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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2437/2565) 
เรื่อง  การรับนักเรียนโครงการผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รอบที่ 1  (แบบ Portfolio)  ประจำปีการศึกษา 2566 
----------------- 

 ตามท่ีมีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางรูปแบบใหม่  (Thai 
University Central Admission System หรือ TCAS)  โดยแบ่งระบบการคัดเลือกออกเป็น 4 รอบ  ได้แก่ รอบที่ 1  
การรับแบบ Portfolio รอบท่ี 2  รับตรง  รอบท่ี 3  Admission  รอบท่ี 4 รับตรงอิสระ นั้น 

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับนักเรียนผู ้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบคัดเลือกแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
คณะ/สาขาวิชา จำนวน 

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
(โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่)

35 

2. *คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 15 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาสเปน 6 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาเยอรมัน 6 
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 7 

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาจีน
  แผน A 
  แผน B 

49 
21 

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 35 
10.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาเกาหลี 35 

11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 10 

12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 15 
13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 

*อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
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2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน  ปีการศึกษา

2565  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ยกเว้น หลักสูตรสารสนเทศศาสตร
บัณฑิต (โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน  ปีการศึกษา 
2565 

2.2  มีผลการเรียนช่วงชั้นที่ 4  (5 ภาคการศึกษา) จนถึงวันสมัครอยู่ในระดับดีมาก หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใน
ชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที ่ 6  มีคะแนนเฉลี ่ยสะสม (GPAX)  ไม่น้อยกว่า 3.50  ยกเว้นหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  ไม่น้อยกว่า 3.80 
และหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
ไม่น้อยกว่า 2.75   

2.3  มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50  

2.4  มีแฟ้มสะสมงานท่ีแสดงประวัติการเรียน  การทำกิจกรรม  การทำประโยชน์   และรางวัล  หรือ 
เกียรติบัตรที่เคยได้รับในขณะที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยกเว้นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้นำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

2.5  คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครแล้วแต่กรณี 
3. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยแล้วในระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
2. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1)

5 ภาคการศึกษา) หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 4 (ปพ.1) ทีร่ะบุว่า
สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง   

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลผลงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐาน

แสดงความรู้ ความสามารถในด้านการทำกิจกรรมในการเรียน 
6. ผลสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาต่างประเทศ  (เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษา

ตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น วิชาเอกภาษาเกาหลี  สาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอก
ภาษาเยอรมัน วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

7. เรียงความ (เฉพาะสาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
8. เรียงความเกี่ยวกับแผนการเรียน (Study Plan) (เฉพาะสาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)
9. ใบรับรองหรือใบประกาศผ่านการเรียนหรือใบแสดงผลการเรียน ณ ประเทศท่ีเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ

ประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน) 
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4. ข้ันตอนการสมัคร 
    4.1 กรอกข้อมูลผู ้สมัครในระบบอินเทอร์เน็ต  โดยเข้าไปที ่   https://admissions.kku.ac.th    เพื ่อกรอก
รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น  (ระหว่างวันที่  22 
พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม  2565)  
    4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนยืนยันการสมัคร  
    4.3 ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมอัพโหลดหลักฐานการสมัครในข้อ 3 ให้ครบถ้วน 
    4.4 ผู้สมัครดาวน์โหลดใบเสร็จการจ่ายเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระค่าสมัครที่ธนาคาร หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ 
 - อัตราค่าสมัคร จำนวน  350.-  บาท/คณะ/สาขาวิชา   
    4.5 ผู้สมัครอัพโหลดไฟล์เอกสารและหลักฐานการสมัครในข้อ 3 ในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการขอ
สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุกกรณี  
    4.6 เมื่อยื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความต่าง ๆ ในใบสมัครอีกไม่ได้      
5. เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะ/สาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  
(โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) 

1.1 มีหลักฐานเชิงประจักษ์/แฟ้มสะสมผลงาน ที ่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพ   
ทางด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การเป็นพิธีกร , การผลิต/
ออกแบบสื่อสารสนเทศ, การถ่ายภาพ-ถ่ายทำ ตัดต่อวิดิโอ, การทำ
รายการใน Youtube chanal, การเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์, การทำธุรกิจออนไลน์, การจัด Event การเป็น
พิธีกร  หรือ 

1.2 เป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นทางด้านสารสนเทศศาสตร์/ IT/

การส ื ่อสาร ได ้ร ับรางว ัลในการแข ่งข ันระด ับประเทศข ึ ้นไป                               

1.3 การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

  

https://admissions.kku.ac.th/
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คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

2.1 มีทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  รายวิชาที่เก่ียวข้อง 
     กับภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาศาสตร์ ทักษะภาษา วรรณคดี วัฒนธรรม  
     และมีทัศนคติที่ดีในการปรับตัวเข้ากับสังคมที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
     สื่อสาร 
2.2 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
     5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อน 
     ยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.75 
2.3 มีผลงานการทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2.4 มีคะแนนผลสอบ TOEFL ข้อสอบแบบ paper-based ไม่ต่ำกว่า 500  
      คะแนน หรือ Computer-base ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน หรือ  
      Internet-based ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือคะแนนผลสอบ IELTS  
      ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือคะแนนผลสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาไทย  

3.1 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  5 ภาคการศึกษา  (หรือ 
     ภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวม 
     ไม่น้อยกว่า  3.50 
3.2 มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน 
3.3 มีผลงานทำกิจกรรมภาษาไทยที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป 
     เช่น ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน การขับร้องหมอลำ 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

4.1 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
     วัฒนธรรม  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียน 
     ก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.80 
4.2 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
     5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อน 
     ยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 
4.3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5 ภาคการศึกษา   
     (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวม 
     ไม่น้อยกว่า 3.00 
4.4 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  5 ภาคการศึกษา   
     (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวม 
     ไม่น้อยกว่า 3.00 
4.5 ให้นำเสนอโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อย่างใด 
     อย่างหนึ่ง 
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คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอก 
ภาษาสเปน 

5.1 เป็นผู้ที่ศึกษาแผนศิลป์-ภาษาสเปน หรือศึกษาในแผนการเรียน 
     ภาษาสเปน  ในช่วงชั้นที่ 4  (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) 
5.2 มีผลการเรียนวิชาภาษาสเปน  5 ภาคการศึกษา (หรือภาค 
     การศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า   
     3.50 
5.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชาไม่น้อยกว่า 3.00 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอก
ภาษาเยอรมัน             

6.1  มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเยอรมัน 
      ในระดับ A2 ขึ้นไป หรือใบรับรองอ่ืน ๆ ที่เทียบเคียงได้ 
6.2 หากมแีสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเยอรมัน 
      ในระดับ A1 หรือใบรับรองอ่ืน ๆ ที่เทียบเคียงได้ให้แสดงหลักฐาน 
      อ่ืน  เพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น การได้รับรางวัล หรือการได้รับ 
      คัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
      ระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ 

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอก 
ภาษาฝรั่งเศส 

7.1  มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสใน 
      ระดับ A2 ขึ้นไป หรือใบรับรองอ่ืน ๆ ที่เทียบเคียงได้ 
7.2  หากมแีสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสใน 
      ระดับ A1 หรือใบรับรองอ่ืน ๆ ที่เทียบเคียงได้ให้แสดงหลักฐานอื่น   
      เพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น การได้รับรางวัล หรือการได้รับ 
      คัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันหรือกิจกรรมต่าง ๆ  
      ระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือระดับประเทศ 

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอก
ภาษาจีน 
แผน A และ แผน B 

8.1 มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK)  
      ระดับ 4 ขึ้นไป  โดยที่ระดับ 4 ต้องมีคะแนน 220 ขึ้นไป 

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอก
ภาษาญี่ปุ่น 

9.1 มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N4  
     ขึ้นไป  
9.2 มีเรียงความเกี่ยวกับแผนการเรียน (Study Plan)  

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอก 
ภาษาเกาหลี 

10.1 มีใบแสดงผลการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี  
       (TOPIK) ระดับ 2 ขึ้นไป 
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คณะ/หลักสูตร/ สาขาวิชา เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 

11.  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชา 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

11.1 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
       วัฒนธรรม  5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียน 
       ก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 
11.2 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   
       5 ภาคการศึกษา  (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียนก่อน 
       ยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00 
11.3 เตรียมการนำเสนอด้วยปากเปล่าในหัวข้อ  “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
       ที่ข้าพเจ้าอยากศึกษา” ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาท ี

12. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชา 
พัฒนาสังคม 

12.1 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
       วัฒนธรรม   5 ภาคการศึกษา (หรือภาคการศึกษาสุดท้ายมีผลการเรียน 
       ก่อนยื่นสมัคร)  เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.50 
12.2 การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์แก่สังคม 
       ในด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 

13. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชา 
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

13.1 มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
       วัฒนธรรม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
13.2 มีผลการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.50 
13.3 เคยมีประสบการณ์ทำกิจกรรม หรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาระการ 
       เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยแนบหลักฐาน 
       เชิงประจักษ ์
13.4 การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์แก่สังคม 
       ในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม  ศาสนา ประชาธิปไตย   
       สิ่งแวดล้อม  รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 
13.5 ส่งเรียงความในหัวข้อ“สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ฉันรู้จัก” 
       ความยาว 2-3 หน้ากระดาษ A4 
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6. วิธีการคัดเลือก 
              6.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำ  Portfolio มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
ด้วย  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนดไว้เท่านั้น  หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีคณะ/สาขาวิชากำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

    6.2  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
               6.3 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอก
ภาษาจีน แผน B จะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเวลา 2 ปี และศึกษาที่ Southwest University ประเทศ
จ ีนเป ็น เวลา  2 ปี  เม ื ่ อสำเร ็จการศ ึกษาจะได ้ร ับปร ิญญาศ ิลปศาสตรบ ัณฑ ิต  (ภาษาตะว ันออก ) จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ใบปริญญาจาก Southwest University และไม่สามารถเปลี ่ยนแผนการศึกษา
เป็น แผน A ได ้ 
7.ปฏิทินการสอบคัดเลือก 

วัน/เดือน/ปี รายการ 

22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 
2565 

 
  

-ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ 
https://admissions.kku.ac.th     
-อัพโหลดใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน 

7 ธันวาคม 2565 -วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รอบท่ี 1 แบบ Portfolio ผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์
ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking 

28 ธันวาคม 2565 -มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ฯ ในรอบที่ 1 แบบ Portfolio ทางเว็บไซต์ 
https://admissions.kku.ac.th 

12-13 มกราคม 2566 -สอบสัมภาษณ์ 

17 มกราคม 2566 -ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตัวจริง  

18-20 มกราคม 2566 -ยืนยันคัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตัวจริง 

24 มกราคม 2566 -ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตัวสำรอง 

26 มกราคม 2566 -ยืนยันคัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตัวสำรอง 

  

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/


-8-

วัน/เดือน/ปี รายการ 

7-8 กุมภาพันธ์ 2566 -ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing house  กับ ทปอ. ทาง
เว็บไซต์  https://student.mytcas.com

9 กุมภาพันธ์ 2566 -ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ในรอบท่ี 1  แบบ Portfolio ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

11 กุมภาพันธ์ 2566 -ประกาศรายชื ่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางเว็บไซต์   https://admissions.kku.ac.th

16-20 กุมภาพันธ์ 2566 -ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทางเว็บไซต์
https://reg.kku.ac.th  และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking

1. คณะ/สาขาวิชาจะพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชานั้น ๆ
2. ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์สำหรับการตรวจสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
3. หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครคนใด  มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัยจะถือว่า

การสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
4. เมื่อยื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยแล้วจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในใบสมัครอีกไม่ได้

    ประกาศ ณ วันที่           10 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

เงื่อนไขต่าง ๆ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประจำปีการศึกษา 2566 

https://student.mytcas.com/?fbclid=IwAR1GBKCMTzgRaPubwZO7E6jTbXjwap78mCKGsaokGwchQIdflSqp3CiqURg
https://student.mytcas.com/?fbclid=IwAR1GBKCMTzgRaPubwZO7E6jTbXjwap78mCKGsaokGwchQIdflSqp3CiqURg
https://admissions.kku.ac.th/
vilaivan
Maitree02 Stamp
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