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โครงการ Active Recruitment 

 โครงการ Active Recruitment เป็นหนึ่งในโครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน กล้าแสดงออก 

ส่งเอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพ่ือสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ภายใต้เกณฑ ์

การรับสมัครของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก าหนดรายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก 

เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร 

1.1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามสายการเรียนที่คณะ/ภาควิชา

ก าหนด 

1.2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียน 

ที่คณะ/ภาควิชาก าหนด  

1.3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสายการเรียน

ที่คณะ/ภาควิชาก าหนด  

1.4. ผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร 5 ภาคการศึกษา 

1.5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ต้องไม่ต่ ากว่าที่สาขาวิชาก าหนด 

1.6. จ านวนหน่วยกิตของกลุ่มสาระวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ต้องไม่ต่ า

กว่าที่สาขาวิชาก าหนด 

1.7. มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

1.8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1.9. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

1.10. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 
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2. เอกสารประกอบการสมัคร  
2.1. แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย 

(1) หน้าปก (ระบคุณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร) 
(2) ประวัติส่วนตัว (ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลให้ชัดเจน) 
(3) ประวัติการศึกษา  
(4) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
(5) ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP  

(ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) 
(6) ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

ที่สมัคร 
(7) เอกสารเพ่ิมเติม ตามเงื่อนไขของคณะ/ภาควิชา ก าหนด 

 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
3.1. เปิดรับสมัคร รอบที่ 2: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563  

 

3.2. ผู้สมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วน และจัดท าแฟ้มสะสมผลงานให้สอดคล้อง 
กับสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ 

3.3. ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ส านักงานคัดเลือกฯ หรือภาควิชาที่ต้องการสมัคร  
ด้วยตนเอง /ไปรษณีย์ 

3.4. กรณีผู้สมัครส่งเอกสาร/แฟ้มสะสมผลงาน มายังส านักงานคัดเลือกฯ กรุณากรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ 
http://aradmission.kmutt.ac.th  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น    

3.5. แฟ้มสะสมผลงาน จะต้องจัดส่งถึงส านักงานคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เท่านั้น  
 

ที่อยู่ส าหรับส่งเอกสาร (เลือกเพียงอย่างเดียว) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

โครงการ Active Recruitment 
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา   
อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพ 10140 

 

 

โครงการ Active Recruitment 
สาขาวิชา/ภาควิชา..................................................... 

คณะ...........................................................................  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพ 10140 
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4. ขั้นตอนการคัดเลือก  
4.1. ภาควิชาพิจารณาเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ 

ภาควิชา หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรืออีเมลทีผู่้สมัครแจ้งไว้ 
4.2. ภาควิชาด าเนินการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบทักษะ เพ่ือประเมินความถนัด 

ทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ)  

4.3. ส านักงานคัดเลือกฯ แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามที่ได้รับข้อมูลจากภาควิชา พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอน 
การกรอกใบสมัครและรหัสสมัครผ่าน SMS และ/หรือ E-mail  

4.4. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ กรอกใบสมัครออนไลน์ ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร แล้วน าไปช าระที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามช่องทาง
บริการต่าง ๆ โดยมีก าหนดการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

4.5. ส านักงานคัดเลือกฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาส าหรับผู้สมัครที่ด าเนินการตามข้อ 4.4 แล้ว  
ผ่านเว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th 

4.6. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th โดยมีก าหนดการตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

4.7. ส านักงานคัดเลือกฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันการเลือกเรียน มจธ. แล้ว ที่เว็บไซต์ 
http://admission.kmutt.ac.th ทั้งนีผู้้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดาวน์โหลดใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และน าไป
ช าระท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ตามช่องทางบริการต่าง ๆ  

 (ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าบ ารุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2563 และค่าหน่วยกิต 15 

 หน่วย ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ค่าหน่วยกิต 13 หน่วย  

 และสาขาวิชาที่มีค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ต้องช าระตามอัตราเหมาจ่ายของสาขาวิชานั้น  ๆ)  

 หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 
 

5. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
5.1 กรณีได้รับการพิจารณาเข้าศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเลือกเรียนที่  มจธ.  

ในระบบของ ทปอ. ภายในวันที่ก าหนด  
5.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกท่ียืนยันการเข้าศึกษาในระบบของ ทปอ. แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัคร

สอบรอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครสอบรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไป 
โดยไม่สละสิทธิ์แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

5.3 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องช าระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น  
และต้องช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภายในระยะเวลาและ 
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

http://admission.kmutt.ac.th/
https://student.mytcas.com/th
http://admission.kmutt.ac.th/


-4- 
 

 
 

5.4 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ช าระค่ายืนยันสิทธิ์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาที่ได้
ช าระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.5 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดตามก าหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์
ส านักงานทะเบียนนักศึกษา: http://regis.kmutt.ac.th 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th 

http://regis.kmutt.ac.th/
http://admission.kmutt.ac.th/

