
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับทีี่  2849/2565 ) 

เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) 
ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2566 

-------------------- 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมการกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถพัฒนาสู่ 

ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้านกีฬา  โดยเปิด 

ช่องทางในการเสาะแสวงหานักกีฬาที่มีศักยภาพสูง   หรือมีความสามารถทางกีฬาโดดเด่น   และมีคุณสมบัติด้าน 

วิชาการเพียงพอในการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เพ่ือให้การรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  ประจ าปีการศึกษา  2566  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฉบับที่ 2577/2565  ลงวันที่  28  ตุลาคม  2565  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio)  ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ 

ความเป็นเลิศด้านกีฬา   จึงเห็นควรให้ด าเนินการรับสมัคร  และคัดเลือกตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. จ านวนรับ  42  คน

โดยในจ านวนนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษาและสวัสดิการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2577 /2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 จ านวน 10 คน

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

2.1  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.2  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ส าคัญที่จะเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา 
2.3  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ 

3. คุณสมบัติเฉพาะ

3.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนระดับชาติ ระดับนานาชาติ  หรือระดับโลก  
3.2 เป็นนักกีฬาที่เคยได้รับเหรียญรางวัลรอบสุดท้าย ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชน

แห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

/3.3 ต้องเป็นนักกีฬา... 



2 

3.3 ต้องเป็นนักกีฬา ดังต่อไปนี้ 
1. กรีฑา 2. ว่ายน้ า   3. เทควันโด  4. ยูโด    5. ยูยิตสู 6. คาราเต้-โด    7.บริดจ์
8. หมากกระดาน  9. ครอสเวิร์ส   10. เอแม็ต    11. ค าคม     12. เปตอง   13. ยิงปืน 

14. วอลเลย์บอล    15.วอลเลย์บอลชายหาด   16.  เซปักตะกร้อ  17.  มวยไทย            

18. มวยสากลสมัครเลน่ 19. เทนนิส  20. ซอฟท์บอล  21. ฟุตซอล  22. ฟุตบอล          

23. อีสปอร์ต 24. บาสเกตบอล

ทั้งนี้ ผลงานตามข้อ 3.1และ 3.2 จะต้องมีระยะเวลาผ่านมาแล้วไม่เกิน 2 ปี  

4. วิธีการและข้ันตอนการสมัคร

4.1  ศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ ของคณะ/สาขาวิชา            

ให้ละเอียดรอบคอบก่อนสมัคร 

4.2  กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ Internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th 

เพ่ือป้อนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม พร้อมทั้งท าการ

อัปโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

 (ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 6 ธันวาคม 2565) 

4.3 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนยืนยันการสมัคร 

4.4 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกับเอกสารหลักฐานการสมัครที่ อัปโหลด

ในระบบแล้วเท่านั้น หากผู้สมัครได้ด าเนินการสมัครแล้ว แต่ไม่ได้อัปโหลดเอกสารหลักฐาน

การสมัคร ถือว่าการสมัครครั้งนี้ไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

5. วิธีการคัดเลือกและพิจารณา
5.1 เกณฑ์การคัดเลือกตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนด 
5.2 การสอบสัมภาษณ ์
5.3 ผลการตรวจร่างกาย และผลการทดสอบความสามารถตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 

6. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 ธันวาคม 2565

7. วันสอบสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2566 ( โปรดตรวจสอบรายละเอียด และวันสอบสัมภาษณ์ฯ
ทาง Website  https://admissions.kku.ac.th)

/ 8. วันประกาศรายชื่อ... 

https://admissions.kku.ac.th/
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8. วันประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th  วันที่ 17 มกราคม 2566

9. วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง)
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th วันที่ 18 – 20 มกราคม 2566

10. วันประกาศรายช่ือเรียกผู้ได้อันดับส ารอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองฯ
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th วันที่ 24 มกราคม 2566

11. วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองฯ ผู้ได้อันดับส ารอง
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th  วันที่ 26 มกราคม 2566

12. วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ.
ทาง Website https://student.mytcas.com วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

13. วันยืนยันสิทธิ์ Clearing House กับ ทปอ.
ทาง  Website https://student.mytcas.com  วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566

14. วันสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ.
Website https://student.mytcas.com วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

15. วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

16. วันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง Website https://reg.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

17. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
เงื่อนไขต่างๆ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่  1 (Portfolio) 

ประจ าปีการศึกษา 2566  ดังนี้ 
17.1 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ Clearing House กับ 

ทปอ. ในการรับรอบท่ี 1 (Portfolio) แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้า
ศึกษาในรอบถัดไป ได้ หากต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป จะต้องท าการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์
ในระบบกับ  ทปอ.  ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น   ซึ่งสามารถเลือกสละสิทธิ์ได้  2  ช่วงเวลา  คือ  วันที่ 
9  กุมภาพันธ์  2566  หรือ  วันที่ 6  พฤษภาคม  2566 โดยสามารถสละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 

/17.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น... 
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https://admissions.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/


4 

17.2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบัญชีรายชื่อผู้
ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในฐานข้อมูลของ ทปอ . ซึ่ งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 
และจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในรอบที่ 1 (Portfolio)  ประจ าปี
การศึกษา 2566 หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แต่ไม่ส า เร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่คณะ/สาขาวิชานั้นก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัย
จะไม่รับเข้าศึกษา และจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 

หมายเหตุ   นักเรียนควรศึกษารายละเอียดตามประกาศฯ ให้ละเอียด เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือก
ปฏิทินด าเนินงาน และหรือข้ันตอนการสมัครของคณะ/สาขาวิชา อาจมีการปรับเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการด าเนินการ 

ประกาศ  ณ  วันที่ 21  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 

     (รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์)  
  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 



ท่ี คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา
จ านวนรับ

(คน)
เกณฑ์คุณสมบัติและความรู้ความสามารถทางวิชาการข้ันต่ า

1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

วิชาเอกการเงิน 1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75

วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม 1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50

วิชาเอกการจัดการธุรกิจและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทย) 1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50

วิชาเอกการจัดการธุรกิจและอีเว้นท์ (กลุ่มเรียนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ)

1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที ยว (กลุ่มเรียน

ภาษาไทย)

1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50

 (ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตร

อยู่ระหว่างปรับปรุง)

1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50

(ผู้ประกอบการดิจิทัลและเทคโนโลยีการตลาด) 

บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการตลาด (หลักสูตร

อยู่ระหว่างปรับปรุง)

1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.50

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75

บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรอยู่ระหว่างปรับปรุง)

รวม (8)

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับและเง่ือนไข การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบท่ี1 (Portfolio) 

ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2566 



ท่ี คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา
จ านวนรับ

(คน)
เกณฑ์คุณสมบัติและความรู้ความสามารถทางวิชาการข้ันต่ า

2 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 1. สัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 1 2. มีวุฒิการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ ง ดังต่อไปน้ี

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที ยว 1 2.1  เป็นผู้ก่าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที  6 ในปีการศึกษา 2565 หรือ

ส่าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที  6 หรือหากสมัครด้วยวุฒิ GED 

(GENERAL EDUCATIONAL DEVELOPMENT) ต้องได้รับการรับรอง

เทียบวุฒิจากต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ระบบเก่า

ต้องผ่าน 5 วิชา ด้วยคะแนนข้ันต ่ารวม ไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน อย่าง

น้อยรายวิชาละ 410 คะแนน และระบบใหม่ ต้องผ่าน 4 วิชา ด้วย

คะแนนข้ันต ่า อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน คะแนนรวม 4 วิชา มากกว่า

 580 คะแนนข้ึนไป หรือ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต 2.2 ก่าลังศึกษาหรือส่าเร็จการศึกษา Glade 12 ตามระบบการศึกษา

โรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ 1 2.3 ก่าลังศึกษาหรือส่าเร็จการศึกษา Glade 13 ตามระบบการศึกษา

โรงเรียนในประเทศอังกฤษ หรือ

วิชาเอกเทคโยโลยีสื อสร้างสรรค์ 1 2.4 ส่าเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ โดยสอบผ่าน National Certificate

 of Education Achievement (NCEA) ซึ งอยู่ในความดูแลของ New 

Zealand Qualifications Authority (NCQA) หรือ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2.5 ส่าเร็จการศึกษาระบบอื นๆ ตามหลักสูตรมัธยมตอนปลายหรือ

เทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ันสูงสุดของประเทศน้ันๆ 

(Secondary School)



ท่ี คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา
จ านวนรับ

(คน)
เกณฑ์คุณสมบัติและความรู้ความสามารถทางวิชาการข้ันต่ า

วิทยาลัยนานาชาติ(ต่อ) วิชาเอกธุกิจสากล

1

3.    มีผลการเรียนเฉลี ยสะสมของระดับมัธยม ปลาย ไม่ต ่ากว่า 3.00 ของ

 5 ภาคการศึกษา

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ 1 4.  เกรดเฉลี ยในภาษาอังกฤษไม่ต ่ากว่า 3.25

วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ 1 5. จัดท่าแฟ้มสะสมผลงาน โดยมีจนวนไม่เกิน 5 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ

6.       จัดท่าวีดีโอแนะน่าตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการเลือก

สมัครในสาขาวิชาและอธิบายผลงานใน Portfolio ความยาวไม่เกิน 5 

นาที เป็นภาษาอังกฤษ

7. สอบสัมภาษณ์ ทักษะการสนทนาฟังพูด ภาอังกฤษ

8.       เป็นผู้ที มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบึคลิคภาพที 

เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจอันเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา

* หมายเหตุ หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที ระบุไว้ ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติ 

หากผู้สมัคร มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ถึงเกณฑ์ที วิทยาลัยนานาชาติก่าหนด

 ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยนานาชาติ

ในภาคพิเศษ (มีค่าใช้จ่ายเพิ มเติม 18,000 – 27,000 บาท)

รวม 7



ท่ี คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา
จ านวนรับ

(คน)
เกณฑ์คุณสมบัติและความรู้ความสามารถทางวิชาการข้ันต่ า

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 1. เป็นนักเรียนที ก่าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที  6 ในปีการศึกษา 2565

2. เป็นนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3. ผลการเรียนเฉลี ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ไม่ต ่ากว่า 2.25

รวม 1

4 1 1.แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เอกสารไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

2. ก่าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือก่าลังศึกษาอยู่ในภาค

การศึกษาสุดท้ายสายสามัญ (ม.6)  โปรแกรมคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

3.มีผลการเรียนเฉลี ยสะสมไม่ต ่ากว่า 3.25 (5 ภาคการศึกษา)

4. มีสัญชาติไทย

5. อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์

6. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที เหมาะสม 

ไม่มีความพิกล พิการ หรือผิดปกติด้านร่างกายและจิตใจ ที เป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา การประกอบอาชีพพยาบาลและอื นๆตามแนวทางการ

พิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในวิชาชีพการพยาบาลของ

คณะพยาบาลศาสตร์

7. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที ส้ินสุด

คณะวิทยาศาสตร์3

คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต



ท่ี คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา
จ านวนรับ

(คน)
เกณฑ์คุณสมบัติและความรู้ความสามารถทางวิชาการข้ันต่ า

4 1 คุณสมบัติอ่ืนๆ

ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ / ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาชีพ

พยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา

จะต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของ

โรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ

 ดังต่อไปน้ี

1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ ง คือ

1.1     สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงเข้าได้ข้างหนึ ง

1.2     ผู้สมัครที สายตาไม่ปกติ เมื อรักษาโดยใช้แว่นแล้ว ยังมีสายตาต ่า

กว่า 6/24 ท้ังสองข้าง

1.3     สายตาข้างดีต ่ากว่า 6/12 เมื อได้รับการแก้ไข อย่างดีที สุดแล้ว

1.4     ไม่สามารถเห็นภาพเป็นสามมิติ

2. หูหนวกหูตึง (Threshold ของการได้ยิน สูงกว่า 40 dB) จากความ

ผิดปกติทางประสาท (Sensorineural Haring loss) แม้แต่ข้างเดียว จะ

เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื น

3. ผู้ที ตาบอดสีรุนแรงจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการประกอบอาชีพ

รวม 1

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา 5 มีผลการเรียนเฉลี ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.00

รวม 5

5 คณะศึกษาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ (ต่อ) พยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ต่อ)



ท่ี คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา
จ านวนรับ

(คน)
เกณฑ์คุณสมบัติและความรู้ความสามารถทางวิชาการข้ันต่ า

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมและสุขภาพ 10 มีผลการเรียนเฉลี ยสะสมไม่ต ่ากว่า 2.50

รวม 10

7 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ งแวดล้อม 2 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

วิชาเอกอนามัยสิ งแวดล้อม 1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75

วิชาเอกชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต ่ากว่า 2.75

รวม 4

8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คะแนนเฉลี ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก่าลังกายและการกีฬา

6

เงื อนไขอื นๆ 

ส่าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ

สาขาวิชาที เกี ยวข้อง หรือหากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที ก่าหนด ให้เป็นไป

ตามที คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

รวม 6

บัณฑิตวิทยาลัย

6 คณะสหวิทยาการ

สาธารณสุขศาสตร์
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