
เกณฑ์การคัดเลือกการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2566  

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

1 คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุลชวีวิทยา 2.50 2   1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
คานวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 
รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50  
2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชวีวิทยา 
ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ากวา่ 2.50 

- - 

2 คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (ชีววิทยา) ชีววิทยา 2.50 3   - - 

3 คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (ฟิสิกส์) ฟิสิกส ์ 2.50 10   - - 

4 คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2.50 10   - - 

5 คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (สถิติและวิทยาการขอ้มูล) สถิติและ
วิทยาการข้อมูล สาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์ 

2.50 6   - - 

6 คณะวิทยาศาสตร์ วท.บ. (สถิติและวิทยาการขอ้มูล) สถิติและ
วิทยาการข้อมูล สาขาวิชาเอกสารสนเทศ
สถิติและวิทยาการข้อมูล 

2.50 6   - - 



  2 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

7 คณะเกษตรศาสตร์ กษ.บ. (เกษตรนวัตกรรม) เกษตรนวัตกรรม 2.7 30   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สายวิทย์ หรือ ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.70 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละคร่ึง
หน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหวัขอ้ดังนี้   

3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น
เลือก  (ครึ่งหน้า A4)    

3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร
ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)   (หาก
ไม่มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่
รับพิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือ คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน5. การ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถอืเป็นที่
สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้ สมรรถนะ
และทักษะดา้นวิชาชีพตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพ หรือมี
สมรรถนะและทักษะดา้นการปฏิบัติ
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรอื สหกิจศึกษา 

  



  3 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

8 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ. (การประมง) การประมง แผนที่ 2 2.50 30   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละคร่ึง
หน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหวัขอ้ดังนี้    
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่นเลือก  (ครึ่ง

หน้า A4)    
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตรไทย

ในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)  (หากไม่มี
เรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่รับ
พิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือ  คุณธรรม จรยิธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน5. การ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถอืเป็นที่
สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

9 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
วิชาเอกการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
แผนที่ 2 

2.50 30   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละคร่ึง
หน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหวัขอ้ดังนี้   
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น

เลือก  (ครึ่งหน้า A4)    
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร

ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)  (หากไม่
มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่รับ
พิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือ คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
  

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

10 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
วิชาเอกกีฏวิทยา แผนที ่2 

2.50 10   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย-์คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละ
ครึ่งหน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหัวข้อ
ดังนี ้  
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น

เลือก  (ครึ่งหน้า A4)   
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร

ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)   (หาก
ไม่มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่
รับพิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

11 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แผนที่ 
2 

2.50 30   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย-์คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละ
ครึ่งหน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหัวข้อ
ดังนี ้   
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น

เลือก  (ครึ่งหน้า A4)   
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร

ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)  (หากไม่
มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่รับ
พิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือ  คุณธรรม จรยิธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยา่ง
ครบถ้วน 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

12 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
วิชาเอกพืชสวน แผนที่ 2 

2.50 30   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย-์คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละ
ครึ่งหน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหัวข้อ
ดังนี ้  
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น

เลือก  (ครึ่งหน้า A4)   
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร

ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)   (หาก
ไม่มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่
รับพิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

  



  8 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

13 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
วิชาเอกพืชไร่ แผนที่ 2 

2.50 40   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย-์คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละ
ครึ่งหน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหัวข้อ
ดังนี ้  
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น

เลือก  (ครึ่งหน้า A4)  
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร

ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)   (หาก
ไม่มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่
รับพิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

  



  9 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

14 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์ 
วิชาเอกโรคพืชวิทยา แผนที ่2 

2.50 8   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย-์คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวขอ้ละ
ครึ่งหน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหัวข้อ
ดังนี ้  
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น

เลือก  (ครึ่งหน้า A4)   
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร

ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)  (หากไม่
มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่รับ
พิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

  



  10 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

15 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร) เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจ
เกษตร แผนที่ 2 

2.50 30   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย-์คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละ
ครึ่งหน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหัวข้อ
ดังนี ้   
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น

เลือก  (ครึ่งหน้า A4)    
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร

ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)  (หากไม่
มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่รับ
พิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

  



  11 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

16 คณะเกษตรศาสตร์ วท.บ.(สัตวศาสตร์) สัตวศาสตร์ แผนที ่2 
แผนที่ 2 

2.50 60   1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย-์คณิต เท่านั้น 
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงวันรับสมัคร (5 
เทอม)  รวมไม่ต่ ากว่า2.50 
3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมอืตนเอง 2 
หัวข้อ ในกระดาษ A4 แผ่นเดียวกัน หัวข้อละ
ครึ่งหน้ากระดาษ (หา้มเกิน 1 แผ่น) ในหัวข้อ
ดังนี ้  
3.1 ความคาดหวังในสาขาวิชาที่ทา่น

เลือก  (ครึ่งหน้า A4)   
3.2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกับการเกษตร

ไทยในยุคปัจจุบัน (ครึ่งหน้า A4)  (หากไม่
มีเรียงความในข้อ 3.1 และ 3.2 จะไม่รับ
พิจารณาทุกกรณี)   

4. ต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) แสดง
ความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเปน็ผู้น า 
หรือคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพญ็ประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างครบถ้วน 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัต ิเน้นความรู้และทกัษะดา้น
วิชาการ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

  



  12 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมกระบวนการเคมี) 
วิศวกรรมกระบวนการเคมี หลักสูตร
นานาชาต ิ

3.00 2   1. ผู้สมัครต้องส่ง Portfolio ที่แสดงว่าเป็นผู้น า
ในการช่วยเหลอื หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น 
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาต ิโดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้  
  1.1 มีความเป็นผู้น า  
  1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่  
       พึงประสงค์  
  1.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนรุักษ์ 
       และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
  1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการปอ้งกนัและ 
       รณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดทุกชนิด  
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือ
เทียบเท่า (ปวช. ) และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 3.00   
3.ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครหากมีผล
คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอยา่งใดอย่าง
หนึ่ง ต่ ากวา่เกณฑ์ดังต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการ
อบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ตาม
ประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด ทั้งนี้ 
ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวนัสมัคร 
1) TOEFL (Paper Based) น้อยกว่า 494 
คะแนน 2) TOEFL (Computer Based) น้อย

    

18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3.00 6       

19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล) นานาชาติ 
วิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาต ิ

3.00 1       

20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเกษตร 3.00 1       

21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) 
วิศวกรรมเครื่องกล 

3.00 4       
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

กว่า 167 คะแนน 3) TOEFL (Internet 
Based) น้อยกวา่ 59 คะแนน 4) TOEFL 
(Institutional Testing Program) น้อยกวา่ 
500 คะแนน 5) IELTS (Academic Module) 
น้อยกว่า Band 5 6) TOEIC นอ้ยกวา่ 550 
คะแนน 7) CU-TEP น้อยกวา่ 61 คะแนน 8) 
TU-GET (Paper Based) น้อยกว่า 401 
คะแนน 9) TU-GET (Computer Based) น้อย
กว่า 62 คะแนน 10) KEPT 

22 คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกเด่ียวการประถมศึกษา ** 

3.50 3   1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค
เรียน ไม่ต่ ากวา่ 3.50  
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00  
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GPA) ไม่ต่ ากวา่ 
3.00  
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (GPA) ไม่ต่ า
กว่า 3.00  
5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (GPA) ไม่ต่ ากวา่ 3.00  
6. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (GPA) 
ไม่ต่ ากว่า 3.00  
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

7. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (GPA) ไม่ต่ ากวา่ 3.00  
8. มีคุณสมบัติ ดังนี้     
8.1 เป็นผู้ที่มีทักษะการสังเกต การแก้ปญัหา

เฉพาะหนา้ และการวิเคราะห์ดี     
8.2. เป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาและการสือ่สาร     
8.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี

เหมาะสมในวิชาชพีครู     
8.4. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน 

(portfolio) สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ และเอกสาร
ประกอบการสมัครอื่น ๆ ดังนี้            

     8.4.1 เอกสารแสดงความประสงค์ทีจ่ะเรียน/
ท างานทางด้านการประถมศึกษา รวมทัง้
เป้าหมายของชีวิต (เขยีนเป็นความเรียง 
ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เขียน
ด้วยลายมือของตัวเองเท่านั้น)             

     8.4.2 ผลงาน (เดี่ยว) จากการท ากิจกรรม
ในรายวิชา สามารถใช้ผลงานตั้งแต่ระดบั
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ อยา่งน้อย 3 
รายวิชา รายวิชาละ 2 ชิ้นงาน โดยผู้สมคัร
จะต้องอธิบายเหตุผลในการเลือกแต่ละ
ชิ้นงาน และให้คุณครูประจ าวิชาลงนาม
รับรองผลงานแต่ละชิ้นงาน 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

9. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

23 คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐาน
ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ) การสอน
ภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ) ** 

3.00   6 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00   
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากวา่ 3.00  
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้     

3.1 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
หรือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวด/แข่งขันความสามารถทางด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติ และ/
หรือ     

3.2 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English 
proficiency test) โดยมีคะแนน TOEIC 
ไม่ต่ ากว่า 495 คะแนน หรือ TOEFL(CBT) 
ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) 
ไม่ต่ ากว่า 45 คะแนน หรือ IELTS 
(overall band) ไม่ต่ ากว่า 4.5 
คะแนน  หรือ CU TEP ไม่ต่ ากวา่ 60 
คะแนน หรือ TU GET ไม่ต่ ากว่า 500 
คะแนน  หรือ CEFR ไม่ต่ ากวา่ระดับ B1 
(overall) และ/หรือ    

3.3 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวมเช่น กลุ่มเยาวชน
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

เครือข่ายต้านภยัสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์
สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้
หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง หรือ    

3.4 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ    

3.5 เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉัน
อยากเป็นคร ู   

3.6 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสอื
รับรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ 
ดังนี ้  

   3.6.1 มีภาวะผู้น า   
   3.6.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละ

ต่อส่วนรวม   
   3.6.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะ

ฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์    

3.7 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตาม
รายละเอียดขา้งต้นครบถ้วนและตรงกับ
ความเป็นจริง (ตามแบบสรุปผลงานผู้สมัคร
รับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และบ าเพ็ญประโยชน ์(โครงการเด็กดีมทีี่
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

เรียน) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้
มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 
(TESOL) ที่แนบมาพรอ้มนี้)  จึงจะได้รับ
การพิจารณา Portfolio     

3.8 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตอ้งเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์เพื่อพจิารณา
คุณสมบัติจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
ในการสอบสัมภาษณ์จะมีการวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

24 คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ
สอนภาษาไทย 

3.20 2   1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 
ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.20  
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้    
2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทาง

ภาษาไทย  หรือการใช้ภาษาไทย  หรืออื่นๆ 
ที่บูรณาการด้วยทักษะทาง
ภาษาไทย  เช่น  ทักษะการพูด การ
เขียน  การอ่าน  กวีนิพนธ์ ฯลฯ ซ่ึงเข้า
แข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป      

2.2 มีหลักฐานแสดงถึงประสบการณ์ในการ
ท างานพิเศษ (นอกเหนอืจากภาพถา่ย) 
หรือเอกสารยืนยัน/ใบรับรองประสบการณ์
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

การท างานพิเศษ เพือ่แสดงถึงความเพียร
พยายาม    

2.3 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสอื
รับรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ 
ดังนี ้                     

     2.3.1 มีภาวะผู้น า         
     2.3.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละ

ต่อส่วนรวม         
     2.3.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะ 

ใฝ่เรียนรู้และการประกอบอาชพีในอนาคต 
ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิม
อันพึงประสงค์  

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

25 คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิต
ศาสตรศึกษา 

3.00 6   1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) รวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 ตาม
เง่ือนไขดังนี ้    
1.1 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยม

ระดับต าบลต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
อันดับ 1-5 ของโรงเรียน    

1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยม
ระดับอ าเภอตอ้งมีผลการเรียนสะสม 
อันดับ 1-10 ของโรงเรียน    
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

1.3 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยม
ระดับจังหวัด ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
อันดับ 1 – 30 ของโรงเรียน หรือ    

1.4 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเคยส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนที่
ก าลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชพีครูด้วย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) หรือโครงการพัฒนาการคิดขั้น
สูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม อันดับ 1 – 5 ของ
โรงเรียน  หรือ     

1.5 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ    

1.6 เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉัน
อยากเป็นคร ู 

2.  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมหีนังสือรับรอง
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้     
2.1 มีภาวะผู้น า     
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

2.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อ
ส่วนรวม     

2.3 เป็นผู้มีความอดทน วิรยิะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อ
การเรียนและการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ 

3.  ผู้สมัครวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา จะต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ (1.1) หรือ (1.2) หรือ (1.3) 
หรือ (1.4) โดยมหีนังสือรับรองผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่ทางโรงเรียนรับรองว่า
มีเกรดเฉลี่ยตรงตามล าดับที่ทางสาขาวชิาฯ 
ประกาศรับสมัคร(ตามแบบฟอร์มใบรับรองผล
การศึกษาทีแ่นบมาพรอ้มนี้) 
4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

26 คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3.5 3   1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 
ภาคเรียน  ไม่ต่ ากวา่ 3.50 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากวา่ 
3.50  

3. มีคุณสมบัติ ดังนี้    
3.1 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อสว่นรวมเช่น กลุ่มเยาวชน
เครือข่ายต้านภยัสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้
หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง     

3.2 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสอื
รับรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ 
ดังนี ้         

     3.2.1 มีภาวะผู้น า          
     3.2.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละ

ต่อส่วนรวม          
     3.3.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะ

ฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ
ในอนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมอันพึงประสงค์    

3.3 เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้  

     3.3.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     3.3.2 เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝัน
ฉันอยากเป็นครู 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

27 คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพล
ศึกษา 

3.00 12   1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 
ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00  และ 
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้    
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิม
อันพึงประสงค์    

2.2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกฬีาของ
โรงเรียนขึ้นไป หรือ     

2.3  มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าในการท ากิจกรรม
กลุ่มชมรม ชุมนุมที่เป็นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม เช่น คณะกรรมการนักเรียน การ
อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกีฬา เป็นต้น 
หรือ    

2.4 เป็นผู้มีจิตอาสาและมีความเสียสละต่อ
ส่วนรวม 

3. มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีหนังสือรับรอง
จากโรงเรียนหรือองค์กรที่รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมนั้น ๆ    
4. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเอว่ามีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียด
ข้างต้นครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริง(ตาม
แบบสรุปผลงานผู้สมัคร โครงการรับนักเรียนที่
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพญ็
ประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ที่แนบมา
พร้อมนี้) กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากผู้สมัครหรือ
การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการ
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสาขาวิชาพลศึกษา
จะถือว่าการสมัครคัดเลือกเป็นโมฆะและตัด
สิทธิ์การพจิารณาผล 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชือ่ในการสัมภาษณ์ ผู้เข้า
สัมภาษณ์จะต้องน าหลักฐานฉบับจริงมายืนยัน
ในวันสัมภาษณ์ หากไม่น ามาในวันสัมภาษณ์
และไม่มีการลงลายมือชือ่ผู้สมัครและผู้รับรอง
ผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารที่ต้องลง
ลายมือชื่อทกุฉบับ คณะกรรมการจะถือว่าเป็น
เอกสารที่ไม่สมบูรณ์ ถือว่าผู้เขา้สัมภาษณ์สละ
สิทธิ์ในการเข้ารับการสัมภาษณ์    

28 คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ศึกษา ** 

3.00 6   1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 
ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 3.00  และมีผลการเรียน
เฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ ากวา่ 3.00 
และเป็นไปตามเง่ือนไขดังนี้    
1.1 มีผลงานหรือประสบการณ์เชิงประจักษ์ ที่
มีลักษณะดังต่อไปนี้         

      1.1.1 สะท้อนค่านยิมของการปฏิบตัิและ 
      ด ารงตนโดยสอดคล้องเป็นไปตาม 
      มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
      เช่นค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ค่าย 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

      วิชาการที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพครู,หรืออื่นๆ 
      ที่เกีย่วข้อง และ   
      1.1.2 สะท้อนค่านยิมทางวิทยาศาสตร์  
      คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์ 
      เช่น การประกวดหรอืแข่งขัน 
      ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับ 
      ภูมิภาคขึ้นไป, การอบรมค่ายวิชาการ 
      ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ 
      ภูมิภาคขึ้นไป หรือการเข้าร่วมแข่งขัน 
      วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับ 
     ภูมภิาคขึ้นไป, การคัดเลือกโครงการพัฒนา 
     อจัฉริยภาพ ทางคณิตศาสตร์ และ 
     วิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียนขึ้นไป, หรืออื่นๆ  
     ที่เกีย่วขอ้ง   หรือ  
1.2 เป็นนักเรียนที่ก าลังจะจบหรือจบการศึกษา
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่ หรือ
ก าลังจะจบหรือจบการศึกษาในโรงเรียนที่
ปัจจุบันร่วมอยู่ในโครงการ KKU Smart 
Learning Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
มีลักษณะดังต่อไปนี้            

1.2.1 มีผลงานหรือประสบการณ์การเรียนรู้
ที่สะท้อนค่านิยมของการปฏบิัติและด ารงตน
โดยสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชพี เช่นค่ายสานฝันฉัน
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

อยากเป็นครู ค่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครู, หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และ            
1.2.2 มีผลงานการเรียนรู้ที่สะท้อนค่านิยม
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องเป็นไปตาม
แนวทางการใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากผู้สมัคร
หรือการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใด
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด คณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะถอืว่าการ
สมัครคัดเลือกเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์การ
พิจารณาผล 
3. กรณีที่มีปัญหาในการคัดเลือกตามคุณสมบัติ
และในการสัมภาษณ์ ค าตัดสินของ
คณะกรรมการคัดเลือกคุณสมบัติและ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สดุ 

29 คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคม
ศึกษา 

3.50 4   1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคเรียน 
ไม่ต่ ากว่า 3.50  และ 
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้    
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

2.1 เป็นผู้ที่มีความสามารถทางสังคมศึกษา
ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ ความโดดเด่นทาง
สังคมศึกษาที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้น
ไป เช่น โครงการเพชรยอดมงกุฎทางสังคม
ศึกษา โครงการทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการทางสังคมศึกษา เป็นต้น  หรือ    
2.2 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวมเช่น กลุ่มเยาวชน
เครือข่ายต้านภยัสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์
สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้
หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง  หรือ    
2.3 เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉัน
อยากเป็นคร ู / ค่ายกิจกรรมของสาขาวชิา
สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์     
2.4 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสอื
รับรองจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ 
ดังนี้          

2.4.1 มีภาวะผู้น า          
2.4.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความ
เสียสละต่อส่วนรวม          
2.4.3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะ
ฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

วิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

30 คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะ
นักเรียนจากโรงเรียนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ** 

3.50 50   1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตาม
โครงการที่เปิดรับสมัคร 
2. ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยการตัดสินจาก
คณะกรรมการสอบฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. 
ถือเป็นที่สิ้นสุดเง่ือนไขเฉพาะผู้เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ผูส้มัคร
เข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้า
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติ
เชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา
จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความ
พิการอันเป็นอปุสรรคต่อการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมอีย่าง
น้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ     

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครโครงการ
นี้ใช้ Portfolio (แฟ้มสะสมงาน)มี
สัญชาติไทยอายุไม่ต่ ากวา่ 16 ปี
บริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่
น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชา
พื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิตมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปไม่เคยต้องโทษตาม
ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก 

ผู้สมัครเข้าศึกษา
ทุกโครงการ /ทุก
ประเภทการรับเข้า
ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแ
ก่น เพื่อเป็น
ประโยชน์ใน
การศึกษาวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
และการปฏิบัติเชิง
วิชาชีพการ
พยาบาล ผู้สมัคร
เข้าศึกษา จะต้องมี
สุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรง 
ต้องปราศจากโรค 
และอาการของโรค 
หรือความพกิารอัน
เป็นอุปสรรคต่อ 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

1) สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้
ข้างหนึ่ง     

2) ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้
แว่นแล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสอง
ข้าง     

3) สายตาขา้งดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการ
แก้ไขอยา่งดีที่สุดแล้ว     

4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิต ิ
2. หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูง
กว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว 
จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบ
อาชีพของตนเองและผู้อื่น 
3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนและการประกอบอาชีพ 

เว้นแต่กรณีกระท าผิดโดยประมาท 
หรือมีความผิดอันเป็นลหุโทษมี
สุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรง
สมบูรณ์ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กับวิชาชพีพยาบาล ตามแนวการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพ
พยาบาลการพยาบาลของคณะ
พยาบาลศาสตร์เง่ือนไขเฉพาะของ
ผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิตผู้สมัครเข้าศึกษาทุก
โครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของ
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาล
ศาสตร์และการปฏบิัติเชิงวิชาชีพการ
พยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมี
สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง ต้อง
ปราศจากโรค และอาการของโรค 
หรือความพกิารอันเป็นอปุสรรคต่อ
การศึกษา และการประกอบอาชีพ 
ดังต่อไปนี้1. มีความผิดปกติในการ
เห็นภาพ โดยมอีย่างน้อยข้อใดขอ้หนึ่ง
คือ  1) สายตาบอดสนิท ไม่สามารถ
รับแสงได้ข้างหนึ่ง   2) ผู้สมัครที่

การศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 1. มี
ความผิดปกติใน
การเห็นภาพ โดยมี
อย่างน้อยข้อใดข้อ
หนึ่งคือ 1) สายตา
บอดสนิท ไม่
สามารถรับแสงได้
ข้างหนึ่ง 2) ผู้สมัคร
ที่สายตาไม่ปกต ิ
เมื่อรกัษาโดยใช้
แว่นแล้วยังมี
สายตาต่ ากวา่ 
6/24 ทั้งสองข้าง 
3) สายตาขา้งดีต่ า
กว่า 6/12 เมื่อ
ได้รับการแก้ไข
อย่างดีที่สุดแล้ว 4) 
ไม่สามารถมองเห็น
ภาพเป็นสามมิต ิ2. 
หูหนวกหูตึง 
(threshold ของ
การได้ยินสูงกว่า 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

สายตาไม่ปกต ิเมื่อรักษาโดยใช้แว่น
แล้วยังมีสายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสอง
ข้าง   3) สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 
เมื่อได้รับการแก้ไขอยา่งดีที่สุด
แล้ว   4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็น
สามมิติ2. หูหนวกหูตึง (threshold 
ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จาก
ความผิดปกติทางประสาท
(sensorineural hearing loss) 
แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอปุสรรคต่อ
การเรียนและการประกอบอาชีพของ
ตนเองและผู้อื่น3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง 
จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ
ประกอบอาชีพเกณฑ์การคัดเลือก1. 
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตาม
โครงการที่เปิดรับสมัคร2. ใช้แฟ้ม
สะสมผลงาน (Portfolio) 
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก3. ผ่าน
การสอบสัมภาษณ์ โดยการตัดสินจาก
คณะกรรมการสอบฯ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มข. ถือเป็นที่สิ้นสุด 

40 dB) จากความ
ผิดปกติทาง
ประสาท 
(sensorineural 
hearing loss) 
แม้แต่ข้างเดียว จะ
เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนและการ
ประกอบอาชีพ 
ของตนเองและ
ผู้อื่น 3. ผู้ที่ตาบอด
สีรุนแรง จะเป็น
อุปสรรคต่อการ
เรียนและการ
ประกอบอาชีพ 

31 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสน
ศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3.50 
ขึ้นไป 

4   1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ไม่
น้อยกว่า 3.50  

1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 3.50  
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 
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    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

2. ไม่พิจารณาแฟ้มสะสมงาน แต่ให้น าเสนอ
โครงงานที่ท างานเพื่อสังคม 
3. มีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา 
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

2. ไม่พิจารณาแฟ้มสะสมงาน แต่ให้
น าเสนอโครงงานที่ท างานเพื่อสังคม 
3. มีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  5 ภาคการศึกษา เฉลีย่
สะสมไม่น้อยกวา่ 3.00     

32 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) พัฒนาสังคม 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม 

3.00 
ขึ้นไป 

15   1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ไม่
น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป    
2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ไม่
น้อยกว่า 3.50  และการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การให้บริการสังคม  โดยพจิารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 
3. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 
4. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาสงัคม
หรือชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน  

1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป    
2. มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ไม่น้อยกว่า 3.50   และการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการ
สังคม  โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
3. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่า 3.00 
4. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนา
สังคมหรือชุมชน  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  

  

33 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

3.00 
ขึ้นไป 

10    1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ไม่
น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป   
2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 
3.00  

1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป  
2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่า 3.00 

*หลักสูตรอยู่
ระหว่างการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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3. มีผลงานการท ากิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่
เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

3. มีผลงานการท ากิจกรรมที่ใช้
ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

34 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศศ.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

3.00 
ขึ้นไป 

15   1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ไม่
น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป   
2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการเข้ารว่ม  กิจกรรมด้านการ
ให้บริการสังคม โดยพจิารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน  
3. มีผลงานการท ากิจกรรมภาษาไทยที่เข้า
แข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป  เช่น ทักษะการ
พูด การอา่น การเขียน การขบัร้องหมอล า 

1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป    
2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และการเข้ารว่ม
กิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  
3. มีผลงานการท ากิจกรรมภาษาไทย
ที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้น
ไป  เช่น ทักษะการพูด การอ่าน การ
เขียน การขับร้องหมอล า 

  

35 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 
สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา หลกัสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 

3.00 
ขึ้นไป 

7   1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ไม่
น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป    
2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
ให้บริการสังคม  โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป  
2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม  และการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

  

36 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

ศศ.บ. (เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ศึกษา) 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

3.25 
ขึ้นไป 

10   1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6 ไม่
น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป  
2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 
3.00   

1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไป 
2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่า 3.00   
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

3.มีแฟ้มสะสมผลงานที่ท าจากการเรียน และ/
หรือกิจกรรม 

3.มีแฟ้มสะสมผลงานที่ท าจากการ
เรียน และ/หรือกิจกรรม 

37 คณะเทคนิคการแพทย์ วท.บ. (กายภาพบ าบัด) กายภาพบ าบัด ** 3.75 1     ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6ในปีการศึกษา 
2565 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาค
การศึกษาตอนปลายของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยา่งน้อย 4 ภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.75ได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกวา่ 3.50ได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.50ได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกวา่ 3.50เป็น
ผู้ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวม ทั้งนี้หวัหน้า
สถานศึกษาเป็นผู้รับรองมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และมหีนังสือรับรองจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติดังนี้  
1.มีภาวะผู้น า  
2. เป็นผู้มีจิตอาสาและมีความ
เสียสละต่อส่วนรวม  
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมได้รับ
รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไปด้าน 
คุณธรรมหรือจริยธรรม ด้านรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติด ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้น
รุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ
ราชวิทยาลัยจกัษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์)การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
คะแนน TGAT ส่วนที ่1 40% สว่นที่ 
2 40% และสว่นที่ 3 20% 

38 คณะเทคนิคการแพทย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เทคนิค
การแพทย์ ** 

3.8 6     ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6ในปีการศึกษา 
2565 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาค
การศึกษาตอนปลายของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยา่งน้อย 4 ภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.80ได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกวา่ 3.80ได้ค่า
ระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.80ได้ค่า
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 
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จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

ระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกวา่ 3.80เป็น
ผู้ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสว่นรวม ทั้งนี้หวัหน้า
สถานศึกษาเป็นผู้รับรองมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และมหีนังสือรับรองจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติดังนี้  
1.มีภาวะผู้น า  
2. เป็นผู้มีจิตอาสาและมีความ
เสียสละต่อส่วนรวม  
3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมได้รับ
รางวัลระดับจังหวัดขึ้นไปด้าน 
คุณธรรมหรือจริยธรรม ด้านรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติด ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้น
รุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของ
ราชวิทยาลัยจกัษุแพทย์แห่งประเทศ
ไทย (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์)การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
คะแนน TGAT ส่วนที ่1 50% สว่นที่ 
2 50% 
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จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

39 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุข
ศาสตร์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โครงการคุณธรรม 
จริยธรรม 

3.5   15 1.แฟ้มสะสมงาน 
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกวา่ 3.50 และ กลุ่ม
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย ต้องมีผลการเรียน
ในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกวา่ 3.50 
3.มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึง
มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์4.การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด 

รับเฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทย์-
คณิต 

เอกสารหลักฐาน
ต้องครบ ได้แก่ 1.
แฟ้มสะสมงาน 2.
รายงานผลการ
เรียน (ปพ.1) 

40 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุข
ศาสตร์ วิชาเอก : อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการคุณธรรม จริยธรรม 

3.5 5   1.แฟ้มสะสมงาน 
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกวา่ 3.50 และ กลุ่ม
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย ต้องมีผลการเรียน
ในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกวา่ 3.50 
3.มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึง
มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
4.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สุด 

รับเฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทย์-
คณิต 

เอกสารหลักฐาน
ต้องครบ ได้แก่ 1.
แฟ้มสะสมงาน 2.
รายงานผลการ
เรียน (ปพ.1) 

41 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุข
ศาสตร์ วิชาเอก : อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โครงการคุณธรรม จริยธรรม 

3.5 15   1.แฟ้มสะสมงาน 
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกวา่ 3.50 และ กลุ่ม
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย ต้องมีผลการเรียน
ในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกวา่ 3.50 
3.มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึง
มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 

รับเฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทย์-
คณิต 

เอกสารหลักฐาน
ต้องครบ ได้แก่ 1.
แฟ้มสะสมงาน 2.
รายงานผลการ
เรียน (ปพ.1) 
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4.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สุด 

42 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการ
คุณธรรม จริยธรรม 

3 10   1.แฟ้มสะสมงาน 
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกวา่ 3.00 และ กลุ่ม
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่ม
ภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย ต้องมีผลการเรียน
ในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกวา่ 3.00 
3.มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึง
มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 
4.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สุด 

รับเฉพาะนักเรียนสายการเรียน วิทย์-
คณิต 

เอกสารหลักฐาน
ต้องครบ ได้แก่ 1.
แฟ้มสะสมงาน 2.
รายงานผลการ
เรียน (ปพ.1) 

43 คณะเทคโนโลยี วท.บ. (เทคโนโลยธีรณี) เทคโนโลยีธรณี ** 3.25 3   1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึง
วันที่สมัคร ตามเง่ือนไขดังนี้     
1.1  ถ้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลยั ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.25 
ขึ้นไป     
1.2  ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมธัยม
นอกจากข้อ 1.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 
3.50 
2. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ 
และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25 

1. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดส ีหรือเป็น
โรคลมบ้าหมู เนื่องจากจะเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการ
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง และปราศจากโรค อาการ
ของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 
และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้2.1 
มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็น
อันตรายต่อตนเองและ/หรือผูอ้ื่น เช่น 
โรคจิต (Psychotic disorders) โรค
อารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) 

ก าลังอยู่ในระหว่าง
ปรับปรุงหลักสูตร 
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3. เป็นผู้มีภาวะผู้น าและมจีิตอาสา จากการท า 
กิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม/งาน
กรรมการ      นักเรียน ฯลฯ ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม และมีใบรับรองจากสถานศึกษา 

บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality 
disorders) หรือ2.2 มีความผิดปกติ
ของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะบริเวณ
หลัง แขน และขา 

44 คณะเทคโนโลยี วท.บ. (เทคโนโลยีระบบการผลิตและการ
จัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีระบบการ
ผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ** 

3.25 3   1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึง
วันที่สมัคร ตามเง่ือนไขดังนี้     
1.1  ถ้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลยั ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.25 
ขึ้นไป     
1.2  ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมธัยม
นอกจากข้อ 1.1 ต้องมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม 
3.50 
2. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ 
และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.50 
3. เป็นผู้มีภาวะผู้น าและมจีิตอาสา จากการท า 
กิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม/งาน
กรรมการ      นักเรียน ฯลฯ ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม และมีใบรับรองจากสถานศึกษา 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรค
ร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้
โทษอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

  

45 คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ
เรียนดี คุณธรรมเด่น ** 

3.5 26   การคัดเลือกพิจารณาจากเอกสารการสมัคร 
ตามคุณสมบัติของโครงการ ผู้สมัครสามารถยื่น
เอกสารหลักฐาน คือ แฟ้มสะสมผลงาน 
(Portfolio) เพื่อประกอบการพิจารณาแฟ้ม
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

สะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบดว้ย ข้อมูล
ส่วนตัว ขอ้มูลผลการเรียน ข้อมูลงานด้านต่างๆ 
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการได้รบัรางวัล
ที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชาการ ด้าน
สังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ 
จิตสาธารณะ และความเป็นผู้น า   ผลการสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, 
CU-TEP (ถ้ามี)การสอบสัมภาษณ ์

46 คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยี
การตลาด) บริหารธุรกจิบัณฑิต วิชาเอก
ผู้ประกอบการดิจิทัล 

3 10   1.แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) 
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ า
กว่า 3.00 (ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.4 – ภาคเรียนที่ 
2 ชั้น ม.5) 
3.เป็นผู้น าในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
ประเทศชาติ โดยพจิารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
ดังนี3้.1 มีความเป็นผู้น า3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิมยที่พึงประสงค์3.3 มีส่วน
ร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษแ์ละพัฒนา
สิ่งแวดล้อม3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด 
4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด  

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  องค์การปกครองท้องถิ่น 
และหรือ อยูภ่ายใต้ คณะ/หน่วยงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่
ในภาคะวันออกเฉยีงเหนือ 20 จังหวัด 
โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านใน
เขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นบัถึง
วันที่รับสมัครวันแรก) 
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

*หลักสูตรอยู่
ระหว่างปรับปรุง 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

47 คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

บธ.บ. (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยี
การตลาด) บริหารธุรกจิบัณฑิต วิชาเอก
เทคโนโลยีการตลาด 

3 10   1.แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) 
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ า
กว่า 3.00 (ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.4 – ภาคเรียนที่ 
2 ชั้น ม.5) 
3.เป็นผู้น าในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
ประเทศชาติ โดยพจิารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
ดังนี3้.1 มีความเป็นผู้น า3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิมยที่พึงประสงค์3.3 มีส่วน
ร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษแ์ละพัฒนา
สิ่งแวดล้อม3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด4. การ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถอืเป็นที่
สิ้นสุด  

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  องค์การปกครองท้องถิ่น 
และหรือ อยูภ่ายใต้ คณะ/หน่วยงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่
ในภาคะวันออกเฉยีงเหนือ 20 จังหวัด 
โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบยีนบ้านใน
เขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นบัถึง
วันที่รับสมัครวันแรก) 
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย  

*หลักสูตรอยู่
ระหว่างปรับปรุง 

48 คณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี 

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการ
จัดการ การประกอบการพาณิชย์ และ
นวัตกรรม 

3 10   1.แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) 
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ า
กว่า 3.00 (ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.4 – ภาคเรียนที่ 
2 ชั้น ม.5) 
3.เป็นผู้น าในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อ
ส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
ประเทศชาติ โดยพจิารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ 
ดังนี3้.1 มีความเป็นผู้น า3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม 

1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  องค์การปกครองท้องถิ่น 
และหรือ อยูภ่ายใต้ คณะ/หน่วยงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่
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    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

จริยธรรม และค่านิมยที่พึงประสงค์3.3 มีส่วน
ร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษแ์ละพัฒนา
สิ่งแวดล้อม3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด 
4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือ
เป็นที่สิ้นสุด 

ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 20 
จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบยีน
บ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกวา่ 1 ป ี
(นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก) 
2. เป็นผูม้ีสัญชาติไทย 

49 คณะนิติศาสตร์ น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์ 3   50   1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากวา่ 3.00 
2. มีภาวะผู้น า อุทิศตนเพื่อสังคม 
และส่วนรวม 
3. มีนิติทัศนะ (Legal Mind) ตาม
แบบแผนและครรลองแห่ง
ประชาธิปไตย และยึดมันอุดมการณ์
แห่งจริยธรรมของนักกฎหมายและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  

50 วิทยาลยันานาชาต ิ นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวารสาร
ศาสตร์ระหว่างประเทศ 

3 3   1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
2.มีวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้   2.1เป็นผู้ที่ก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปกีารศึกษา 
2564 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 หรือหากสมัครด้วยวุฒ ิGED (General 
Educational Development) ต้องได้รับการ
รับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจาก
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า 

    



  41 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 
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ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ ารวมไม่น้อย
กว่า 2,250คะแนน อยา่งน้อยรายวิชาละ 410 
คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วย
คะแนนขั้นต่ า อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน 
คะแนนรวม 4 วิชา มากกวา่ 580 คะแนนขึ้นไป 
หรือ   2.2ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนใน
ประเทศอเมริกา หรือ   2.3ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบ
การศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ 
หรือ   2.4ส าเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ 
โดยสอบผ่าน National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NCQA) หรือ   2.5ส าเร็จการศึกษา
ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
สูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School) 
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยม
ปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา 
4.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.25  5 
ภาคการศึกษา 
5.จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีจ านวนไม่เกิน 
5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

6.จัดท าวิดีโอแนะน าตวัเองพร้อมบอกแรง
บันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชาและ
อธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 
นาที เป็นภาษาอังกฤษ 
7. สอบสัมภาษณ์ ทกัษะการสนทนา ฟังพูด 
ภาษาอังกฤษคุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี 
สามารถส่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้)ดังต่อไปนี้1. 
มีคะแนนคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดย
เฉลี่ย) หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 หรือ 
TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรอื
TOEFL CBT ตั้งแต ่173 ขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นๆที่เทียบเท่า CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
เช่น EnglishScore, Linguaskill from 
Cambridge เป็นต้น โดยผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
วันที่สอบ2. มีคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ*รายละเอียดเพิ่มเติมติด
ตามที่https://www.ic.kku.ac.thและ 
https://admissions.kku.ac.th 

51 วิทยาลยันานาชาต ิ นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 

3 3   1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

2.มีวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้   2.1เป็นผู้ที่ก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปกีารศึกษา 
2564 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 หรือหากสมัครด้วยวุฒ ิGED (General 
Educational Development) ต้องได้รับการ
รับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจาก
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า 
ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ ารวมไม่น้อย
กว่า 2,250คะแนน อยา่งน้อยรายวิชาละ 410 
คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วย
คะแนนขั้นต่ า อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน 
คะแนนรวม 4 วิชา มากกวา่ 580 คะแนนขึ้นไป 
หรือ   2.2ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนใน
ประเทศอเมริกา หรือ   2.3ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบ
การศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ 
หรือ   2.4ส าเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ 
โดยสอบผ่าน National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NCQA) หรือ   2.5ส าเร็จการศึกษา
ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือ
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

เทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
สูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School) 
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยม
ปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา 
4.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.25   5 
ภาคการศึกษา 
5.จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีจ านวนไม่เกิน 
5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ 
6.จัดท าวิดีโอแนะน าตวัเองพร้อมบอกแรง
บันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชาและ
อธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 
นาที เป็นภาษาอังกฤษ 
7. สอบสัมภาษณ์ ทกัษะการสนทนา ฟังพูด 
ภาษาอังกฤษคุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี 
สามารถส่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้)ดังต่อไปนี้1. 
มีคะแนนคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดย
เฉลี่ย) หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 หรือ 
TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรอื
TOEFL CBT ตั้งแต ่173 ขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นๆที่เทียบเท่า CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
เช่น EnglishScore, Linguaskill from 
Cambridge เป็นต้น โดยผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
วันที่สอบ2. มีคะแนนความสามารถทาง
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

คณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ*รายละเอียดเพิ่มเติมติด
ตามที่https://www.ic.kku.ac.thและ 
https://admissions.kku.ac.th 

52 วิทยาลยันานาชาต ิ บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกจิ
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอก
การตลาดระหว่างประเทศ 

3 3   1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
2.มีวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้   2.1เป็นผู้ที่ก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปกีารศึกษา 
2564 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 หรือหากสมัครด้วยวุฒ ิGED (General 
Educational Development) ต้องได้รับการ
รับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจาก
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า 
ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ ารวมไม่น้อย
กว่า 2,250คะแนน อยา่งน้อยรายวิชาละ 410 
คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วย
คะแนนขั้นต่ า อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน 
คะแนนรวม 4 วิชา มากกวา่ 580 คะแนนขึ้นไป 
หรือ   2.2ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนใน
ประเทศอเมริกา หรือ   2.3ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบ
การศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

หรือ   2.4ส าเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ 
โดยสอบผ่าน National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NCQA) หรือ   2.5ส าเร็จการศึกษา
ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
สูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School) 
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยม
ปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา 
4.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.25  5 
ภาคการศึกษา 
5.เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 3.25  5 ภาค
การศึกษา 
6.จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีจ านวนไม่เกิน 
5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ 
7.จัดท าวิดีโอแนะน าตวัเองพร้อมบอกแรง
บันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชาและ
อธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 
นาที เป็นภาษาอังกฤษ 
8. สอบสัมภาษณ์ ทกัษะการสนทนา ฟังพูด 
ภาษาอังกฤษคุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี 
สามารถส่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้)ดังต่อไปนี้1. 
มีคะแนนคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดย



  47 

 

ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

เฉลี่ย) หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 หรือ 
TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรอื
TOEFL CBT ตั้งแต ่173 ขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นๆที่เทียบเท่า CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
เช่น EnglishScore, Linguaskill from 
Cambridge เป็นต้น โดยผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
วันที่สอบ2. มีคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ3.มีคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ*รายละเอียดเพิ่มเติมติด
ตามที่https://www.ic.kku.ac.thและ 
https://admissions.kku.ac.th 

53 วิทยาลยันานาชาต ิ บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกจิ
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกการ
เป็นผู้ประกอบการระหวา่งประเทศ 

3 3   1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
2.มีวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้   2.1เป็นผู้ที่ก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปกีารศึกษา 
2564 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 หรือหากสมัครด้วยวุฒ ิGED (General 
Educational Development) ต้องได้รับการ
รับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจาก
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า 
ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ ารวมไม่น้อย
กว่า 2,250คะแนน อยา่งน้อยรายวิชาละ 410 
คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วย
คะแนนขั้นต่ า อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน 
คะแนนรวม 4 วิชา มากกวา่ 580 คะแนนขึ้นไป 
หรือ   2.2ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนใน
ประเทศอเมริกา หรือ   2.3ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบ
การศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ 
หรือ   2.4ส าเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ 
โดยสอบผ่าน National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NCQA) หรือ   2.5ส าเร็จการศึกษา
ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
สูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School) 
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยม
ปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา 
4.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.25  5 
ภาคการศึกษา 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

5.เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 3.25  5 ภาค
การศึกษา 
6.จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีจ านวนไม่เกิน 
5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ 
7.จัดท าวิดีโอแนะน าตวัเองพร้อมบอกแรง
บันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชาและ
อธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 
นาที เป็นภาษาอังกฤษ 
8. สอบสัมภาษณ์ ทกัษะการสนทนา ฟังพูด 
ภาษาอังกฤษคุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี 
สามารถส่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้)ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี สามารถส่งเพื่อ
พิจารณาเพิ่มเติมได้)ดังต่อไปนี้1. มีคะแนน
คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดยเฉลี่ย) 
หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต ่61 หรอื 
TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรอื
TOEFL CBT ตั้งแต ่173 ขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นๆที่เทียบเท่า CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
เช่น EnglishScore, Linguaskill from 
Cambridge เป็นต้น โดยผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
วันที่สอบ2. มีคะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ SAT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

นับจากวันที่สอบ3.มีคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ*รายละเอียดเพิ่มเติมติด
ตามที่https://www.ic.kku.ac.thและ 
https://admissions.kku.ac.th 

54 วิทยาลยันานาชาต ิ บธ.บ. (หลักสูตรนานาชาติ) บริหารธุรกจิ
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกธุรกิจ
สากล 

3 3   1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
2.มีวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้   2.1เป็นผู้ที่ก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปกีารศึกษา 
2564 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 หรือหากสมัครด้วยวุฒ ิGED (General 
Educational Development) ต้องได้รับการ
รับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจาก
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า 
ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ ารวมไม่น้อย
กว่า 2,250คะแนน อยา่งน้อยรายวิชาละ 410 
คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วย
คะแนนขั้นต่ า อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน 
คะแนนรวม 4 วิชา มากกวา่ 580 คะแนนขึ้นไป 
หรือ   2.2ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนใน
ประเทศอเมริกา หรือ   2.3ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบ
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

การศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ 
หรือ   2.4ส าเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ 
โดยสอบผ่าน National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NCQA) หรือ   2.5ส าเร็จการศึกษา
ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
สูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School) 
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยม
ปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา 
4.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.25  5 
ภาคการศึกษา 
5.เกรดเฉลี่ยคณิตศาสตร์ 3.25  5 ภาค
การศึกษา 
6.จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีจ านวนไม่เกิน 
5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ 
7.จัดท าวิดีโอแนะน าตวัเองพร้อมบอกแรง
บันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชาและ
อธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 
นาที เป็นภาษาอังกฤษ 
8. สอบสัมภาษณ์ ทกัษะการสนทนา ฟังพูด 
ภาษาอังกฤษคุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี 
สามารถส่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้)ดังต่อไปนี้1. 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

มีคะแนนคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดย
เฉลี่ย) หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 หรือ 
TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรอื
TOEFL CBT ตั้งแต ่173 ขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นๆที่เทียบเท่า CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
เช่น EnglishScore, Linguaskill from 
Cambridge เป็นต้น โดยผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
วันที่สอบ2. มีคะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ SAT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ3.มีคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ*รายละเอียดเพิ่มเติมติด
ตามที่https://www.ic.kku.ac.thและ 
https://admissions.kku.ac.th 

55 วิทยาลยันานาชาต ิ ศศ.บ. (การจัดการการท่องเท่ียว) การ
จัดการการท่องเท่ียว (นานาชาติ) 

3 3   1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
2.มีวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้   2.1เป็นผู้ที่ก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปกีารศึกษา 
2564 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 หรือหากสมัครด้วยวุฒ ิGED (General 
Educational Development) ต้องได้รับการ
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

รับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจาก
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า 
ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ ารวมไม่น้อย
กว่า 2,250คะแนน อยา่งน้อยรายวิชาละ 410 
คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วย
คะแนนขั้นต่ า อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน 
คะแนนรวม 4 วิชา มากกวา่ 580 คะแนนขึ้นไป 
หรือ   2.2ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนใน
ประเทศอเมริกา หรือ   2.3ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบ
การศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ 
หรือ   2.4ส าเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ 
โดยสอบผ่าน National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NCQA) หรือ   2.5ส าเร็จการศึกษา
ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
สูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School) 
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยม
ปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา 
4.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.25  5 
ภาคการศึกษา 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

5.จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีจ านวนไม่เกิน 
5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ 
6.จัดท าวิดีโอแนะน าตวัเองพร้อมบอกแรง
บันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชาและ
อธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 
นาที เป็นภาษาอังกฤษ 
7. สอบสัมภาษณ์ ทกัษะการสนทนา ฟังพูด 
ภาษาอังกฤษคุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี 
สามารถส่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้)ดังต่อไปนี้1. 
มีคะแนนคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดย
เฉลี่ย) หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 หรือ 
TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรอื
TOEFL CBT ตั้งแต ่173 ขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นๆที่เทียบเท่า CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
เช่น EnglishScore, Linguaskill from 
Cambridge เป็นต้น โดยผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
วันที่สอบ2. มีคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ*รายละเอียดเพิ่มเติมติด
ตามที่https://www.ic.kku.ac.thและ 
https://admissions.kku.ac.th 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

56 วิทยาลยันานาชาต ิ ศศ.บ. (การระหว่างประเทศ) การระหวา่ง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

3 3   1.มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
2.มีวุฒิการศึกษา ดังต่อไปนี้   2.1เป็นผู้ที่ก าลัง
ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปกีารศึกษา 
2564 หรือ ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
6 หรือหากสมัครด้วยวุฒ ิGED (General 
Educational Development) ต้องได้รับการ
รับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจาก
กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า 
ต้องผ่าน 5 วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ ารวมไม่น้อย
กว่า 2,250คะแนน อยา่งน้อยรายวิชาละ 410 
คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4 วิชาด้วย
คะแนนขั้นต่ า อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน 
คะแนนรวม 4 วิชา มากกวา่ 580 คะแนนขึ้นไป 
หรือ   2.2ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา 
Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนใน
ประเทศอเมริกา หรือ   2.3ก าลังศึกษาหรือ
ส าเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบ
การศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ 
หรือ   2.4ส าเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ 
โดยสอบผ่าน National Certificate of 
Education Achievement (NCEA) ซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลของ New Zealand Qualifications 
Authority (NCQA) หรือ   2.5ส าเร็จการศึกษา
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

ระบบอื่นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้น
สูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School) 
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยม
ปลายไม่ต่ ากว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา 
4.เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 3.25  5 
ภาคการศึกษา 
5.จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีจ านวนไม่เกิน 
5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ 
6.จัดท าวิดีโอแนะน าตวัเองพร้อมบอกแรง
บันดาลใจในการเลือกสมัครในสาขาวิชาและ
อธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 
นาที เป็นภาษาอังกฤษ 
7. สอบสัมภาษณ์ ทกัษะการสนทนา ฟังพูด 
ภาษาอังกฤษคุณสมบัติพิจารณาเพิ่มเติม(ถ้ามี 
สามารถส่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมได้)ดังต่อไปนี้1. 
มีคะแนนคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป (โดย
เฉลี่ย) หรือคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่ 61 หรือ 
TOEFL PBT,ITP ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรอื
TOEFL CBT ตั้งแต ่173 ขึ้นไป หรือผลคะแนน
อื่นๆที่เทียบเท่า CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
เช่น EnglishScore, Linguaskill from 
Cambridge เป็นต้น โดยผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นบัจาก
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

วันที่สอบ2. มีคะแนนความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ SAT ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ 450คะแนน ขึ้นไป ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป ี
นับจากวันที่สอบ*รายละเอียดเพิ่มเติมติด
ตามที่https://www.ic.kku.ac.thและ 
https://admissions.kku.ac.th 

57 คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3.00 10   คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยการสอบ
สัมภาษณ ์

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6 เฉลี่ยรวมไม่ต่ ากวา่ 3.00/มี
คะแนนภาษาต่างประเทศ และ
คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 และเป็น
ผู้มีประสบการณ์ในการด าเนิน
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
และสังคม 

หลักสูตรอยู่ใน
ระหว่างการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2566 

58 คณะสหวิทยาการ น.บ. (นิติศาสตร์) นิติศาสตร์ 2.50 30    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
30 % 
30 % 
20 % 

 

    

59 คณะสหวิทยาการ บช.บ. บัญชีบัณฑิต 2.50 15    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 

15 % 
30 % 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

15 % 
20 % 

 

60 คณะสหวิทยาการ บธ.บ. (นวัตกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการ) นวัตกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการ 

2.50 10    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
20 % 
15 % 
30 % 

  

 

    

61 คณะสหวิทยาการ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
ธุรกิจ 

2.50 5    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
30 % 
15 % 
20 % 

  

 

    

62 คณะสหวิทยาการ บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกจิ
ระหว่างประเทศ 

2.50 11    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
20 % 
15 % 
30 % 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

63 คณะสหวิทยาการ รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

2.50 10    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
30 % 
30 % 
20 % 

  

 

    

64 คณะสหวิทยาการ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ) วิทยาการคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ ์

2.50 10    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
8 % 
30 % 
16 % 
8 % 
18 % 

  

 

    

65 คณะสหวิทยาการ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ) วิทยาการคอมพวิเตอร์และ
สารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

2.50 10    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
8 % 
30 % 
16 % 
8 % 
18 % 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

66 คณะสหวิทยาการ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออก
ก าลังกาย) วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม
และสุขภาพ 

2.50 10    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
พละศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
12 % 
16 % 
20 % 
10 % 
6 % 
16 % 

  

 

    

67 คณะสหวิทยาการ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ) วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

2.50 3    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
12 % 
16 % 
24 % 
12 % 
16 % 

  

 

    

68 คณะสหวิทยาการ วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า) 
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ า 

2.50 5    มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 -6 
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20 %) 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 12 % 
คณิตศาสตร์ 16 % 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

วิทยาศาสตร์ 24 % 
สังคมศึกษา 12 % 
ภาษาตา่งประเทศ 16 % 

  

69 คณะสหวิทยาการ วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร) 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร 

2.50 5    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
8 % 
20 % 
24 % 
12 % 
16 % 

  

 

    

70 คณะสหวิทยาการ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
นวัตกรรม และความยั่งยืน) เศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความ
ยั่งยืน 

2.50 5    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
20 % 
20 % 
25 % 

  

 

    

71 คณะสหวิทยาการ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกจิ) 
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 

2.50 18    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
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ล าดับ คณะ 
สาขาวิชา 

  GPAX 

จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะ เง่ือนไขต่างๆ 

    ปกต ิ พิเศษ (ถ้ามี) (ถ้ามี) (ถ้ามี) 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
25 % 
25 % 
30 % 

  

 

72 คณะสหวิทยาการ ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ) การสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

2.50 7    ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4-6  
ไม่ต่ ากว่า 2.50 (ค่าน้ าหนัก 20%) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 

ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
25 % 
25 % 
30 % 

  

 

    

รวม   780 71   

 
* คะแนนขัน้ต่ า -** เกณฑ์เกรดเฉลี่ยและหน่วยกิตกลุ่มสาระฯ 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ วท.บ. (กายภาพบ าบัด) กายภาพบ าบัด โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา) ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเด่ียวการประถมศึกษา โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
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     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
     - กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม เกรดเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.00 
     - กลุ่มสาระฯ ศลิปะ เกรดเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.00 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต รับเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ หน่วยกิตขั้นต่ า 12 
     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยกติขั้นต่ า 22 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตขั้นต่ า 9 
คณะเทคนิคการแพทย์ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) เทคนิคการแพทย์ โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.80 
คณะเทคโนโลยี วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เทคโนโลยีธรณี โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ หน่วยกิตขั้นต่ า 12 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยกติขั้นต่ า 22 
     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
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     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตขั้นต่ า 9 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 
คณะเทคโนโลยี วท.บ. (เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ หน่วยกิตขั้นต่ า 12 
     - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยกติขั้นต่ า 22 
     - กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ หน่วยกิตขั้นต่ า 9 
     - กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 


