
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (4 ป) คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2565
__________________________________________________________

คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดเปดรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1 Portfolio ประจําปการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี
1.  หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ

1.1 โครงการแฟมสะสมผลงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป

- สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จํานวนรับ 15 คน
-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับ 20 คน
-  สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ จํานวนรับ 15 คน
-  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม   จํานวนรับ 15 คน

1.2 โครงการ FOOD INNOPOLIS INNOVATION CONTEST
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป

-  สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ จํานวนรับ  2 คน
สถานท่ีเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

*** สามารถเลือกสมัครได 1 หลักสูตรเทานั้น ***

2. คุณสมบัติของผูสมัคร
2.1  เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.2  เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2.3  เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอสถาบันฯ ไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความ

สามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของสถาบันฯ ที่มีอยูแลว หรือจะมีตอไปโดยเครงครัดทุก
ประการ

2.4  เปนผูไมถูกใหออกจากสถานศึกษาใด ๆ มากอน อันเนื่องดวยความประพฤติไมเหมาะสมหรือกระทํา
ความผิดตาง ๆ

2.5  เปนผูท่ีอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
2.6  ตองไมเปนผูถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกทุกประเภท
2.7  ไมเปนผูที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบัน
2.8  คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา ดังตอไปนี้
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 2.8.1 โครงการแฟมสะสมผลงาน
หลักสูตร คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา

1.  ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุน) 1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที ่6 ของหลักสูตรการ
     ศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
    ตอนปลายหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป (กรณีสําเร็จการศึกษาแลว
    ใช 6 ภาคการศึกษา)
3.  มีความรูภาษาญี่ปุนข้ันพื้นฐาน สามารถพูดโตตอบไดดี
4.  มีคะแนนสอบวัดระดับความรูความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT) ตั้งแต
     N3 ข้ึนไป
5.  มีผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชาตองไมตํ่ากวา 3.00
6.  มีความสามารถพูดโตตอบภาษาอังกฤษไดดี และมีความสามารถพิเศษดาน
     อื่น ๆ เชน ดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย กีฬา
     และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติ (ระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศหรือระดับ
     นานาชาติ) 

2. ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

 

1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 / กศน. /
    อาชีวศึกษา / นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
    ตอนปลายหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป (กรณีสําเร็จการศึกษาแลว
    ใช 6 ภาคการศึกษา)
3.  เกรดวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา ตองไมตํ่ากวา B หรือ 3.00
4.  มีความรูภาษาอังกฤษ สามารถพูดโตตอบไดดแีละมคีวามสามารถพิเศษ
    ดานภาษาอังกฤษ เชน การพูดในที่สาธารณะ การแตงกลอนหรือเรื่องสั้น  
    ศิลปะการแสดง ดนตรี หรือกีฬา และ/หรือรางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ
5.  มีคะแนนสอบ IELTS 4 ขึ้นไป, TOEIC 500 ขึ้นไป, TOEFL ITP 450 ขึ้น
    ไป, TOEFL TBT 500 ข้ึนไป, CU-TEP 45 ขึ้นไป, TU-GET 500 ขึ้นไป
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หลักสูตร คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา

3. ศศ.บ. (นวัตกรรมการ

   ทองเที่ยวและการบริการ)

1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 / กศน. /

    อาชีวศึกษา / นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน

2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับ

    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป (กรณี

    สําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา) 

3.  มีผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ ทุกวิชาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.50

4.  มีความสามารถพิเศษอื่นๆ อาทิเชน ดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

    ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป การแสดง หรือกีฬา และ/หรือรางวัล

    เชิดชูเกียรติ

4. ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อ

   อุตสาหกรรม)

1. กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ของหลักสูตร
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับ
    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป (กรณี
    สําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา)
3. มีผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป หรือมี
   ผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีนอื่น ๆ ที่เทียบเทาการสอบวัด
   ระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป   
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 3.00ขึ้นไป

5. มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน 

   ดนตรีจีน เปนตน 
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2.8.2 โครงการ FOOD INNOPOLIS INNOVATION CONTEST
1. ศศ.บ. (นวัตกรรมการ
   ทองเที่ยวและการบริการ)

1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 / กศน. /
    อาชีวศึกษา / นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับ
    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้นไป (กรณี
    สําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา) 
3.  มีผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ ทุกวิชาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.50
4. เปนนักเรียนที่เขารวมประกวดโครงการ FOOD INNOPOLIS
    INNOVATION CONTEST ท่ีจัดขึ้นโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร
    (FOOD INNOPOLIS) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
    แหงชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
    (อว.)

ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในแตละสาขาวิชาอยางเครงครัด ทางคณะศิลปศาสตร ขอสงวน
สิทธ์ิในการเพิกถอนการรับสมัคร ถาตรวจพบวาขอมูลหรือหลักฐานการสมัครเปนเท็จ จะไมคืนเงินคาสมัครไม
วากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

3.  กําหนดการรับสมัครตาง ๆ
กําหนดการ วันที่
1) รับสมัครทางอินเทอรเน็ต
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
และชําระเงินคาสมัคร 

วันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน – วันจันทรที่
20 ธันวาคม 2564

2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 7 มกราคม 2565
3) สอบสัมภาษณ คณะศิลปศาสตร วันอาทิตยที่ 23 มกราคม 2565
4) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing
House ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันศุกรที่ 28 มกราคม 2565

5) นักศึกษาเขายืนยันสิทธิ์ ผานระบบของสมาคมท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันจันทรที่ 7 - วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ
2565

6) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

วันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2565

7) รายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันพฤหัสบดีที่ 17 - วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ
2565

 ***การประกาศผลตาง ๆ จะแจงใหทราบทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ***

 

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
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4.  วิธีการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอรเน็ตผาน  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  และชําระเงินคาสมัครใน

อัตราคาสมัครสอบ 300 บาท  เขาบัญชธีนาคารกสิกรไทย โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัคร และนําไป
ชําระเงินคาสมัครได 2 ชองทาง ดังนี้

1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคต (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม)
2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทยไดทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่นอาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหากมีการ
ชําระเงินดวยวิธีอ่ืน ๆ) 

5.  เอกสารท่ีตองใชในหลักฐานการสมัคร
5.1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

1) พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ พรอมลง
ลายมือช่ือใหเรียบรอย

2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน และแสดง
คาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 (ภาคตน) รวม 5 ภาคการศึกษา สําหรับ
ผูสมัครท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

3) สําเนาประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความรูความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT) ตามที่ระบุไวใน
ขอคุณสมบัติของผูสมัครหรือประกาศนียบัตรการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาญี่ปุนอื่น ๆ
(ถามี)

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

ประวัติสวนตัวโดยยอ

หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคมและความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอ

ตนเองหรือตอสังคม/รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

สําเนาเอกสารแสดงความรูความสามารถทางภาษาญ่ีปุน เชน ผลการสอบวัดระดับความรูความ

สามารถภาษาญ่ีปุน (N3 N2 N1 เปนตน) ที่แสดงคาผลการสอบวัดระดับ
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5.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1) พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  พรอมลงลายมือชื่อ

ใหเรียบรอย
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน และแสดงคา

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคตน) รวม 5 ภาคการศึกษา สําหรับผู
สมัครท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

3) สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือสําเนาใบรับรองการศึกษาที่รับรองวา
เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้นจริง

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวนักเรียนสําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 6 

5) Portfolio ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูล ไมเกิน 10 หนา กระดาษ A4 ดังน้ี

ประวัติสวนตัวโดยยอ (Résumé) เปนภาษาอังกฤษ

ความสามารถพิเศษ โดยมีการเขียนบรรยายเปนภาษาอังกฤษ

รางวัลทางดานวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ

หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคมและความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอ

ตนเองหรือตอสังคม/รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

สําเนาเอกสารแสดงคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เชน IELTS 4 ขึ้นไป, TOEIC 500 ขึ้น

ไป, TOEFL ITP 450 ข้ึนไป, TOEFL TBT 500 ข้ึนไป, CU-TEP 45 ขึ้นไป, TU-GET 500 ขึ้นไป

 (ถาม)ี
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5.3 สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
1)  พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  พรอมลงลายมือชื่อ

ใหเรียบรอย
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน และแสดงคา

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคตน) รวม 5 ภาคการศึกษา สําหรับผู
สมัครท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 

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

ประวัติสวนตัวโดยยอ
หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคมและความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอ
ตนเองหรือตอสังคม/รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ตารางสรุปผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกรายวิชา)

 สําเนาเอกสารแสดงผลการสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เชน TOEFL IELTS CU-
TEP TU-GET หรือ TOEIC เปนตน โดยคะแนนยอนหลังไดไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการ
สมัคร (ถามี)
ขอเสนอแนะการสรางสรรคนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

 

5.4 สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม
1)  พิมพใบสมัครและดาวนโหลดผาน  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  พรอมลงลายมือชื่อ

ใหเรียบรอย
2) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน และแสดงคา

ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคตน) รวม 5 ภาคการศึกษา สําหรับผู
สมัครท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
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3) สําเนาเอกสารผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) หรือผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน
อ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทาการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ตามที่ระบุไวในขอคุณสมบัติของผูสมัคร 

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

ประวัติสวนตัวโดยยอ เปนภาษาไทยหรือภาษาจีน 
หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคมและความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอ
ตนเองหรือตอสังคม/รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
ตารางสรุปผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกรายวิชา)
สําเนาเอกสารรางวัลท่ีเกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน ดนตรีจีน เปนตน (ถามี)
สําเนาเอกสารแสดงผลการสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เชน TOEFL IELTS CU-
TEP TU-GET หรือ TOEIC เปนตน โดยคะแนนยอนหลังไดไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการ
สมัคร (ถามี)

 
6.  รายละเอียดขอมูลในการจัดสง เอกสารหลักฐานการสมัคร (ขอ 5)  ประกอบการพิจารณา

เมื่อผูสมัครชําระเงินคาสมัคร และระบบการสมัคร  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  ขึ้น
สถานะ "ชําระเงินแลว" ผูสมัครตองสงเอกสารดังนี้

6.1 ผูสมัครจัดสง เอกสารและหลักฐานการสมัคร พรอม Portfolio ผานระบบ Google Form ภายใน
วันจันทรท่ี 20 ธันวาคม 2564 กอนเวลา 16.00 น.

                                              
 https://forms.gle/wVu5xRkP32jnBhfPA
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หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จหรือสงเอกสารประกอบการสมัครไมครบ

ถวน จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ

โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินดังตอไปนี้
1. ผูสมัครตอง Save file เอกสารหลักฐานการสมัคร และแฟมสะสมงาน Portfolio เปนไฟล PDF
2. ตั้งชื่อไฟลขอมูล คือ เลขท่ีผูสมัครตามดวยสาขาวิชาที่สมัคร เชน 0001-ภาษาญี่ปุน.pdf ,               

 0001-ภาษาอังกฤษ.pdf ,  0001-ทองเที่ยว.pdf ,  0001-ภาษาจีน.pdf ,
3. ผูสมัคร Scan QR Code หรือลิงคดังกลาวขางตน เพื่อนําขอมูลสงเขา Google Forms       

7. การสอบคัดเลือก
7.1 กําหนดการสอบสัมภาษณ

หลักสูตร / สาขาวิชา วันที่สอบสัมภาษณ           หมายเหตุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

   - สาขาวิชาภาษาญี่ปุน

   - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

   - สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

   - สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม

23 มกราคม 2565

 

รายละเอียดตาง ๆ ใน

การสอบดูจากประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

สัมภาษณ

   
การคัดเลือกรอบแรกเพื่อเขาสอบสัมภาษณ
1. หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ คิดเปน 50 คะแนน
2. หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคมและความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอตนเองหรือ
    ตอสังคม/รางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ คิดเปน 50 คะแนน

รวมคะแนน   100 คะแนน

ท้ังน้ี ผูสมัครจะตองไดคะแนนในขอ 1 และ 2  รวมกันไมตํ่ากวา 70 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ
พิจารณาในการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

 



-  ๑๐  -

ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ

สมัครและกรอกรายละเอียดตาง ๆ ถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร

สอบหรือตรวจสอบ พบวา เอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรง หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัคร

จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน 

ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะศิลปศาสตร 

เปนสิทธิ์ชี้ขาดของคณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

8. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House

  ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2565 เทานั้น หากไมดําเนินการตามวัน
เวลาท่ีกําหนดถือวาสละสิทธิ์

9. การรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูท่ีผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาของ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองรายงานตัวผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา
ทาง  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การ
จายเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2
มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่สถาบันฯ กําหนดถือวาสละสิทธิ์

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินยืนยันสิทธ์ิแลว
แตสละสิทธิ์ไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  ทางสถาบันฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาท่ีไดยืนยันและจายเงินเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ
ไมจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยให
ถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษานั้น

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/


-  ๑๑  -

10. การตัดสิทธ์ิ

10.1  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ์ Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

10.2  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ตและไมชําระเงินยืนยันสิทธิ์

เพ่ือยืนยันการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธ์ิ

10.3  ผูที่ผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

11. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในคณะศิลปศาสตร  ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามประกาศ

สถาบันฯ ดังตอไปน้ี และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     - สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 
19,000 บาท
19,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      - สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

26,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      - สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม

22,000 บาท

 ประกาศ ณ  วันที่  ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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