงค์เข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๑1.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจะต้ อ งช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาตามระเบี ย บ
ของมหาวิทยาลัย จานวน 21,950 บาท ระหว่างวันที่ 16 - 24 พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
และหากผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่จบการศึกษา สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาคืนได้ แต่จะไม่คืน
ให้ในกรณีที่ผู้รับคัดเลือกประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา
11.3 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้สมาคม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อนาไปตัดสิทธิ์การเลือกคณะ/สาขาวิชา ของระบบกลางการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดม (Admissions) และการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวนี นรัตถรักษา)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

