
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน   (ฉบับที่  2394/2565) 

เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

รอบท่ี 1 (Portfolio) ประจําปการศึกษา 2566 

----------------------------------------- 

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนไดทำการปรับระบบการรับนักศึกษาใหมตามนโยบายที่ ทปอ.กำหนด ในระบบ TCAS 

(Thai University Central System) ปการศึกษา 2566 ใหแบงการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาออกเปน 4 รอบ 

คือ รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio รอบที่ 2 โควตา (ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รอบที่ 3 Admissions  และรอบที่ 4 

การรับตรงอิสระ (Admission Direct)  ดังนั้นคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จึงไดดำเนินการ 

เปดรับนักเรียนเขาศึกษาในคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2566  เพื่อใหการคัดเลือกนักเรียนดังกลาว และเพื่อใหการ 

ดำเนินการรับนักเรียนในโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงเห็นสมควรใหดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก  ตามรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร

ผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาใน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  วิทยาเขตหนองคาย  จะตอง 

มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

1.1  คุณสมบัติทั่วไป 

1.1.1  มีสัญชาติไทย  และอาศยัอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

1.1.2  เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเขาศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  

1.1.3 เปนผูมีรางกายและสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ 

        ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนและไมเปนผูตดิยาเสพตดิใหโทษ  ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

1.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

1.2.1  เปนผูที่กําลังศกึษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในภาค 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.2  ตองมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขาวชิากําหนด และเกณฑการคัดเลือก ตามขอ 3 กําหนด 

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

2.1  ใบสมัครพรอมรูปถายขนาด 1 นิ้ว ถายไวไมเกิน  6  เดือน  จํานวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร) 

2.2  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2.3  สําเนาทะเบยีนบาน  1  ชดุ  

2.4  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  1 ชุด  

2.5  ผูสมัครที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล จะตองสงสาํเนาหลักฐานมาแสดงดวย 

หมายเหตุ : กรณีเอกสารการสมัครไมครบตามที่ระบุไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมคัรเขียนสําเนาถูกตอง  และลงชื่อกํากับไวดวย 



3. จํานวนการรับและเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จะทําการคัดเลือก 

นักเรียนผูมีคณุสมบตัทิั่วไปในขอ 1 และเกณฑการคัดเลือกตามตารางที่ 1 และจะประกาศรายชื่อผูผานเกณฑคุณสมบัติเพื่อเขารับ

การสอบสัมภาษณตามวนัและเวลาที่กําหนด โดยนักเรียนตองมีคุณสมบัติตามเกณฑการคดัเลือกดังนี้ 

3.1  ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  5 ภาคการศึกษาตองไมตํ่ากวา 2.50 (ตามตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 เกณฑการคัดเลือกโดยใช GPAX ตามขอ 3.1    

รหัส สาขาวิชา/ แผนการเรียน 

เกณฑการพิจารณา ตามผลการเรียน 100% 
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101 หลักสูตรบริหารธุรกจิ วิชาเอกการเงินธรุกิจ 20% 15% 30% - 15% - - - 20%

102 หลักสูตรบริหารธุรกจิ วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ 20% 15% 20% - 15% - - - 30%

103 สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียวและการบริการ 20% 15% 20% - 15% - - - 30%

104 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 20% 15% 30% - 15% - - - 20%

105 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตวน้ำ 20% 12% 16% 24% 12% - - - 16%

106 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ  วิชาเอกวิทยาการคอมพวิเตอรและสารสนเทศ 20% 8% 30% 16% 8% - - - 18%

107 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ  วิชาเอกวิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐ 20% 8% 30% 16% 8% - - - 18%

108 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 20% 8% 20% 24% 12% - - - 16%

109 สาขาวิชาการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ 20% 12% 16% 24% 12% - - - 16%

110 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ 20% 12% 16% 20% 10% 6% - - 16% 

111 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน 20% 15% 20% - 20% - - - 25%

112 สาขาวิชานิติศาสตร 20% 30% - - 30% - - - 20%

113 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 20% 30% - - 30% - - - 20%

114 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธรุกิจ 20% 25% - - 25% - - - 30%

115 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 20% 25% - - 25% - - - 30% 

ตารางที่ 2. สาขาวิชาที่รับนักเรียนตามโครงการ ฯ และจำนวนการรับ  ปการศึกษา 2566  จำนวนท้ังสิ้น  290  คน 

รหัส คณะ/สาขาวิชา แผนการเรียน จำนวนรับ 

101 หลักสูตรบริหารธุรกจิ วิชาเอกการเงินธรุกิจ (ศิลปภาษา,ศิลปคำนวณ, วิทย-คณิต) 20 

102 หลักสูตรบริหารธุรกจิ วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ (ศลิปภาษา,ศลิปคำนวณ, วิทย-คณิต) 20 

103 สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียวและการบริการ (ศลิปภาษา,ศลิปคำนวณ, วิทย-คณิต) 20 

104 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (ศิลปภาษา,ศิลปคำนวณ, วิทย-คณิต) 25 

105 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ (วิทย – คณิต, ศิลปคำนวณ) 20 

106 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ (วิทย – คณติ, ศิลปคำนวณ) 15 

107 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  วิชาเอกวิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐ (วิทย – คณิต, ศิลปคำนวณ) 15 

108 สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตวน้ำ (วิทย – คณติ, ศิลปคำนวณ) 20 

109 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (วิทย – คณิต, ศิลปคำนวณ) 20 

110 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ (วิทย – คณติ, ศิลปคำนวณ) 5 

111 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน (ศิลปภาษา,ศิลปคำนวณ, วิทย-คณิต) 20 

112 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ศิลปภาษา,ศลิปคำนวณ, วิทย-คณิต) 20 

113 สาขาวิชานิติศาสตร (ศิลปภาษา,ศลิปคำนวณ, วิทย-คณิต) 40 

114 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธรุกิจ (ศลิปภาษา,ศลิปคำนวณ, วิทย-คณิต) 20 

115 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (ศิลปภาษา,ศิลปคำนวณ, วิทย-คณิต) 10 



4. การสมัครและการคัดเลือก

4.1  กรอกใบสมัครไดที่ https://admissions.kku.ac.th/  ตั้งแตวันที่ 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565  

4.2 เมื่อกรอกใบสมัครเรยีบรอยแลวแลวใหทําการ พิมพใบสมัครและใบแจงยอดการชําระคาสมัคร โดยทําการชําระ

คาธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้  

- ชําระตามใบแจงยอดการชําระเงนิผานธนาคารที่ปรากฏในใบแจงยอด จํานวน  350 บาท และทําการจัดสง

ใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ โดย Upload File ที่ https://admissions.kku.ac.th/

4.3  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลและประกาศ

รายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ ในวันที่  28 ธันวาคม 2565  

5. การสงเอกสารการสมัคร

ผูสมัครทําการจัดชุดเอกสารประกอบการสมัครตาม ขอ 2. และทําการจัดสงมาที่ https://admissions.kku.ac.th/ 

(ใหผูสมัคร Upload Portfolio เปนไฟล PDF พรอมหลักฐานการสมัคร และ Portfolio ฉบบัจริงใหนํามาในวันสอบ

สัมภาษณ) 

6. วันสอบสัมภาษณ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 https://admissions.kku.ac.th/ และจะ

ดําเนินการสอบสัมภาษณในวนัที่  12 มกราคม 2566  

7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และการรายงานตัวเขาศึกษา

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ว ิทยาเขตหนองคาย จะประกาศรายชื ่อเพื ่อยืนยันสิทธิ ์ค ัดกรอง 

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 และทําการยืนยันการคัดกรองในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ผูที่ยืนยันคัดกรองแลวใหทํา

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House 7 – 8 กุมภาพันธ 2566  และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ 

2566 ใหผูผานการคัดเลือกรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ผานระบบอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต http://reg.kku.ac.th 

ในวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ 2566 นี้หากมีขอสงสัยหรือปญหาการรายงานตัวเขาศึกษา แจงไดที่งานสนับสนุนวิชาการและ

พัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารสํานักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

หรือ โทรศัพท  0 4241 5640  

8. เงื่อนไขอื่น ๆ หากคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย พิจารณาแลวปรากฏภายหลังวาผูสมัครมี

คุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร  จะถือวาการสมัครคร้ังนี้เปนโมฆะและจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ   ณ  วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

    (รองศาสตราจารย ไมตร ี อินทรประสิทธิ)์ 

 รองอธิการบดีฝายการศกึษาและบริการวิชาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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