
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (4 ป) คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2566
__________________________________________________________

ดวย คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กําหนดเปดรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี รอบท่ี 1 Portfolio หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ป) 
ประจําปการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ป

-  สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ จํานวนรับ 20 คน

-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวนรับ 20 คน

-  สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ จํานวนรับ  15 คน

-  สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม   จํานวนรับ 15 คน

 

สถานท่ีเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
  

*** สามารถเลือกสมัครได 1 หลักสูตรเทานั้น ***
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร

2.1  เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

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  ไมเปนผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาของสถาบันโดยมีภาระหน้ีสินผูกพันกับสถาบัน

2.8  คุณสมบัติผูสมัครเฉพาะสาขา ดังตอไปนี้
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-  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญ่ีปุนธุรกิจ
1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6/นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 ไมตํ่ากวา 3.25 (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา)
3.  มีความรูภาษาญี่ปุนข้ันพื้นฐาน สามารถพูดโตตอบไดดี
4.  มีคะแนนสอบวัดระดับความรูความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT) ตั้งแต N3 ขึ้นไป
5.  มีผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชาตองไมตํ่ากวา 3.00
6.  มีความสามารถพูดโตตอบภาษาอังกฤษไดดี และมีความสามารถพิเศษดานอื่น ๆ เชน ดนตรี การ

แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย กีฬา และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติ (ระดับทองถิ่นหรือระดับประเทศหรือ
ระดับนานาชาติ)

 
-  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/กศน./อาชีวศึกษา/นักเรียนจากโรงเรียน
นานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน

2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX)  5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ไมตํ่ากวา 3.25  (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา)

3.  เกรดวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา ตองไมตํ่ากวา B หรือ 3.00
4.  มีความรูภาษาอังกฤษ สามารถพูดโตตอบไดดี และมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ เชน การ

พูดในท่ีสาธารณะ การแตงกลอนหรือเรื่องสั้น ศิลปะการแสดง ดนตรี หรือกีฬา และ/หรือรางวัล
เชิดชูเกียรติอ่ืน ๆ

5.  มีคะแนนสอบ IELTS 4 ขึ้นไป, TOEIC 500 ข้ึนไป, TOEFL ITP 450 ขึ้นไป, TOEFL iBT 45 ขึ้นไป,
CU-TEP 45 ขึ้นไป, TU-GET 500 ข้ึนไป (ถามี) 
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-  ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/กศน./อาชีวศึกษา หรือนักเรียนจากโรงเรียน

นานาชาติ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแผนการเรียน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 ไมตํ่ากวา 3.25 (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา)

3.  มีผลการเรียนของ วิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา เฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.50

4.  มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ อาทิ ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลป การ

แสดง หรือกีฬา และ/หรือรางวัลเชิดชูเกียรติ

 

-  ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม
1.  กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6/นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ ของหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกแผนการเรียน
2.  มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 ไมตํ่ากวา 3.25 (กรณีสําเร็จการศึกษาแลวใช 6 ภาคการศึกษา)
 3.  มีผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป หรือมีผลการสอบวัดระดับความรู

ภาษาจีนอ่ืน ๆ ที่เทียบเทาการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 ขึ้นไป

4.  มีผลการเรียน เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ เฉล่ียสะสม (GPAX) ไมตํ่ากวา 2.75 

5.  มีความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน ดนตรีจีน เปนตน

 

ผูสมัครตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในแตละสาขาวิชาอยางเครงครัด ทางคณะศิลปศาสตรขอ

สงวนสิทธ์ิในการเพิกถอนการรับสมัคร หากพบวาขอมูลหรือหลักฐานการสมัครเปนเท็จ และจะไมคืนเงินคา

สมัครไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

 

กรณีสงสัย/ไมเขาใจคุณสมบัติของผูสมัครสามารถติดตองานทะเบียน คณะศิลปศาสตร

โทรศัพท 087-6804468 หรือ 02-329800 ตอ 3761
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3. กําหนดการรับสมัครตาง ๆ

กําหนดการ วันที่

1) รับสมัครทางอินเทอรเน็ต 
     https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

     และชําระเงินคาสมัคร
 

ตั้งแตบัดนี้ – วันอังคารที่ 20
ธันวาคม 2565

 

2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 13 มกราคม 2566

3) สอบสัมภาษณ ณ คณะศิลปศาสตร สจล. วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2566

4) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก และมีสิทธิ์ Clearing
     House ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

วันศุกรที่ 27 มกราคม 2566

5) นักศึกษายืนยันสิทธิ์ ผานระบบของสมาคมท่ีประชุม
     อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

วันอังคารที่ 7 - วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ
2566

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

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2566

7) ชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษา
     ทางลิงก  https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/   

 

วันศุกรที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภา
พันธ 2566

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

 

4.  วิธีการรับสมัคร

สามารถสมัครทางอินเทอรเน็ตผาน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และชําระคาสมัคร
ในอัตรา 300 บาท เขาบัญชธีนาคารกสิกรไทยตามที่กําหนดให โดยพิมพใบชําระเงินจากระบบรับสมัครและนํา

ไปชําระเงินคาสมัครสอบได 2 ชองทาง ดังตอไปนี้
1. ชําระผานแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร โดยการสแกนบารโคตที่กําหนดให (ไมมีอัตราคาธรรมเนียม)

2. ชําระผานเคานเตอรธนาคารกสิกรไทยที่กําหนดให ไดทุกสาขาทั่วประเทศ ซ่ึงมีคาธรรมเนียม

ธนาคาร 10 บาท หากชําระผานเคานเตอรธนาคารอื่น อาจมีคาธรรมเนียมเพิ่มเติม
(ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาสมัครสอบทุกกรณี และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากมีการ
ชําระเงินดวยวิธีอ่ืน ๆ) 

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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5.  เอกสารท่ีตองใชเปนหลักฐานการสมัคร

5.1 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ

1)  พิมพ ใบสมัคร โดยสามารถดาวนโหลดผานลิงก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
 2)  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript/ป.พ.1) ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน และ

แสดงคาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคตน) รวม 5 ภาคการ

ศึกษา สําหรับผูสมัครที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผล

การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

3)  สําเนาประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับความรูความสามารถทางภาษาญี่ปุน (JLPT) ตามที่ระบุไวในขอ

คุณสมบัติของผูสมัครหรือประกาศนียบัตรการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาญี่ปุนอื่น ๆ (ถามี)

4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5)  สําเนาทะเบียนบาน

6)  สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถาม)ี

7)  Portfolio จะตองประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูล ไมเกิน 10 หนา กระดาษ A4 ดังน้ี 

ประวัติสวนตัวโดยยอ

หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคม และความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอ

ตนเองหรือตอสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

สําเนาเอกสารแสดงความรูความสามารถทางภาษาญ่ีปุน อาทิเชน ผลการสอบวัดระดับความรูความ

สามารถภาษาญี่ปุน (N3 N2 N1 เปนตน) ที่แสดงคาผลการสอบวัดระดับ

 

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

1)  พิมพ ใบสมัคร โดยสามารถดาวนโหลดผานลิงก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

2)  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript/ป.พ.1) ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน และ

แสดงคาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคตน) รวม 5 ภาคการ

ศึกษา สําหรับผูสมัครที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผล

การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

3)  สําเนาใบรับรองการสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเนาใบรับรองการศึกษาที่รับรองวาเปน

ผูท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้นจริง

4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5)  บัตรประจําตัวนักเรียนสําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

6)  Portfolio จะตองประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูล ไมเกิน 10 หนา กระดาษ A4 ดังน้ี 

ประวัติสวนตัวโดยยอ (Résumé) เปนภาษาอังกฤษ

ความสามารถพิเศษ โดยการเขียนบรรยายเปนภาษาอังกฤษ

รางวัลทางดานวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และ/หรือ รางวัลเชิดชูเกียรติอื่น ๆ

หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคม และความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอ

ตนเองหรือตอสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

สําเนาเอกสารแสดงคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เชน IELTS 4 ขึ้นไป, TOEIC 500 ขึ้นไป, 

 TOEFL ITP 450 ข้ึนไป, TOEFL iBT 45 ข้ึนไป, CU-TEP 45 ขึ้นไป, TU-GET 500 ขึ้นไป (ถามี)

 

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


 

-  ๗  -

 

5.3 สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

1)  พิมพ ใบสมัคร โดยสามารถดาวนโหลดผานลิงก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
 

2)  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript/ป.พ.1) ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียนและ

แสดงคาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคตน) รวม 5 ภาคการ

ศึกษา สําหรับผูสมัครที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ สําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผล

การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

3)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

4)  สําเนาทะเบียนบาน

5)  สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี)

6)  Portfolio จะตองประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูล ไมเกิน 10 หนา กระดาษ A4 ดังน้ี 

ประวัติสวนตัวโดยยอ 

หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 

หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคม และความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอ

ตนเองหรือตอสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ตารางสรุปผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกรายวิชา)

สําเนาเอกสารแสดงคะแนนสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เชน IELTS, TOEIC,

 TOEFL, CU-TEP หรือ TU-GET เปนตน โดยคะแนนยอนหลังไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทายของการ

สมัคร (ถามี)

ขอเสนอแนะการสรางสรรคนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ

 

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


 

-  ๘  -

 

5.4 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

1)  พิมพ ใบสมัคร โดยสามารถดาวนโหลดผานลิงก https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
 

2)  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript/ป.พ.1) ที่สถานศึกษาออกใหพรอมประทับตราโรงเรียน และ

แสดงคาผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ภาคตน) รวม 5 ภาคการศึกษา 

 สําหรับผูสมัครท่ีกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือสําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงคาผลการเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวม 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

3)  สําเนาเอกสารผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) หรือผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน 

อ่ืน ๆ ที่เทียบเทาการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ตามที่ระบุไวในขอคุณสมบัติของผูสมัคร 

4)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

5)  สําเนาทะเบียนบาน

6)  สําเนาหลักฐานการเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี)

7)  Portfolio จะตองประกอบไปดวยเนื้อหาและขอมูล ไมเกิน 10 หนา กระดาษ A4 ดังน้ี 

ประวัติสวนตัวโดยยอ เปนภาษาไทยหรือภาษาจีน

หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการในระดับทองถิ่น หรือระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
 

หลักฐานแสดงการเขารวมกิจกรรมดานบริการสังคม และความสามารถพิเศษอันเกิดประโยชนตอ

ตนเองหรือตอสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ตารางสรุปผลการเรียนของวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกรายวิชา)

สําเนาเอกสารรางวัลท่ีเกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน ดนตรีจีน เปนตน (ถามี)

สําเนาเอกสารแสดงคะแนนสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เชน IELTS,

TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรือ TU-GET เปนตน โดยคะแนนยอนหลังไมเกิน 2 ป นับถึงวันสุดทาย

ของการสมัคร (ถามี)

 

หมายเหต ุ  กรณีที่มีเอกสารการสมัครนอกเหนือจากท่ีระบุในเอกสารท่ีตองใชเปนหลักฐานการสมัครขางตน 

 ผูสมัครสามารถนําขอมูลมารวมประกอบเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://forms.gle/ZGQKR8u9RokLGDWx5
https://forms.gle/ZGQKR8u9RokLGDWx5


 

-  ๙  -

 

6.  รายละเอียดการจัดสงขอมูลตามหลักฐานการสมัคร (ขอ 5)  เพื่อประกอบการพิจารณา

เมื่อผูสมัครชําระเงินคาสมัคร และระบบการสมัคร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ขึ้น

สถานะ "ชําระเงินแลว" ผูสมัครตองสงเอกสาร ดังตอไปนี้

ผูสมัครตองจัดสง เอกสารหลักฐานการสมัคร และ Portfolio ตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกฯ ขอ

5 ผานระบบ Google Form ที่กําหนดให ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 กอนเวลา 16.00 น.

       
 https://forms.gle/31j2r4UcroS74FVF7

 

โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการดังตอไปนี้

1. ผูสมัครตอง Save File เอกสารหลักฐานการสมัคร และ แฟมสะสมงาน (Portfolio) เปนไฟล PDF

2. วิธีการตั้งชื่อไฟลขอมูลเอกสารดังนี้  
   - เอกสารหลักฐานการสมัคร ผูสมัครพิมพ ชื่อหลักสูตรที่สมัครตามดวยเลขที่ของผูสมัคร เชน 

     ภาษาญี่ปุนธุรกิจ-00001.pdf, ภาษาอังกฤษ-00001.pdf,  ทองเที่ยว-00001.pdf,  
     ภาษาจีน-00001.pdf 

   - แฟมสะสมงาน (Portfolio) ผูสมัครพิมพ P ตามดวยชื่อหลักสูตรที่สมัครและเลขที่ของผูสมัคร   

     เชน Pภาษาญี่ปุนธุรกิจ-0001.pdf , Pภาษาอังกฤษ-0001.pdf ,  Pทองเที่ยว-0001.pdf ,  
     Pภาษาจีน-0001.pdf 
3. ผูสมัคร Scan QR Code หรือลิงกดังกลาวขางตน เพื่อนําขอมูลสงเขา Google Forms ที่กําหนดให

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
https://forms.gle/31j2r4UcroS74FVF7


 

-  ๑๐  -

 

 

หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครกรอกขอมูลอันเปนเท็จหรือสงเอกสารประกอบการสมัครไมครบถวน 
 คณะศิลปศาสตรขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การสอบสัมภาษณ

 
7. การสอบคัดเลือก

  7.1  กําหนดการสอบสัมภาษณ ตามตารางดังตอไปนี้

หลักสูตร / สาขาวิชา วันท่ีสอบสัมภาษณ หมายเหตุ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
     - สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ

     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     - สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว

            และการบริการ
     - สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

22 มกราคม 2566

รายละเอียดตาง ๆ ในการสอบ
สัมภาษณจากประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิสอบสัมภาษณ

 
การคัดเลือกรอบแรกเพ่ือเขาสอบสัมภาษณ

1. หลักฐานแสดงความสามารถและความโดดเดนดานวิชาการในระดับทองถิ่น ระดับชาติ 

หรอืระดับนานาชาติ    คิดเปน 50 คะแนน

2. หลักฐานแสดงความสามารถและความโดดเดนดานกิจกรรมบริการสังคม และความสามารถพิเศษ

อันเกิดประโยชนตอตนเอง หรือตอสังคม หรือรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับทองถิ่น ระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ  คิดเปน 50 คะแนน
รวมคะแนน 100 คะแนน

  
  ท้ังนี ้ผูสมัครจะตองไดคะแนนในขอ 1 และขอ 2 รวมกันไมตํ่ากวา 70 คะแนน จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ

พิจารณาในการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

 



 

-  ๑๑  -

 

7.2  สถานท่ีสอบและหองสอบสัมภาษณจะประกาศใหทราบในประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ

อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (คณะศิลปศาสตร ชั้น 4-5)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
 

ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ

สมัครและกรอกรายละเอียดตาง ๆ ถูกตองตามความเปนจริง ในกรณีเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร

สอบหรือตรวจสอบ พบวา เอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมเปนไปตามประกาศรับสมัครจะถือวา   

ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังนี้
 ผลการตัดสินและการพิจารณาคัดเลือกเขาศึกษาตอคณะศิลปศาสตร

 เปนสิทธ์ิชี้ขาดของคณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

 

8. การยืนยันสิทธ์ิ Clearing House
   ผูผานการคัดเลือกตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผานระบบของสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือแสดงความจํานงเขาศึกษาเปนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภายในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2566 เทาน้ัน หากไมดําเนินการตาม

วันเวลาท่ีกําหนดจะถือวาสละสิทธิ์

 
9. การชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพ่ือเขาศึกษา

  ผูท่ีผานการคัดเลือกที่ได Clearing House และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะตองชําระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาศึกษาตอใน

สถาบันฯ ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/  ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง การจายเงินยืนยัน

สิทธ์ิเพ่ือเขาศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ฉบับลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.
2555 เพ่ือยืนยันการเขาศึกษา หากไมดําเนินการตามวันเวลาที่สถาบันกําหนด ถือวาสละสิทธิ์

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


 

-  ๑๒  -

 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ียืนยันเขาศึกษาโดยการรายงานตัวทางอินเทอรเน็ต และชําระเงินยืนยันสิทธิ์แลว

แตสละสิทธ์ิไมเขาศึกษาในสถาบันฯ  ทางสถาบันฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ
ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาท่ียืนยันและจายเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาศึกษาแลว เมื่อเขาศึกษาในสถาบันฯ

ไมจําเปนตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาแรกที่เขาเปนนักศึกษาอีก โดยให
ถือวาเงินยืนยันสิทธ์ิดังกลาวเปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายในภาคการศึกษาน้ัน

 

10. การตัดสิทธ์ิ
10.1  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมยืนยันสิทธิ ์Clearing House ตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

10.2  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาทางอินเทอรเน็ต และไมชําระเงินยืนยัน
สิทธ์ิ ในการเขาศึกษาตามวันเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์

10.3  ผูท่ีผานการคัดเลือกแตไมสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น ๆ ใหถือวาสละสิทธิ์

 
11. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะศิลปศาสตร  ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายตามประกาศ
สถาบันฯ ดังตอไปนี้ และสถาบันฯ จะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ

หลักสูตร/สาขาวิชา ภาคการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      - สาขาวิชาภาษาญ่ีปุนธุรกิจ

      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 

19,000 บาท
 19,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
      - สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 26,000 บาท

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
       - สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ืออุตสาหกรรม 22,000 บาท

 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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