
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (4 ป) ประจําปการศึกษา 2564
__________________________________________________________

ดวย คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจําปการศึกษา 2564 โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี

1.  หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาท่ีเปดรับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป

สถานท่ีเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จํานวนรับ 15 คน

-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 15 คน

-  สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ จํานวนรับ 10 คน

*** สามารถเลือกสมัครได 1 หลักสูตรเทานั้น ***

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1  เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.2  เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.3  เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ท่ีมีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ

2.4  เปนผูไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มากอน อันเนื่องดวยความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดตาง ๆ

2.5  เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
2.6  ตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
2.7  ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน
2.8  คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา ดังตอไปนี้
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หลักสูตร คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา

1.  ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ของหลักสูตรการ
     ศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 3.25 ขึ้นไป
3.  มีความสามารถพิเศษอื่นๆ อาทิเชน ดานทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป หรือ
    กีฬา (ถามีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
4.  มีความรูภาษาญี่ปุนข้ันพื้นฐาน สามารถพูดโตตอบไดดี
5.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป

2. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 1.  กําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 / กศน. /
    อาชีวศึกษา / นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป
3.  เกรดวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา ตองไมตํ่ากวา B หรือ 3.00
4.  มีความรูภาษาอังกฤษ สามารถพูดโตตอบไดดแีละมคีวามสามารถพิเศษดาน
    ภาษาอังกฤษ เชน การพูดในที่สาธารณะ การแตงกลอนหรือเร่ืองสั้น ศิลปะ 
    การแสดง ดนตรี หรือกีฬา และ/หรือรางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ
    (ถามีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
5.  มีคะแนนสอบ IELTS 4 ขึ้นไป, TOEIC 500 ขึ้นไป, TOEFL ITP 450 ขึ้น
    ไป, TOEFL TBT 500 ขึ้นไป, CU-TEP 45 ขึ้นไป, TU-GET 500 ขึ้นไป
    (ถามีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)
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หลักสูตร คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา

3. ศศ.บ. (นวัตกรรมการ
   ทองเท่ียวและการบริการ)

1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 / กศน. /
    อาชีวศึกษา / นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 3.25 
3.  มีผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ ทุกวิชาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.50
4.  มีความสามารถพิเศษอื่นๆ อาทิเชน ดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
    ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป การแสดง หรือกีฬา และ/หรือรางวัล
    เชิดชูเกียรตอิื่น (ถามีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)

ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในแตละสาขาวิชาอยางเครงครัดทางคณะศิลปศาสตร

ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิกถอนการรับสมัคร ถาตรวจพบวาขอมูลหรือหลักฐานการสมัครเปนเท็จ และจะไมคืน

เงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้ง สิ้น

3.  กําหนดการรับสมัครตาง ๆ
กําหนดการ วันท่ี
1) รับสมัครทางอินเทอรเน็ต www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 
    และชําระเงินคาสมัคร

วันจันทรที่ 2 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 16
ธันวาคม 2563

2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
3) สอบสัมภาษณ คณะศิลปศาสตร วันอาทิตยที่ 7 กุมภาพันธ 2564
4) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ผานระบบของ ทปอ. วันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2564
5) นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
    อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันจันทรที่ 22 - วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ
2564

6) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ww.reg.kmitl.ac.th วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
7) รายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th วันพฤหัสบดีที่ 4 - วันอังคารที่ 9 มีนาคม

2564

*** การประกาศผลตางๆ จะแจงใหทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th/TCAS***

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
http://www.reg.kmitl.ac.th/
http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
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4.  วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอรเน็ตผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS และชําระเงินคาสมัครผานเคานเตอรของ

ธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราคาสมัครสอบ 300 บาท โดยมีคาธรรมเนียม
ธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ข้ึนหากมีการชําระเงินดวยวิธีอื่น ๆ) 

5.  เอกสารท่ีตองใชในหลักฐานการสมัคร
5.1 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน

1) พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS  พรอมลงลายมือชื่อใหเรียบรอย
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นปที่ 4 (5-6 ภาค

เรียน)
3) สําเนาประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุนหรือประกาศนียบัตรการทดสอบ

หรือ ประกาศนียบัตรการอบรมดานภาษาญ่ีปุนอื่น ๆ (ถาม)ี
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
5) สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถาม)ี
6) Portfolio ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูลไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ดังน้ี

ประวัติสวนตัวโดยยอ
ความสามารถพิเศษ
รางวัลทางดานวิชาการเกี่ยวกับภาษาญ่ีปุน และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ (ถามี)
สําเนาเอกสารแสดงความสามารถทางภาษาญ่ีปุน เชน ผลการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาญ่ีปุน (N5 N4 N3 เปนตน) (ถาม)ี
หลักฐานการเขารวมกิจกรรมดานการใหบริการสังคม (ถามี)

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS
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5.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1) พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS  พรอมลงลายมือชื่อใหเรียบรอย
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือ 4 ภาคการ

ศึกษา (ม.4-6) สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
3) สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือสําเนาใบรับรองการศึกษาที่รับรองวา

เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้นจริง
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวนักเรียนสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 
5) Portfolio ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูล ไมเกิน 10 หนา กระดาษ A4 ดังน้ี

ประวัติสวนตัวโดยยอ (Résumé) เปนภาษาอังกฤษ
ความสามารถพิเศษ โดยมีการเขียนบรรยายเปนภาษาอังกฤษ
รางวัลทางดานวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ
สําเนาเอกสารแสดงคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เชน TOEFL IELTS CU-TEP TU-GET
เปนตน (ถามีจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)

5.3 สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
1) พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน www.reg.kmitl.ac.th/TCAS พรอมลงลายมือชื่อใหเรียบรอย
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นปที่ 4             

(5-6 ภาคเรียน)
3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
4)  สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี)
5)  Portfolio ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูลไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 ดังน้ี

ประวัติสวนตัวโดยยอ
ตารางสรุปผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกรายวิชา)
รางวัลทางดานวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรม และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ
ความสามารถพิเศษ
หลักฐานการเขารวมกิจกรรมดานการใหบริการสังคม

หมายเหต ุ ในกรณีท่ีมีเอกสารการสมัครนอกเหนือจากท่ีระบขุางตน ผูสมัครสามารถนํามาประกอบในวันสอบ
สัมภาษณเพ่ิมเติม ได
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6.  รายละเอียดขอมูลในการจัดสง เอกสารหลักฐานการสมัคร (ขอ 5)  ประกอบการพิจารณา

6.1 ผูสมัครจัดสง เอกสารและหลักฐานการสมัคร พรอม Portfolio ผานระบบ Google Drive ภายใน
วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2563 กอนเวลา 16.00 น.

             
https://drive.google.com/drive/folders/1wDb3EtyU340zQutp69vxKNHAvJv8gM_-?usp=sharing

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

           
https://drive.google.com/drive/folders/1qy1PDCAv-Sh5HdpS6qTVCi45LACSEcDw?usp=sharing

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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https://drive.google.com/drive/folders/1EM9b8qGO0R2wShCEVUn-AbumGTWJzKKm?usp=sharing

สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินดังตอไปนี้
1. ผูสมัครตอง Save file เอกสารหลักฐานการสมัคร และแฟมสะสมงาน Portfolio รวมเปนไฟลPDF
2. ตั้งชื่อไฟลขอมูล คือ เลขท่ีผูสมัครตามดวยสาขาวิชาที่สมัครเชน 641000001-ญี่ปุน.pdf ,     

 641000001-อังกฤษ.pdf ,    641000001-ทองเที่ยว.pdf
3. ผูสมคร Scan QR Code หรือลิงคดังกลาวขางตนของแตละสาขาที่สมัคร เพื่อนําขอมูลสงเขา google drive

7. การสอบคัดเลือก

   7.1 กําหนดการสอบสัมภาษณ

หลักสูตร / สาขาวิชา วันท่ีสอบสัมภาษณ                  หมายเหตุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

   - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

   - สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว

      และการบริการ

7 กุมภาพันธ 2564 รายละเอียดตาง ๆ ในการสอบดูจาก

ประกาศรายชื่อผผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ
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   7.2  สถานท่ีสอบสอบสัมภาษณ
อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ (ตึกD)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะศิลปศาสตร เปนสิทธ์ิช้ีขาดของคณะศิลปศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

8. การยืนยันสิทธิ์ Clearing House
  ผูผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์  Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2564 เทานั้น หากไมดําเนินการตาม
วันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

9. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูที่ผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ทาง  www.reg.kmitl.ac.th และชําระเงินยืนยันสิทธิ์ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยันสิทธ์ิเพื่อ
เขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อ
ยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  ทางสถาบันฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
ไมจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยให
ถือวาเงินยืนยันสิทธิ์ดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น
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10. การตัดสิทธิ์

10.1  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

10.2  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตและไมชําระเงิน    ยืนยัน

สิทธ์ิ เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ

10.3  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

11. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะศิลปศาสตร  ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามประกาศ

สถาบันฯ ดังตอไปนี้ และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคการศึกษา

หลักสูตรศิอลปศาสตรบัณฑิต

     - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

19,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

     - สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 26,000 บาท

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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