
คูมือสำหรับประชาชน: การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปรญิญาตร ี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
กระทรวง: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
สวนของการสรางกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน : การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตร ี

2. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีตอเนื่องจากหนวยงานอ่ืน 

3. หมวดหมูกระบวนงาน : รับเขาศึกษา 

4. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  2957/2561) 

เรื่อง การรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2562 

5. ระดับผลกระทบ ☐ บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 

6. พ้ืนท่ีใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐   สวนภูมิภาค☐ ทองถ่ิน ☒ สถาบนัการศึกษา 

  ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางท่ีตั้งอยูในภูมิภาค  

(นอกกฎกระทรวง)  ☐ ตางประเทศ 
7. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา 

ช่ือกฎหมาย/ขอบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี  2957/2561) เรื่อง  การรับบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2562 

ระยะเวลาดำเนินการ  ปการศึกษา 2562  หนวย* ป 

8. ขอมูลสถิติ 

จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  คลิกหรือแตะท่ีนี่เพ่ือใสขอความ จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด *คลิกหรือแตะท่ีนี่เพ่ือใส

ขอความ 

จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด  คลิกหรือแตะท่ีนี่เพ่ือใสขอความ  

9. คูมือสำหรับประชาชน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   เลือกรายการ 

 

10. ชองทางการใหบริการ 

ลำดับ สถานท่ีชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหทำการ 
1. งานรับเขาและการตลาด อาคารพิมล กลกิจ 

เลขท่ี 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแกน จ.ขอนแกน 40002   
โทรศัพท 043-009700 ตอ 44759 

วันจันทร-ศุกร   เวลา  08.30-16.30  น. 



11. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จะดำเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี 
ประจำปการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีโอกาสเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และผลิต
นักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ มหาวิทยาลัยได
แบงประเภทการรับเขาศึกษา เปน 5 รอบ ดังนี้ 
 รอบท่ี 1   (แบบ Portfolio) หรือเปนการรับนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูง หรือนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ 
 รอบท่ี 2   (แบบโควตาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
 รอบท่ี 3   (แบบรบัตรงรวมกันท่ัวประเทศ) 
 รอบท่ี 4   (แบบ Admission) 
 รอบท่ี 5   (แบบรบัตรงอิสระ) 

โดยหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข จะเปนไปตามระเบียบ ประกาศ รวมถึงนโยบายการรับบุคคลเขา
ศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน และท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ในแตละปการศึกษา    

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดประกาศรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับปริญญาตรี 

ประจำปการศึกษา 2562 โดยมีหลักเกณฑ และรายละเอียด ดังตอไปนี ้
รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio) 
 เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสสมัครเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่ตรงกับความถนัดและความตองการของตนเอง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน รอบที่ 1 (การรับแบบ Portfolio) ประจำป

การศึกษา 2562  โดยมีรายละเอียดการรับของแตละคณะ/สาขาวิชา ดังนี้ 

องคประกอบท่ีใชเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
แฟมสะสมงาน ความสามารถพิเศษ การทดสอบศักยภาพของผูสมัคร เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) การสอบ 

สัมภาษณ และอ่ืนๆตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด (แฟมสะสมงาน จะตองเปนกระดาษ A4 และไมเกิน 10 หนา (ไม

รวมปกหนา-หลัง และคำนำ) 

รอบท่ี 2 การรับโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปการศึกษา  2562 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนท่ีกำลังเรียนอยูในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
หรือเทียบเทา (ปวช.3) ของโรงเรียนตางๆ ท้ัง 20 จังหวัด ท่ีอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเขาศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี ประจำปการศึกษา 2562   
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 องคประกอบ / เกณฑ ในการพิจารณาคัดเลือกท่ีสำคัญ  มีดังนี้ 

1.  ผลการสอบวิชาหลัก (สามัญ 9 วิชา) 80 – 100 % 

2.  ผลการสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และหรือ 

ผลการทดสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด 

0 – 20 % 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ภาระงาน 

 

              รอบท่ี 1  (การรับแบบPortfolio)  

1.  เสารท่ี 1 – เสารท่ี 15 ธันวาคม 2561 

 

นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   

และชำระเงินคาสมัครผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือ ไปรษณียไทยท่ัว

ประเทศ  หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบขอมูล จำนวนรับ เกณฑการรับ เงื่อนไข

ตาง ๆ  กอนดำเนินการสมัคร) 

2.  จันทรท่ี 17 ธันวาคม 2561 -วันสุดทายของการชำระเงินคาสมัคร เพ่ือเขาศึกษาใมหาวิทยาลัยขอนแกน รอบท่ี 1 

(แบบ Portfolio)ผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือไปรษณียไทยท่ัวประเทศ 

หรือ Mobile Banking  

3.  พุธท่ี 9 มกราคม 2562 -ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ  ในรอบท่ี 1 (แบบ 

Portfolio)ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

4.  ศุกรท่ี 11 – จันทรท่ี 14 มกราคม 

2562 

ดำเนินการสอบสัมภาษณ โดยคณะ/สาขาวิชา 

5.  พุธท่ี 16 มกราคม 2562  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน (ตัว

รอบท่ี 3 การรับตรงท่ัวประเทศ  
เปนผู ท่ีกำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือเปนผู ท่ีสำเร็จการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 ในโรงเรียน ท่ีตั้งอยูในประเทศไทย 
กรณีท่ีไมใชบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย จะตองเปนบุคคลท่ีอยูในประเทศไทยโดยถูกตองตามกฎหมาย 

องคประกอบท่ีใชเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
ผูสมัครจะตองมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปการศึกษา 2562 (จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และ/หรือ ผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ 
(PAT) ประจำปการศึกษา 2562 (ในบางคณะ/สาขาวิชา) โดยจะตองมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาตามท่ีคณะ/ 
สาขาวิชากำหนด 
รอบท่ี 4 (Admission) 

กำหนดการรับสมัครทุกข้ันตอนเปนไปตามขอกำหนดของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยผาน 
Website http://www.mytcas.com/TCAS62 

รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
ตรวจสอบรายละเอียดขอมูลใน Website https://admissions.kku.ac.th หรือคณะ/สาขาวิชาท่ี

เปดรับนักศึกษา 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
https://admissions.kku.ac.th/


จริง และสำรอง)ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

  

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


ลำดับ วัน/เดือน/ป ภาระงาน 

 

6. พฤหัสบดีท่ี 17 – ศุกรท่ี 18 มกราคม 

2562 

ผูผานการคัดเลือก (ตัวจริง) เขาระบบยืนยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   (สามารถ

ตรวจสอบรายช่ือและคณะ/สาขาวิชา ไดในระบบ) 

7. อังคารท่ี 22 มกราคม 2562 ประกาศเรียกผูสอบไดอันดับสำรอง มีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

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

8. พุธท่ี 23 มกราคม 2562 ผูผานการคัดเลือกไดอันดับสำรอง ยืนยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง website https://admissions.kku.ac.th 

9. เสารท่ี 26 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกนสงรายชื่อผูยันยันสิทธ์ิท่ีคัดกรองแลว (ตัวจริง และสำรอง)  ให 

ทปอ 

    10. จันทรท่ี 28 มกราคม 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

ผานระบบ Clearing houseกับ ทปอ. ทาง Website 

http://www.mytcas.com/TCAS62 และ https://admissions.kku.ac.th 

    11. พุธท่ี 30 – พฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 

2562 

นักเรียนยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผานระบบ Clearing house กับ ทปอ.

ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62  

    12. เสารท่ี 2 – อาทิตยท่ี 3 กุมภาพันธ 2562 ทปอ.เปดระบบ ใหสละสิทธ์ิเขาศึกษา  (ชวงท่ี 1) สำหรับผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบท่ี 

1 (Portfolio)ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62  

    13. อังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 ทปอ. และ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62  และ 

https://admissions.kku.ac.th 

    14. จันทรท่ี 11 – ศุกรท่ี 15 กุมภาพันธ 

2562 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษารายงานตัวเขาศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส  หรือไปรษณียไทยท่ัว

ประเทศ หรือ Mobile Banking 

 

 

 

 

 

 
 

https://admissions.kku.ac.th/
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https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.kku.ac.th/


ลำดับ วัน/เดือน/ป ภาระงาน 

 

                 รอบท่ี 2  การรับโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.  พุธท่ี 6 – จันทรท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 นักเรียนเลือกอันดับคณะ/สาขาวิชา ทาง Website  https://admissions.kku.ac.th     

และชำระเงินคาสมัครผานธนาคารหรือเคานเตอรเซอรวิส หรือไปรษณียไทยท่ัวประเทศ   

หรือ  Mobile Banking    

2.  พุธท่ี 27 กุมภาพันธ 2562 วันสุดทายของการชำระเงินคาสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผานธนาคารหรือเคานเตอร

เซอรวิส หรือไปรษณียไทยหรือ  Mobile Banking    

3.  เสารท่ี 30  มีนาคม  2562 มหาวิทยาลัยสงขอมูลผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดของแตละสาขาวิชา ให ทปอ.

โดยเขาระบบ TCAS 

4.  ศุกรท่ี 5 -  เสารท่ี 6 เมษายน 2562 นักเรียนเปล่ียนแปลงคณะ/สาขาวิชา หลังจากทราบผลคะแนนสอบ ทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th 

5.  ศุกรท่ี 12 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ  ตรวจรางกาย  และเอกซเรย  

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

6.  พฤหัสบดีท่ี 18 – ศุกรท่ี 19 เมษายน 

2562  

สอบสัมภาษณ  ตรวจรางกายและเอกซเรย  (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผูมี

สิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ) 

7.  จันทรท่ี 22 เมษายน 2562  มหาวิทยาลัยสงขอมูลผูผานการคัดเลือกให ทปอ. 

8.  พุธท่ี 24 เมษายน  2562 ทปอ.และมหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 

ผานระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website   

http://www.mytcas.com/TCAS62 , https://admissions.kku.ac.th 

9.  พุธท่ี 24 – พฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 

2562 

นักเรียนทำการยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชา  ผานระบบ Clearing house กับ 

ทปอ. ทาง Website  http://www.mytcas.com/TCAS62  

10.  เสารท่ี 27  เมษายน 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธ์ิ และมีสิทธ์ิเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง website  http://www.mytcas.com/TCAS62  และ 

https://admissions.kku.ac.th  

11.  จันทรท่ี 6 – ศุกรท่ี 10 พฤษภาคม 

2562 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษารายงานตัวเขาศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือไปรษณียไทยท่ัว

ประเทศ  หรือ Mobile Banking      

 

 

 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://tcas.cupt.net/%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://tcas.cupt.net/%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
http://reg.kku.ac.th/


ลำดับ วัน/เดือน/ป ภาระงาน 

 

                    รอบท่ี 3  การรับตรงท่ัวประเทศ 

1. 

 

พุธท่ี 17 – จันทรท่ี 29 เมษายน 2562 นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา/สถาบัน  ผาน website  ทปอ.  และชำระเงินคา

สมัครผานระบบ Prompt Pay ท่ีตู ATM, Mobile Banking และ internet Banking 

2. 

 

ศุกรท่ี 26 – เสารท่ี 27 เมษายน 2562 ทปอ.เปดระบบ ใหสละสิทธ์ิเขาศึกษา  (ชวงท่ี 2) สำหรับผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบ

ท่ี 1 (Portfolio) และรอบท่ี 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ทาง website 

http://www.mytcas.com/TCAS62 

3. 
 
จันทรท่ี 6 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดสงรายชื่อผูผานการคัดเลือก มีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ให ทปอ. 

4.  พฤหัสบดีท่ี 9  พฤษภาคม 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ทาง website 

http://www.mytcas.com/TCAS62     

5.  จันทรท่ี 13 – อังคารท่ี 14 พฤษภาคม 

2562 

สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา (โปรดดูรายละเอียดในประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ) 

6.  พุธท่ี 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน สงรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณ และยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา ให ทปอ. 

7. 
 
ศุกรท่ี 17 พฤษภาคม 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง 

Website  http://www.mytcas.com/TCAS62  และ 

https://admissions.kku.ac.th    

8. 

 

พฤหัสบดีท่ี 23 – พุธท่ี 29 พฤษภาคม 

2562 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษารายงานตัวเขาศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส  หรือไปรษณียไทยท่ัว

ประเทศ หรือ Mobile Banking 

 

 

  

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.kku.ac.th/


 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ภาระงาน 

 

              รอบท่ี 4  การรับ Admissions 

1. 

 

อังคารท่ี 9 – ศุกรท่ี 19 พฤษภาคม2562 นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา/สถาบัน  ทาง website  

http://www.mytcas.com/TCAS62  และชำระเงินคาสมัครตามท่ี ทปอ. กำหนด 

2. 

 

ศุกรท่ี 17 –เสารท่ี 18 พฤษภาคม 2562 ทปอ.เปดระบบ ใหสละสิทธ์ิเขาศึกษา  (ชวงท่ี 3) สำหรับผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบ

ท่ี 1 (Portfolio) รอบท่ี 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และรอบท่ี 3 (รับตรง

รวมกันท่ัวประเทศ) ทาง Website  http://www.mytcas.com/TCAS62 

3.  พุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย (โปรดดูรายละเอียดใน

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ) http://www.mytcas.com/TCAS62 

4.  จันทรท่ี 3 – อังคารท่ี 4 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา (โปรดดูรายละเอียดในประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ) 

5.  พฤหัสบดีท่ี 6 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูสอบผานสัมภาษณ และยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา  ให ทปอ. 

6.  ศุกรท่ี 7 มิถุนายน 2562 ทปอ. และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

http://www.mytcas.com/TCAS62, https://admissions.kku.ac.th    

7.  พฤหัสบดีท่ี 13 – พุธท่ี 19 มิถุนายน 

2562 

ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษารายงานตัวเขาศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส  หรือไปรษณียไทยท่ัว

ประเทศ หรือ Mobile Banking 

 

 

 

 

 

  

http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.mytcas.com/TCAS62
http://www.kku.ac.th/


 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ภาระงาน 

 

         รอบท่ี 5  รับตรงอิสระ 

1. 

 

อังคารท่ี 30 พฤษภาคม - จันทรท่ี 10 

มิถุนายน 2562 

นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา ผาน website https://admissions.kku.ac.th  

2. 

 

ศุกรท่ี 7 - เสารท่ี 8 มิถุนายน 2562 ทปอ.เปดระบบ ใหสละสิทธ์ิเขาศึกษา  (ชวงท่ี 4) สำหรับผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบ

ท่ี 1 (Portfolio) รอบท่ี 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รอบท่ี 3 (รับตรงรวมกัน

ท่ัวประเทศ) และรอบท่ี 4 (Admissions) ทาง Website 

http://www.mytcas.com/TCAS62 

3.  พุธท่ี 12 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th  

4.  ศุกรท่ี 14 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย โดยคณะ/สาขาวิชา 

5.  เสารท่ี 15 มิถุนายน  2562 สงรายช่ือผานสัมภาษณให ทปอ. เขาระบบ TCAS 

6.  อาทิตยท่ี 16 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณ มีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาให ทปอ. 

7.  จันทรท่ี 17 – อังคารท่ี 18 มิถุนายน 

2562 

นักเรียนยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผานระบบ Clearing house กับ ทปอ. 

ทาง website http://www.mytcas.com/TCAS62 

8.  พฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th  

9.  พุธท่ี 26 มิถุนายน  – อังคารท่ี 2 

กรกฎาคม 2562 

ผูสอบไดรายงานตัวเขาศึกษาทาง Website http://reg.kku.ac.th และชำระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาผานธนาคาร หรือไปรษณียไทยท่ัวประเทศ หรือเคานเตอร

เซอรวิส  

หมายเหตุ   

1.ผูท่ียืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส (Clearing house) กับ ทปอ.แลว จะถือวาเปนผูใชสิทธ์ิเขาศึกษา ไมมสีิทธ์ิสมัครเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได หากประสงคจะสมัครในรอบถัดไป จะตองทำการสละสิทธ์ิการ

ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาท่ีกำหนด เทาน้ัน 

2. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลตอเมื่อมหาวิทยาลัยไดเปดภาคการศึกษาแลว 

3. ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลีย่นแปลง 

 

                                              ระยะเวลาดำเนินการรวม 17 เดือน 

 

  

http://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas.com/TCAS62
https://admissions.kku.ac.th/
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ข้ันตอนการสมัครคัดเลือก รอบท่ี 1 แบบ Portfolio 

  

ประกาศรายช่ือผูสอบผานสัมภาษณ มีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองภายในมหาวิทยาลยัขอนแกน  
วันท่ี 16 มกราคม 2562 

Website http://admissions.kku.ac.th 

สอบสัมภาษณ/ตรวจรางกายและเอกซเรย  
ระหวางวันท่ี 11-14 มกราคม  2562 (ตรวจสอบวันสอบสมัภาษณตามประกาศของแตละคณะ/สาขา วิชา ทาง 

Website http://admissions.kku.ac.th 

ประกาศรายช่ือผูผานการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ / ตรวจรางกายและเอกซเรย  
ทาง Website ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

https://admissions.kku.ac.th , www.kku.ac.th  วันท่ี 9  มกราคม  2562 
 

พิมพใบสมัครและรวบรวมหลักฐานการสมคัร สงใหคณะ/สาขาวิชา หรือหนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน  ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในประกาศของแตละโครงการ 

(ระหวางวันท่ี 1 – 18  ธันวาคม  2561) 

สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ของโครงการตางๆ ดวยตนเอง ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 
ระหวางวันท่ี 1 – 15 ธันวาคม  2561 

- ควรตรวจสอบการบันทึกขอมลูใหละเอียดรอบคอบกอนยืนยันการสมัคร 
- พิมพใบแจงการชำระเงิน เพ่ือไปชำระเงินท่ีธนาคาร หรือไปรษณยีไทยท่ัวประเทศ  

- หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือ Mobile Banking  (ตามระบุไวในใบแจงการชำระเงิน) 

ผูสมคัรศึกษารายละเอียดขอมูลการเลือกเขาศึกษาในแตละโครงการ 

(โปรดตรวจสอบรายละเอียดขอมลู การรับเขาศึกษาใน Website https://admissions.kku.ac.th 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแกนทาง Website 
http://www.mytcas.com/TCAS62 , 

https://admissions.kku.ac.th  วันท่ี  5  กุมภาพันธ  2562 
 

รายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  
ทาง Website  reg.kku.ac.th    ระหวางวันท่ี 11 – 15  กุมภาพันธ  2562 

ผูผานการคัดเลือก(ตัวจริง)ยืนยันสทิธ์ิเพ่ือคัดกรองภายในมหาวิทยาลยัขอนแกน  
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

ระหวางวันท่ี 17 – 18  มกราคม  2562 

ผูสอบไดอันดับสำรองยืนยันสิทธ์ิ เพ่ือคัดกรองภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
Website https://admissions.kku.ac.th  

ระหวางวันที่ 23 มกราคม  2562       

ประกาศรายช่ือผูไดอันดับสำรองยนืยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th  (วันท่ี  22  มกราคม  2562)  

ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิผานการคัดกรอง มสีิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเขาศกึษา 
ผานระบบ Clearing house ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

วันท่ี  28  มกราคม  2562 
 

ยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา ผานระบบ Clearing house กับ ทปอ. 
ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62 

ระหวางวันท่ี 30 – 31 มกราคม  2562 
 

ทปอ.เปดระบบใหสละสิทธ์ิการยืนยันสิทธ์ิ (ชวงท่ี 1) 
ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62 ระหวางวันท่ี 2 -3  กุมภาพันธ  2562 

 

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


ข้ันตอนการสมัครคัดเลือก รอบท่ี 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

มหาวิทยาลยั เปดระบบใหนักเรียนท่ีประสงคจะเลือกสมัครคณะ/สาขาวิชาใหม หลังจากทราบผลคะแนนสอบ
แลว ทาง Website https://admissions.kku.ac.th ระหวางวันท่ี 5 – 6  เมษายน 2562 

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

ระหวางวันท่ี  6 – 25  กุมภาพันธ  2562 

สมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และ Gat/Pat ทาง Website www.niets.or.th 

โปรดดูรายละเอียดเกณฑการรับเขาศึกษาแตละคณะ/สาขาวิชา ประกอบการสมัครสอบ 

 

ผูสมคัรศึกษารายละเอียดขอมูลการเลือกเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชาและตรวจสอบเกณฑ/ 

คุณสมบัต/ิเง่ือนไขการรับ ใหละเอียดรอบคอบกอนการสมัครเขาศึกษา 

  

ตรวจสอบการบันทึกขอมูลใหเรียบรอยกอนยืนยันการสมัคร   พิมพใบแจงการชำระเงิน แลวไปชำระเงินผาน
ธนาคารหรือท่ีทำการไปรษณียไทยท่ัวประเทศ หรือเคานเตอรเซอรวิสหรือ Mobile Banking  

ตามท่ีระบุไวในใบแจงการชำระเงิน (ระหวางวันท่ี 6 – 27  กุมภาพันธ  2562) 

ประกาศรายช่ือผูผานการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ / ตรวจรางกายและเอกซเรย ทาง Website ของ
มหาวิทยาลยัขอนแกน http://admissions.kku.ac.th 

 วันท่ี  12 เมษายน  2562 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ประเภทโควตาภาคฯ ทาง Website  http://reg.kku.ac.th   
ระหวางวันท่ี  6 – 10   พฤษภาคม  2562 

สอบสัมภาษณ/ตรวจรางกายและเอกซเรย  

ระหวางวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2562 

ประกาศรายช่ือผูผานการสอบสัมภาษณมสีิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิผานระบบ Clearing house กับทปอ. 

ทาง Website  https://admissions.kku.ac.th , http://www.mytcas.com/TCAS62     

วันท่ี  24  เมษายน  2562 

ผูผานการสอบสัมภาษณ ยืนยันสทิธ์ิเขาศึกษา 

ผานระบบ Clearing house ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62 

่         

ทปอ.และมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศรายช่ือผูยืนยันสิทธ์ิเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง 

Website http://www.mytcas.com/TCAS62,  https://admissions.kku.ac.th  

วันที่  27  เมษายน  2562       

ทปอ.เปดระบบใหสละสิทธ์ิการยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา สำหรับผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบท่ี 1  และรอบท่ี 2 

ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62 

่         

https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas/
http://www.mytcas/
http://www.mytcas/
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas/


ข้ันตอนการสมัครคัดเลือก รอบท่ี 3 การรับตรงรวมกันท่ัวประเทศ 

  

รายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง Website http://reg.kku.ac.th 

ระหวางวันท่ี 23 – 29  พฤษภาคม  2562 

สอบสัมภาษณและตรวจรางกายและยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา  

ระหวางวันท่ี 13 – 14  พฤษภาคม  2562 

ประกาศรายช่ือผูผานการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ  Website http://www.mytcas.com/TCAS62
ระหวางวันท่ี 9  พฤษภาคม  2562 (โปรดตรวจสอบรายละเอียดขอมูลวันสอบสัมภาษณ) 

ใน Website http://www.mytcas.com/TCAS62 , https://admissions.kku.ac.th 

สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62 

ระหวางวันท่ี  17 – 29 เมษายน  2562 

    

ผูสมคัรศึกษารายละเอียดการเลือกเขาศึกษาในแตละคณะ/สาขาวิชา  

(โปรดตรวจสอบรายละเอียดขอมลูการรับเขาศึกษาใน Website http://www.mytcas.com/TCAS62 

ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน 

Website http://www.mytcas.com/TCAS62  วันท่ี  17 พฤษภาคม  2562 

 

http://www.mytcas/
http://www.mytcas.com/TCAS62
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.mytcas/
http://www.mytcas/
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ข้ันตอนการสมัครคัดเลือก รอบท่ี 4 การรับ Admissions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบกำหนดปฏิทินดำเนินงานอยางตอเนื่อง ท่ี Website 

http://www.mytcas.com/TCAS62 

ประกาศรายช่ือผูผานการคดัเลือกมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ   
วันท่ี 29  พฤษภาคม  2562 

(โปรดดรูายละเอียดขอมลู ใน Website http://www.mytcas.com/TCAS62   

สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา Website http://www.mytcas.com/TCAS62   
ระหวางวันท่ี  9 – 19 พฤษภาคม  2562 

ข้ันตอนการสมัคร สามารถดูรายละเอียดไดท่ี Website www.http://tcas61.cupt.net/ 

ผูสมคัรศึกษารายละเอียดการเลือกเขาศึกษาในแตละคณะ/สาขาวิชา  
(โปรดตรวจสอบรายละเอียดขอมลูการรับเขาศึกษาใน Website http://www.mytcas.com/TCAS62   

สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา 
ระหวางวันท่ี 3 – 4 มิถุนายน  2562 

 

ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแกน 
Website http://www.mytcas.com/TCAS62   วันท่ี  7 มิถุนายน  2562 

 

รายงานตัวเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน ทาง Website http://reg.kku.ac.th 
ระหวางวนท่ี 13 – 19  มิถุนายน  2562 

ทปอ.เปดระบบใหสละสิทธ์ิการยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษา (ชวงท่ี 3)  
สำหรับผูยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในรอบท่ี 1 รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 

Website http://www.mytcas.com/TCAS62  ระหวางวันท่ี 17 – 18 พฤษภาคม  2562 



การลดข้ันตอน 

 ☐ ผานการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน คลิกหรือแตะท่ีนี่เพ่ือใสขอความ หนวย เลือกรายการ 

12. รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร(จำนวน ฉบับจริง/จำนวน สำเนา) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1. ใบแจงการชำระเงิน มหาวิทยาลยัขอนแกน 
2. บัตรประจำตัวประชาชน  พรอมสำเนา จำนวน 1 แผน เทศบาล/ท่ีวาการอำเภอ 
3. สำเนาทะเบียนบาน  จำนวน 1  แผน เทศบาล/ท่ีวาการอำเภอ 
4. บัตรประจำตัวนักเรียน   โรงเรียนท่ีสังกัด 
5. สำเนาใบรายงานผลการเรียน  จำนวน  2  แผน โรงเรียนท่ีสังกัด 

 

13. คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม(บาท/รอยละ) 
1. คาสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ท่ีเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน   

1  อันดับ 
 

200 
 
 

2. คาสมัครสอบวิชาเฉพาะ/ความถนัด ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย และ
คณะ/สาขาวิชา ดำเนินการจดัสอบเอง 
2.1 คาสมัครสอบคณะศิลปกรรมศาสตร ทุกสาขา วิชาละ 
2.2 คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา สาขาศลิปศึกษา 

 
 

200 
200 

ชองทางการชำระเงิน :  ชำระเงินผานธนาคารหรือเคานเตอรเซอรวิส หรือไปรษณียไทยท่ัวประเทศ   หรือ  Mobile Banking    

 
14. ชองทางการรองเรียน 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน 
1 มหาวิทยาลยัขอนแกน  ท่ีอยู 123 หมู 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002                  โทรศัพท 

043-009700   เว็บไซต http://www.kku.ac.th   อีเมล - 
2 คณะ/สถาบันท่ีนักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3 ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

4 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลยัขอนแกน  123  หมู 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 
40002   โทรศัพท 043-202817  เว็บไซต  http://registrar.kku.ac.th    อีเมล admissions@kku.ac.th        

 

 

http://www.kku.ac.th/


15. แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือเอกสาร URL ท่ีตั้งของเอกสาร 
1 ระเบียบการการรับเขาบุคคลเขาศกึษา 

ประจำปการศึกษา 2562 

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

2 แบบฟอรมรายงานการตรวจสุขภาพ

รางกายในการดำเนินการรับบุคคลเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจำปการศึกษา 2562 

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

3 แบบฟอรมสำหรับตรวจโรคผูสอบผาน

ขอเขียน 

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

 

 

ช่ือผูบันทึกขอมูล นางจุไรรัตน ศิริม่ังมูล ตำแหนง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 


