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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
โครงการรับนักศึกษาพิการ ประจาปีการศึกษา 2561
...................................................................
ด้ว ยมหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี (มจธ.) เปิด รับ สมั ครนั กศึ กษา เพื่อ เข้าศึกษาต่ อระดั บ
ปริญญาตรี ในโครงการรับนักศึกษาพิการ ประจาปีการศึกษา 2561 จึงวางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ไว้
ดังนี้
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 23 มกราคม 2561
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจาตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้ ตามที่สาขาวิชากาหนด
4. เป็นผู้สาเร็จการศึกษา หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนตามที่สาขาวิชากาหนด
5. เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึ กษา หรื อ กาลั งศึ กษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่
สาขาวิชากาหนด
6. ผลการเรียนที่ใช้ในการสมัคร 5 ภาคการศึกษาเท่านั้น
7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาต่างประเทศต้องไม่ต่ากว่าที่สาขาวิชากาหนด
8. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกาย
9. มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
10. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
11. ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
12. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม
เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
1. กรณีได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับรหัสจากมหาวิทยาลัยฯ และต้องใส่รหัส
เพื่อยืนยันการเลือกเรียนที่ มจธ. ในระบบของ สอท. ภายในวันที่กาหนด
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยืนยันการเข้าศึกษาในระบบของ สอท. แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบ
รอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์
แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ
3. มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชาระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น
และต้องชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ภายในระยะเวลาและตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด (ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2561
และค่าหน่วยกิต 15 หน่วย ยกเว้นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ค่าหน่วยกิต

-213 หน่วย และสาขาวิชาที่มีค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ต้องชาระตามอัตราเหมาจ่ายของสาขาวิชานั้นๆ)
หากพ้นกาหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
4. ผู้ มีสิ ทธิ์เข้าศึกษาที่ ช าระค่ายื น ยั น สิ ทธิ์แล้ ว มหาวิท ยาลั ยฯ จะไม่ คืนเงิน ค่ายืนยัน สิ ทธิ์การเข้าศึกษา
ที่ได้ชาระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. ก าหนดการลงทะเบี ย นและตารางกิ จ กรรมติ ด ตามผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส านั ก งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา
ที่เว็บไซต์ http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent2.php
หลักฐานการสมัครทีน่ ามาในวันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเท่านั้น) ประกอบด้วย
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สาเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
1. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
5. เอกสารเฉพาะผู้ที่สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
5.1 สาเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test Results.)
(TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
5.2 Personal Statement of Motivation :
 Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
 How the study can accommodate your future career plan or other things you would
like to achieve after graduation.
5.3 Portfolio of Art and Design work.
หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัคร ให้สาเนาเอกสารถูกต้องและลงชื่อกากับ ทุกแผ่น หากมีแฟ้มสะสม
ผลงาน ให้นามาในวันสอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

