
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการแววนวัตกร)  คณะศิลปศาสตร

เพื่อเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖
__________________________________________________________

ดวยคณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จะดําเนินการรับสมัคร

บุคคล เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) โครงการแววนวัตกร ใน

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตอไปนี้

๑.  หลักสูตรและจํานวนนักศึกษาที่เปดรับ

๑.๑  ระดับปริญญาโท

หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการศึกษา จํานวนที่เปดรับตอ

ภาคการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร

ประยุกต-ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาชีพ

 (กลุมเรียนเวลาพิเศษ เรียน เสาร-อาทิตย)

แผน ก แบบ ก ๒  ๘

๒.  อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ลําดับท่ี ระดับ จํานวนเงินตอภาคการศึกษา

1. โครงการแววนวัตกร ๑๐,๐๐๐ บาท

2. เมื่อปรับสภาพเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท ๒๘,๐๐๐ บาท



-  ๒  -

๓.  กําหนดการรับสมัคร / การสอบคัดเลือก

๓.๑  กรณีเขาศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๑ (เริ่มเรียนเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๖)

รายละเอียด

กําหนดการ

แบบท่ี ๑

(สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ)

แบบที่ ๒

(สอบสัมภาษณอยางเดียว)

รับสมัครทางอินเตอรเน็ต   วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ถึงวันที่   ๑๖ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ถึงวันที่   ๑๙ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน

และสถานท่ีสอบขอเขียน

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘  พฤษภาคม

๒๕๖๖

-

สอบขอเขียน วันอาทิตยที่ ๒๑  พฤษภาคม

๒๕๖๖

-

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕  พฤษภาคม

๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕  พฤษภาคม

๒๕๖๖

สอบสัมภาษณ วันอาทิตยที่ ๒๘  พฤษภาคม

๒๕๖๖

วันอาทิตยที่ ๒๘  พฤษภาคม

๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันท่ี ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

ผานระบบสารสนเทศและชําระเงิน

ผานเคานเตอรธนาคาร

วันท่ี ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันที่ ๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์และมี

สิทธ์ิรายงานตัวเพ่ือเขาเปนนักศึกษา

วันท่ี ๘  มิถุนายน ๒๕๖๖ วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลนผาน

อินเตอรเน็ต

วันท่ี ๑๒ - ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ - ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๖

วันลงทะเบียนเรียน วันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเปดภาคเรียน วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖



-  ๓  -

๔.  คุณสมบัติของผูสมัคร

    กรณีแบบท่ี ๑  (สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ)

๑. เปนผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี ๓ ทุกสาขาวิชา ทุกคณะในสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

๒. มีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม ช้ันปท่ี 1 – 3  รวม ๕ ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 2.50 และมีคะแนน

เฉลี่ยรวมในรายวิชาภาษาอังกฤษไมตํ่ากวา 2.75

๓. ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการรับเขาศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรซึ่งพิจารณาแลวเห็นสมควรวารับเขาศึกษาได

กรณี แบบท่ี ๒ (สอบสัมภาษณอยางเดียว)

ตองมีผลการสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ และผลการสอบตองมีอายุไมเกิน ๒ ปนับจากวันที่

สอบ กรณีผูสมัครเขาศึกษาสําเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ หรือสําเร็จการ

ศึกษาหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไดรับการยกเวนไมตองยื่นคะแนนดังกลาว

คาคะแนนแรกเขาศึกษา (อยางใดอยางหนึ่ง)  กรณีเลือกการสอบคัดเลือกแบบที่ ๒ การสอบสัมภาษณ

อยางเดียว มีดังตอไปนี้

ผานการสอบภาษาอังกฤษจาก ระดับคะแนน

TOEFL Paper                     ๕๐๐  คะแนนขึ้นไป

TOEFL CBT                    ๑๘๐  คะแนนขึ้นไป

TOEFL iBT              ๗๘  คะแนนขึ้นไป

CU-TEP                           ๗๕  คะแนนขึ้นไป

           IELTS                               ๖  คะแนนขึ้นไป

๕.  วิธีการรับสมัคร

- สมัครทางอินเทอรเน็ต ผาน www.reg.kmitl.ac.thโดยกรอกขอมูลใหครบถวน

- พิมพแบบฟอรมการชําระเงินอัตราคาสมัครสอบ ๕๐๐ บาท เพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย

ทุกสาขา



-  ๔  -

๖. การสอบคัดเลือก

๖.๑ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๖

แบบท่ี ๑ (สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ)

วันที่ รายละเอียดสอบขอเขียน เวลาสอบ หมายเหตุ

วันอาทิตยที่ ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๖

การเขียนเรียงความและสรุปความภาษา

อังกฤษ

เนื้อหาขอสอบอัตนัย ๓ ขอ 

เขียนบรรยายเปนภาษาอังกฤษ

๑.  เขียนบรรยายแผนภูมิ/กราฟ/ตาราง 

๒.  เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น

๓.  เขียนสรุปความ

      (Summary Writing)     

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐

น.

รายละเอียดการ

สอบดูจากประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

ขอเขียน

วันอาทิตยที่ ๒๘ 

พฤษภาคม  ๒๕๖๖

สอบสัมภาษณ เวลา ๐๙.๐๐

น. เปนตนไป

รายละเอียดการ

สอบดูจากประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ

แบบที่ ๒ (สอบสัมภาษณอยางเดียว)

วันอาทิตยที่ ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป (รายละเอียดการสอบดูจากประกาศราย

ช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ)

๖.๓ สถานท่ีสอบขอเขียน

อาคารใหมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง



-  ๕  -

๗.  หลักฐานที่ใชในการเขาสอบขอเขียน/สอบสัมภาษณ

๑. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถายที่ออกโดยหนวยงานราชการ

๒. หลักฐานการชําระเงินผานธนาคาร

๓. สําเนาทรานสคริปตแสดงผลการศึกษารวม ๕ ภาคการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ระบุเลขที่

สมัคร

๘.  การยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาและชําระเงินยืนยันสิทธิ์

ผูท่ีผานการคัดเลือกเขาศึกษาจะตองดําเนินการยืนยันสิทธิ์ ผานทาง  www.reg.kmitl.ac.th  และ

ชําระเงินคายืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา (อัตราเทากับคาธรรมเนียมการศึกษาตอภาคการศึกษา ในขอ ๒) ผานทาง

เคานเตอรธนาคาร หากไมดําเนินการตามวัน - เวลาท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธ์ิ ทั้งน้ี ผูที่ยืนยันสิทธิ์และชําระ

เงินคายืนยันสิทธ์ิแลว ทางสถาบันฯ จะไมคืนเงินไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น (รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์และชําระ

เงินยืนยันสิทธ์ิดูจากประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา)

๙.  การรายงานตัวนักศึกษาใหม

๑.  นักศึกษาท่ีเขาศึกษาโครงการแววนวัตกร ไมตองรายงานตัว

๒.  นักศึกษาโครงการแววนวัตกร สามารถลงทะเบียนโดยใชรหัสผาน Username 

      และ  Password เดียวกันกับการลงทะเบียนในระดับปริญญาตรี

 ประกาศ ณ  วันที่  ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ
๐๘  ก.พ.  ๖๖ เวลา  ๑๙:๔๙:๕๙  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : OAA1A-DMANQ-A5ADQ-ANwBG

 

 



 

คุณสมบัติผูสมัครและวิธกีารสอบคัดเลือก 
คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

เพ่ือเขาศึกษาตอในปการศึกษา ๒๕๖๖  (โครงการแววนวัตกร) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต – ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคทางวิชาชีพ 

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก ๒    
จำนวนรับ  ๘ รายตอภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาท่ีรับ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
วิธีการสอบคัดเลือก สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 

 
 
 

คุณสมบัตผิูรับสมัคร 

กรณีแบบท่ี ๑  (สอบขอเขียนและสอบสมัภาษณ) 
๑. เปนผูท่ีกำลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี ๓ ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ  
    ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
๒. มีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม รวม ๕ ภาคการศึกษา ไมต่ำกวา ๒.๕๐ และมคีะแนนเฉลีย่ 
    รวมในรายวิชาภาษาอังกฤษไมต่ำกวา ๒.๗๕ 
๓. ท้ังน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการรับเขาศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบ 
    หลักสูตรซึ่งพิจารณาแลวเห็นสมควรวารับเขาศึกษาได 
๔.  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
     วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕.  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
     วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
กรณี แบบท่ี ๒ (สอบสัมภาษณอยางเดียว) 
      ตองมีผลการสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ และผลการสอบตองมีอายุไมเกิน ๒ ปนับจาก
วันท่ีสอบ กรณผีูสมคัรเขาศึกษาสำเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ หรือ
สำเรจ็การศึกษาหลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไดรบัการยกเวนไมตองยื่นคะแนน
ดังกลาว  
       คาคะแนนแรกเขาศึกษา (อยางใดอยางหน่ึง) กรณีเลือกการสอบคัดเลือกแบบท่ี ๒ การสอบ
สัมภาษณอยางเดียว มีดังตอไปน้ี  
ผานการสอบภาษาอังกฤษจาก ระดับคะแนน 
TOEFL Paper                             ๕๐๐  คะแนนข้ึนไป 
TOEFL CBT                         ๑๘๐  คะแนนข้ึนไป 
TOEFL iBT                           ๗๘  คะแนนข้ึนไป 
CU-TEP                                       ๗๕  คะแนนข้ึนไป 
IELTS                                         ๖  คะแนนข้ึนไป 

เอกสารเพ่ิมเตมิ − 
วิชาท่ีตอง 

สอบขอเขียน 
การเขียนเรียงความและสรปุความภาษาอังกฤษ     จำนวนช่ัวโมงสอบ ๓ ช่ัวโมง  
เวลาสอบ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เน้ือหาขอสอบอัตนัย ๓ ขอ เขียนบรรยายเปนภาษาอังกฤษ 
๑.  เขียนบรรยายแผนภมู/ิกราฟ/ตาราง  
๒.  เขียนเรียงความแสดงความคดิเห็น 
๓.  เขียนสรุปความ (Summary Writing)             

อ่ืนๆ (ถามี)  
 


