
 
 
 

  

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับที่          /๒๕๖๓) 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คณะสหวิทยาการ มหาวทิยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
รอบท่ี ๑ (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ท าการปรับระบบการรับนักศึกษาใหม่ตามนโยบายที่ ทปอ.ก าหนด ในระบบ TCAS 

(Thai University Central System) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แบ่งการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น ๔ 
รอบคือ รอบที่ ๑ การรับแบบ Portfolio รอบที่ ๒ การรับตรง (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รอบที่ ๓ Admissions  และรอบ
ที่ ๔  การรับตรงอิสระ (Admission Direct)  ดังนั้นคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จึงได้ด าเนินการ
เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ ๑ Portfolio ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียนดังกล่าว และเพื่อให้การ
ด าเนินการรับนักเรียนในโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเห็นสมควรให้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก  ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย  จะต้อง
มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังต่อไปนี ้

๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
๑.๑.๑  มีสัญชาติไทย  และอาศยัอยู่ในประเทศไทยอยา่งถูกต้องตามกฎหมาย 
๑.๑.๒  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๑.๑.๓ เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ 
         ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนและไม่เปน็ผู้ตดิยาเสพตดิให้โทษ  ซึ่งจะเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 

๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 
๑.๒.๑  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑.๒.๒  ต้องมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขาวชิาก าหนด และเกณฑ์การคัดเลือก ตามข้อ ๓ ก าหนด 

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 
๒.๑  ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จ านวน ๑ รูป (ติดในใบสมัคร) 
๒.๒  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
๒.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ๑  ชุด  
๒.๔  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน  ๑ ชุด  
๒.๕  ผู้สมัครที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล จะต้องส่งส าเนาหลักฐานมาแสดงด้วย 

หมายเหตุ : กรณีเอกสารการสมัครไม่ครบตามที่ระบุไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก 
ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมคัรเขียนส าเนาถูกต้อง  และลงชื่อก ากับไว้ด้วย    

 
 



 

๓. จ านวนการรับและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา  
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะท าการคัดเลือก  

นักเรียนผู้มีคุณสมบตัิทั่วไปในขอ้ ๑ และเกณฑ์การคัดเลือกตามตารางที่ ๑ และจะประกาศรายชื่อผู้ผา่นเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยนักเรียนต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

๓.๑  ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ต้องไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ (ตามตารางที่ ๑)   
ตารางที่ ๑ เกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้ GPAX ตามข้อ ๓.๑    

รหัส สาขาวิชา/ แผนการเรียน 
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๑๐๑ หลักสูตรบริหารธุรกจิ วิชาเอกการเงินธรุกิจ     ๒๐% ๑๕% ๓๐% - ๑๕% - - - ๒๐% 

๑๐๒ หลักสูตรบริหารธุรกจิ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  ๒๐% ๑๕% ๒๐% - ๑๕% - - - ๓๐% 

๑๐๓ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ   ๒๐% ๑๕% ๒๐% - ๑๕% - - - ๓๐% 

๑๐๔ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต  ๒๐% ๑๕% ๓๐% - ๑๕% - - - ๒๐% 

๑๐๕ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์น้ า ๒๐% ๑๒% ๑๖% ๒๔% ๑๒% - - - ๑๖% 

๑๐๖ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ   ๒๐% ๘% ๓๐% ๑๖% ๘% - - - ๑๘% 

๑๐๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร    ๒๐% ๘% ๒๐% ๒๔% ๑๒% - - - ๑๖% 

๑๐๘ สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ๒๐% ๑๒% ๑๖% ๒๔% ๑๒% - - - ๑๖% 

๑๐๙ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ๒๐% ๑๒% ๑๖% ๒๐% ๑๐% ๖% - - ๑๖% 

๑๑๐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ๒๐% ๑๕% ๒๐% - ๒๐% - - - ๒๕% 

๑๑๑ สาขาวิชานิติศาสตร์   ๒๐% ๓๐% - - ๓๐% - - - ๒๐% 

๑๑๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ๒๐% ๓๐% - - ๓๐% - - - ๒๐% 

๑๑๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธรุกิจ ๒๐% ๒๕% - - ๒๕% - - - ๓๐% 

๑๑๔ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ ๒๐% ๒๕% - - ๒๕% - - - ๓๐% 

 
ตารางที่ ๒. สาขาวิชาที่รับนักเรียนตามโครงการ ฯ และจ านวนการรับ  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จ านวนทั้งสิ้น  ๓๐๕  คน 

รหัส คณะ/สาขาวิชา แผนการเรียน จ านวนรับ 

๑๐๑ หลักสูตรบริหารธุรกจิ วิชาเอกการเงินธรุกิจ     (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๒๗ 
๑๐๒ หลักสูตรบริหารธุรกจิ วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๒๗ 
๑๐๓ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการบริการ   (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๒๐ 
๑๐๔ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต  (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๒๕ 
๑๐๕ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสัตว์น้ า   (วิทย์ – คณิต) ๑๕ 
๑๐๖ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ   (วิทย์ – คณิต) ๓๐ 
๑๐๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (วิทย์ – คณิต) ๑๘ 
๑๐๘ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (วิทย์ – คณิต) ๒๓ 
๑๐๙ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  (วิทย์ – คณิต) ๑๘ 
๑๑๐ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๑๒ 
๑๑๑ สาขาวิชานิติศาสตร์   (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๓๕ 
๑๑๒ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๒๐ 
๑๑๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธรุกิจ (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๒๕ 
๑๑๔ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ (ศิลป์ภาษา,ศิลป์ค านวณ, วิทย-์คณิต) ๑๐ 

 



๔. การสมัครและการคัดเลือก 

๔.๑  กรอกใบสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/  ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  
๔.๒ เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วแล้วให้ท าการ พิมพ์ใบสมัครและใบแจ้งยอดการช าระค่าสมัคร โดยท าการช าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้  

- ช าระตามใบแจ้งยอดการช าระเงินผา่นธนาคารที่ปรากฏในใบแจ้งยอด จ านวน  ๓๕๐ บาท และท าการ
จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ มาตามที่อยู่ในข้อ ๕ 

๔.๓  คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๔  
๔.๔  นักเรียนสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น 

๕. การส่งเอกสารการสมัคร  
ผู้สมัครท าการจัดชุดเอกสารประกอบการสมัครตาม ข้อ ๒. และท าการจัดส่งมาที ่
งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสหวิทยาการ  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๗  
ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ 
(Portfolio ให้ผู้สมัครน ามาในวันสอบสัมภาษณ์) 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวันสอบสัมภาษณ์ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วนัที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ https://admissions.kku.ac.th/ และจะ

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวนัที่  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔  
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าศึกษา 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จะประกาศรายชื ่อ เพื ่อย ืนยันสิทธิ ์ค ัดกรอง                 
ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และท าการยืนยันการคัดกรองในวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ผู้ที่ยืนยันคัดกรองแล้วให้ท า
การยืนยันสิทธิ ์ Clearing House ๒๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  และจะประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิ ์เข้าศึกษาในวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ผู ้ผ ่านการคัดเลือกรายงานตัวขึ ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที ่เว ็บไซต์ 
http://reg.kku.ac.th ในวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการรายงานตัวเข้าศึกษา แจ้งได้ที่งาน
สนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชั้น ๑ อาคารส านักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย จังหวัดหนองคาย หรือ โทรศัพท์  ๐ ๔๒๔๑ ๕๖๔๐  
๘.  เงื่อนไขอื่น ๆ หากคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พิจารณาแล้วปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร  จะถือว่าการสมัครคร้ังนี้เป็นโมฆะและจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 

ประกาศ   ณ  วันที่        พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
                 (รองศาสตราจารย์ ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ)์ 
               รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา   
                                             ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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