ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจาปีการศึกษา 2560
(คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม)
----------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กับจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ให้กับสังคมและชุ มชนต่างๆ ในบริเวณจังหวัดระยอง และจังหวัด
ใกล้ เ คี ย ง เพื่ อ เป็ น การขยายโอกาสทางการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ประสงค์ รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รวม 2 สาขาวิชา
จั ด การเรี ย นการสอนที่ มจพ.วิ ท ยาเขตระยอง จึ ง เห็ น ควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการรั บ นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ไว้ดังนี้
1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้มีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
1.2 ต้ อ งก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ในชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยของระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) ในปี ก ารศึ ก ษา 2559
จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง หรือเป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียน ในจังหวัดระยอง
1.3 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง ด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา
2559 ด้วยการ “ให้ออก”
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ
2.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติ ตามกฏระเบียบ
ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
2.3 ไม่ มี ชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ต หรื อ นั กศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถ าบั น การศึ ก ษาชั้ น สู ง อื่ น ๆ
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด
2.4 ไม่ เป็ น ผู้ เคยถู กต้ องโทษจ าคุ กโดยค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ ความผิ ด ลหุ โทษหรือความผิ ด
ที่ได้กระทาโดยประมาท
2.5 ไม่ เป็ นโรคติ ดต่ ออย่ างร้ายแรง โรคจิ ตฟั่ นเฟื อน โรคที่ สั งคมรังเกียจ หรือเป็ นโรคส าคัญที่ จะเป็ นอุ ปสรรค
ต่อการศึกษา
2.6 มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบารุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
2.7 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.8 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หากปรากฏในภายหลั งว่ าผู้ ส มั ครขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1 และข้ อ 2 ข้ อใดข้ อหนึ่ งอยู่ ก่ อนท าการสมั ค ร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
3. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
3.1 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ากว่า 2.75
สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
3.1.2 ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทย์-คณิต
จานวนรับ รหัส
หลักสูตร/สาขาวิชา
คุณวุฒิผู้สมัคร (ม.6)
(คน)
สาขาวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิ ช ากระบวนการอุ ต สาหกรรมเคมี แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
80
611 มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต
(ICPE)
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM)
80
612 มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทย์-คณิต
4. ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่
รายการ
กาหนดการ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ถึง
1. การสมัครทางอินเทอร์เน็ต
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
สอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
3. สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
4. ประกาศผลสอบคัดเลือก

สถานที่
-http://www.admission.kmutnb.ac.th
-http://www.sciee.kmutnb.ac.th

-มจพ.วิทยาเขตระยอง
-http://www.admission.kmutnb.ac.th
หรือ-http://www.sciee.kmutnb.ac.th
หมายเหตุ กาหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จะประกาศให้ทราบวันประกาศผลสอบคัดเลือก
5. วิธีการสมัคร
การสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะใช้วิธีการสมัคร
ผ่ า นทางระบบการรั บ นั ก ศึ ก ษาออนไลน์ โดยผู้ ส มั ค รสามารถด าเนิ น การสมั ค รด้ ว ยตนเองทางอิ น เทอร์ เน็ ต
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้ องพิ มพ์ ข้อมู ลที่ ถูกต้ อง และปฏิบั ติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนั กศึกษาให้
ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผู้สมัครอาจ
เสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
6. การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร
6.1 ตรวจสอบวุฒิของตนเองจากตารางสรุปวุฒิผู้สมัครว่าสามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้
6.2 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 1 อันดับ

7. ค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสาหรั บการเลือกสาขาวิช าอันดับ 1 เป็นเงิน 400 (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10
บาท)
8. ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการนักศึกษาออนไลน์ ดังนี้
ขั้นตอนการสมัคร
วิธีการดาเนินการ
1. ศึกษา/ตรวจสอบ ข้อมูลการรับ
- ผู้สมัคร ศึกษา/ตรวจสอบข้อมูลการรับนักศึกษาจากระเบียบการรับสมัคร
นักศึกษา จากระเบียบการรับสมัคร
ให้เข้าใจก่อนที่จะดาเนินการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 2 โดยดาเนิน
การดังนี้
Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัคร
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
2. ลงทะเบียนเพื่อการสมัครผ่านระบบการ - ก่อนการสมัครผู้สมัครทุกคนต้องทาการลงทะเบียนเพื่อสมัครเรียน
รับนักศึกษาออนไลน์
(ผู้สมัครลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
-http://www.admission.kmutnb.ac.th ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะต้อง
กรอก เล ขบั ต รป ระจ าตั วป ระช าช น ข องผู้ ส มั ค ร 13 ห ลั ก ให้ ถู กต้ อง
 กาหนดรหัสผ่าน (ผู้สมัครเป็นผู้กาหนด ควรกาหนดรหัสที่ผู้สมัครจาได้ง่าย)
 กรอกชื่อ – นามสกุล
3. เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์
- เข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
- กรอกข้ อมู ลการสมั ครและพิ มพ์ ใบแจ้ ง -http://www.admission.kmutnb.ac.th
การชาระเงินค่าสมัคร
(ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2559)
 ผู้สมัครกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทาการบันทึก
 พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน (ชาระเงินภายในวันที่ที่กาหนด
ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งการชาระเงิน)
4. ชาระเงินค่าสมัครสอบ
ผู้สมัครถือใบแจ้งการชาระเงินค่าสมัครไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ ได้ ทุ ก สาขา ภายในวั น ที่ ที่ ระบุ ไว้ ใ นใบแจ้ ง การช าระเงิ น ค่ า สมั ค ร
การสมั ครจะสมบู รณ์ เมื่ อผู้ สมั ครช าระเงิน ตามกาหนดเวลาในใบแจ้งการช าระเงิน
ค่าสมัคร
 หากผู้สมัครไม่ได้ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดตามใบแจ้งการชาระเงินค่า
สมัคร กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร ให้ผู้สมัครดาเนินการ login เข้าระบบ
การรับนักศึกษาออนไลน์ (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) แล้วยกเลิก การสมัครเดิม ทาตาม
ขั้ น ตอนที่ 3 และ 4 ใหม่ อี กครั้ ง กรณี สิ้ นสุ ด ระยะเวลาการสมั ค ร ถื อ ว่ า ผู้ ส มั ค ร
ไม่ประสงค์ จะสมัคร และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้
5. ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร
- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครว่าการสมัครสาเร็จหรือไม่หลังจาก
วันที่ผู้สมัครไปชาระเงินแล้ว 3 วันทาการ โดยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th ถ้าขึ้นข้อความว่า “สาเร็จ” แสดงว่า
การสมัครสาเร็จเรียบร้อยแล้ว

6.พิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร

- ผู้สมัครพิมพ์ใบหลักฐานแสดงการสมัคร เพื่อดูข้อมู ลการสอบอาทิ เลขที่สมัคร
เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ตลอดจนนามาใช้ เป็นหลักฐานแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์และใช้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยโดยเข้าสู่ระบบการรับนักศึกษาออนไลน์
ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th
ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2559

9.วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) และการสอบสัมภาษณ์
10. การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่มีรายชื่อ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับ การสอบสัมภาษณ์ ตามวันและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักฐานที่ต้องนามาในวันสอบสัมภาษณ์คือ
10.1 ใบหลักฐานแสดงการสมัคร
10.2 บัตรประจาตัวประชาชน/หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจาตัว
ประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
10.3 สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด ผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้มีชื่อในสาเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงวันสมัคร
เข้าศึกษา
10.4 หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ ใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงว่าสาเร็จหรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัย กาหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6). ฉบับจริง พร้อมสาเนาที่ผู้สมัครลงนาม รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด
มหาวิทยาลัยถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และหากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกไม่ สาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที
11. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
11.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2559
จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง
11.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 (คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร) และ ข้อ 2 (คุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัคร)
11.3 จะต้องไม่มี ชื่อเป็ นนิสิตหรือนั กศึกษาในมหาวิ ทยาลัยอื่น ซึ่งมีกาหนดการเรียนตามวันและเวลาราชการ
ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้
หากปรากฏในภายหลั งว่ าผู้ สมัครขาดคุณสมบั ติ ตามข้อ 11.1 – 11.3 ข้อใดข้อหนึ่ งอยู่ก่อนท าการสมั ครสอบ
คัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที
12. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและประสงค์เข้าศึกษาต่อจะต้องกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.2 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ประมาณ 21,950 บาท (สองหมื่ น หนึ่ งพั น เก้าร้อยห้ าสิ บ บาทถ้วน) ระหว่างวัน ที่ 16 พฤศจิ กายน 2559 ถึงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2559 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่จบการศึกษา สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียม
และค่าบารุงการศึกษาคืนได้ แต่จะไม่คืนให้ในกรณีที่ผู้รับคัดเลือกประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา

12.3 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้สมาคมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) เพื่ อ น าไปตั ด สิ ท ธิ์ ก ารเลื อ กคณะ/สาขาวิ ช า ของระบบกลางการคั ด เลื อ กบุ ค คล เข้ า ศึ ก ษา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา (Admissions) และการสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในระบบรั บ ตรงของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจาปีการศึกษา 2560

ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(อาจารย์ ดร.สไบทิพย์ ตุงคะมณี)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

