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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 2562 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 ภาคการศึกษาเท่านั้น 

1.5. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ต้องไม่ต่ ากว่าที่สาขาวิชาก าหนด 

1.6. มีความประพฤติเรียบร้อย ยอมรับระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

1.7. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

1.8. ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า 

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

1.9. ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม 

2. เอกสารประกอบการสมัคร  
2.1. แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย 

(1) หน้าปก พร้อมระบุคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 
(2) ประวัติส่วนตัว (ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลให้ชัดเจน) 
(3) ส าเนาบัตรประชาชน (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
(4) ประวัติการศึกษา  
(5) ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง) 
(6) ส าเนาผลการทดสอบ GAT/PAT (ถ้ามี)  
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(7) ส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP  
(ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ) 

(8) ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ กิจกรรมที่เข้าร่วม และผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ที่สมัคร 
 

3. ขั้นตอนการสมัคร 
3.1. เปิดรับสมัคร  

 รอบท่ี 1: วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 
 รอบท่ี 2: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 

 

3.2. ผู้สมัครศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และจัดท าแฟ้มสะสมผลงานให้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
ที่ตนเองสนใจ  

3.3. ผู้สมัครส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ส านักงานคัดเลือกฯ หรือภาควิชาที่ต้องการสมัคร ด้วยตนเอง 
/ไปรษณีย์ 
 

ที่อยู่ส าหรับส่งเอกสาร (เลือกเพียงอย่างเดียว) 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ส านักงานคัดเลือกฯ จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  

 
4. ขั้นตอนการคัดเลือก  

4.1. ภาควิชาพิจารณาเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ 
ภาควิชา หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรืออีเมลทีร่ะบุไว้ 

4.2. ภาควิชาด าเนินการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพ่ือประเมินความถนัด 
ทางวิชาชีพ/ความสามารถพิเศษ)  

4.3. ส านั ก ง านคั ด เ ลื อกฯ  ประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ า นการคั ด เ ลื อก ให้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ กษาผ่ าน เ ว็ บ ไ ซต์  
http://admission.kmutt.ac.th  พร้อมทั้งแจ้งรหัสสมัครผ่าน SMS และ E-mail ตามที่ได้รับแจ้งจาก
ภาควิชา  

 

เอกสารการสมัคร โครงการ Active Recruitment 
ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพ 10140 

 

 

เอกสารการสมัคร โครงการ Active Recruitment
ภาควิชา...................................................................... 

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

126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  
กรุงเทพ 10140 
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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 http://www.mytcas.com 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 1/2562 และค่าหน่วยกิต 15    

 หน่วย ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ค่าหน่วยกิต 13 หน่วย  

 และสาขาวิชาที่มีค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ต้องช าระตามอัตราเหมาจ่ายของสาขาวิชานั้น  ๆ)  

 หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 

4.8. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษาพร้อมหลักฐานการช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ฉบับจริง)  

ที่ส านักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  

4.9. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาติดตามก าหนดการลงทะเบียนและตารางกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านเว็บไซต์

ส านักงานทะเบียนนักศึกษา: http://regis.kmutt.ac.th  
 

5. เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา 
5.1  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
5.2  ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเข้าศึกษาในระบบของ ทปอ. แล้ว จะถูกตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์    

 สมัครสอบรอบต่อไป กรณีที่ต้องการสมัครรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน หากมีการสมัครครั้งต่อไป  
 โดยไม่สละสิทธิ์แล้วผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นโมฆะ  

5.3  การช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาและตามอัตราที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด   
 ทั้งนีม้หาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ที่ได้ช าระไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th 
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