
 
 
 
                                                                                      
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับที่                   /๒๕๖๓) 
เร่ือง การรับบุคคลเข%าศึกษาในวิทยาลัยการปกครองท%องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

รอบท่ี ๕ (รับตรงอิสระ) ประจําป.การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

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

 ตามที่มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางรูปแบบใหม# (Thai 
University Central Admission System หรือ TCAS) โดยแบ#งระบบการคัดเลือกออกเป;น ๕ รอบ คือ รอบที่ ๑ 
การรับด�วย Portfolio รอบที่ ๒ เป;นการรับแบบโควตา รอบท่ี ๓ Admission๑ รอบที่ ๔ การรับแบบ Admission๒ 
และรอบท่ี ๕ เป;นการรับตรงอิสระน้ัน วิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก#น จึงเปGดรับบุคคลเข�า
ศึกษาต#อรอบท่ี ๕ รับตรงอิสระ เพื่อเป;นการสร�างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย ท้ังน้ีเพ่ือให�การคัดเลือกนักเรียน
ดังกล#าวเป;นไปด�วยความเรียบร�อย จึงเห็นสมควรให�ดําเนินการเปGดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษา ในวิทยาลัย
การปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก#น รอบท่ี ๕ (รับตรงอิสระ) ประจําปLการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียด
ดังต#อไปน้ี 
 

๑. จํานวนที่จะรับเข%าศึกษา 
๑.๑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท�องถ่ิน  จํานวน ๒ คน 
๑.๒ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง  จํานวน ๒ คน 
๑.๓  เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร�างพ้ืนฐาน จํานวน ๒ คน 
 

 ๒. คุณสมบัติของผู%สมัคร 
๒.๑ เป;นผู�สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปLที่ ๖ หรือเทียบเท#า จากโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
๒.๒ มีคุณสมบัติครบถ�วนที่จะเป;นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก#นตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
 

 ๓. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
 ๓.๑ ใบสมัครที่กรอกเรียบร�อยแล�วในระบบ Internet ติดรูปถ#ายขนาด ๑ น้ิว ในช#องที่กําหนด  
จํานวน ๑ รูป 
 ๓.๒ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๖ ภาคการเรียน จํานวน ๑ 
ฉบับ พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
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 ๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ�าน จํานวน ๑ ฉบับ พร�อมรับรองสําเนา
ถูกต�อง 
 ๔. เกณฑ7การคัดเลือก 

 
 ๕. ข้ันตอนการสมัคร 
 ๕.๑ กรอกข�อมูลผู�สมัครในระบบ Internet โดยเข�าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพ่ือกรอก
รายละเอียดข�อมูลให�ครบถ�วนตามที่กําหนดไว�ในโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กําหนดเท#านั้น และอัพโหลดเอกสาร
ประกอบการสมัครผ#านระบบ โดยเร่ิมตั้งแต#วันที่   ๙ – ๑๕ มิถุยายน ๒๕๖๓ 
 ๕.๒ เม่ือกรอกใบสมัครเรียบร�อยแล�ว ผู�สมัครให�ทําการสั่งพิมพ̀ใบสมัครพร�อมใบแจ�งยอดการชําระค#า
สมัคร โดยทําการชําระค#าธรรมเนียมการสมัครถึงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  

คณะหรือสาขาวิชา 
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วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการปกครองท�องถิ่น 
(รูปแบบท่ี 1) 

-  50  -  -    -  -   -     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการปกครองท�องถิ่น 
 เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 

 -  30  -  77 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการปกครองท�องถิ่น  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 

 -  30  -  78 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการปกครองท�องถิ่น  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุjน 

 -  30  -  79 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการปกครองท�องถิ่น  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 

 -  30  -  80 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการปกครองท�องถิ่น  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 

 -  30  -  82 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง  
(รูปแบบท่ี 1) 

 -  50  -  - -  -  - -     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง  
เลือกสอบวิชาภาษาฝร่ังเศส 

 -  30  -  77 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง  
เลือกสอบวิชาภาษาเยอมัน 

 -  30  -  78 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง  
เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุjน 

 -  30  -  79 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง  
เลือกสอบวิชาภาษาจีน 

 -  30  -  80 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง  
เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 

 -  30  -  82 20  -  - 20     

วิทยาลัยการปกครองท�องถิ่น สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร�าง
พ้ืนฐาน (รูปแบบท่ี 1) 

 -  30  -  71  20  -  -  20     



 ๕.๓ ค#าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน ๓๕๐ บาท ให�ชําระตามใบแจ�งยอดค#าธรรมเนียมการสมัครผ#าน
ธนาคารท่ีระบุในใบแจ�งยอด 
 ๕.๔ ให�ผู�สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค#าธรรมเนียมการสมัครได�หลังจากที่ชําระค#าสมัครแล�ว    
๒ วันทําการ ได�ที่เว็บไซต` https://admissions.kku.ac.th 
 ๕.๕ ผู�สมัครสามารถเลือกสมัครเข�าศึกษา ได�เพียง ๑ สาขาวิชาเท#านั้น 
                                                            
 ๖. วิธีการคัดเลือก 
 วิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก#น จะเป;นผู�ดําเนินการคัดเลือก และดําเนินการสอบ
สัมภาษณ` ทั้งนี้ ผู�สมัครจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามท่ีวิทยาลัยฯ กําหนดไว�เท#าน้ัน หากผู�ใดมีคุณสมบัติไม#ตรง
ตามท่ีวิทยาลัยฯกําหนด จะไม#ได�รับการพิจารณาในข้ันตอนต#อไป 
  
 ๗. การประกาศรายชื่อผู%ผ�านการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู�ผ#านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข�าสอบสัมภาษณ`   ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ท่ีเว็บไซต`  
https://admissions.kku.ac.th 
 

๘. การประกาศรายชื่อผู%มียืนยันสิทธ์ิ  
 ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต`  https://admissions.kku.ac.th 
 
 ๙. การประกาศรายชื่อผู%มีสิทธิ์เข%าศึกษา 
 วิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก#น ประกาศรายชื่อผู� มีสิทธิ์เข�าศึกษา ในวันท่ี       
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ท่ี https://admissions.kku.ac.th  
 
 ๑๐. การรายงานตัวเข%าศึกษาต�อ 
 ให�ผู�มีสิทธ์ิเข�าศึกษาในวิทยาลัยการปกครองท�องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก#น รายงานตัวและข้ึน
ทะเบียนเป;นนักศึกษา ในระบบอินเทอร̀เน็ต ท่ี https://admissions.kku.ac.th  ระหว#างวันที่  ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน  
๒๕๖๓  
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี                มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                       

ADmin
Typewritten Text
๑๐

ADmin
Maitree02 Stamp


		2020-06-10T17:47:28+0700
	ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์




