
 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่           /2564 ) 

เรื่อง การรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี  
รอบท่ี 1 (Portfolio)  ประจ าปีการศึกษา 2565 

                                                     ------------------ 
      ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา          และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาส าหรับ
คนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    จึงประกาศหลักเกณฑ์ และ
รายละเอียดในการรับบุคคลดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระดับปริญญาตรี รอบที่  1 
(Portfolio)  ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้  
 

1. จ านวนรับ     3      คน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
2.1 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  อนึ่ง  ไม่รับผู้ที่

ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือจบปริญญาตรีแล้ว   
2.2 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
2.4 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า 
2.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคท่ีส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษา 
2.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า  จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะ 
3.1 จะต้องเป็นบุคคลผู้มีความพิการดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ผู้พิการทางการมองเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน 
3.1.2 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน 
3.1.3 ผู้พิการทางการได้ยินในระดับคนหูตึง 

3.2 ประเภทความพิการให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนด(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ) 

                                                                              /4.เอกสารประกอบการสมัคร... 
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4. เอกสารประกอบการสมัคร  
4.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
4.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ส าหรับติดใบสมัคร) 
4.3 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน)  ปีการศึกษา 2564  

และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   จ านวน 1 ฉบับ 
4.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ชุด โดย รับรองว่าเป็นผู้

มีสุขภาพ แข็งแรง 
4.6 ส าเนาทะเบียน และผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน 1 ฉบับ 
4.7 เอกสารอื่น ๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 

 
5. วิธีการและข้ันตอนการสมัคร 

5.1 ศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ ของคณะ/สาขาวิชาให้  
ละเอียดรอบคอบก่อนสมัคร 

5.2 กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ Internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th  เพ่ือ
ป้อนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม  พร้อมทั้งท าการ อัปโหลด
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครภายในระยะเวลา ที่ก าหนด เท่านั้น  
 (ระหว่างวันที่  1 – 15 ธันวาคม 2564) 

5.3 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนยืนยันการสมัคร  
5.4 มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร กับเอกสารหลักฐานการสมัครที่อัปโหลดใน

ระบบแล้ว เท่านั้น หากผู้สมัครได้ด าเนินการสมัครแล้ว แต่ไม่ได้อัปโหลดเอกสารหลักฐาน
การสมัคร ถือว่าการสมัครครั้งนี้ ไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 

 

6. วิธีการคัดเลือกและพิจารณา 
6.1 เกณฑ์การคัดเลือกตามท่ีคณะ/สาขาวิชา ก าหนด 
6.2 การสอบสัมภาษณ์ 
6.3 ผลการตรวจร่างกาย และผลการทดสอบความสามารถตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 

 

7. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
                วันที่  6  มกราคม  2565 
 

8. วันสอบสัมภาษณ์ 
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม   2565 ( โปรดตรวจสอบรายละเอียด และวันสอบสัมภาษณ์ฯ 
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th)  
 
 
                                                                                      /9 วันประกาศรายชื่อ... 
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   9.  วันประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน 
               มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

วันที่  13  มกราคม  2565 
          10. วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง) ทาง Website  
                https://admissions.kku.ac.th 

วันที่  17 – 18  มกราคม  2565 
 

  11. วันประกาศรายช่ือเรียกผู้ได้อันดับส ารอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองฯ ทาง Website  
                https://admissions.kku.ac.th 

วันที่ 20  มกราคม  2565 
 

  12. วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองฯผู้ได้อันดับส ารอง ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 
                วันที่ 22  มกราคม  2565 
 

          13.  วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website  
                 https://student.mytcas.com  
         วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
 

  14. วันยืนยันสิทธิ์ Clearing House กับ ทปอ. ทาง  Website https://student.mytcas.com 
                วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์  2565 
 

  15. วันสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. Website  
                https://student.mytcas.com 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2565 
 

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

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565 
 

  17. วันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website  
                https://reg.kku.ac.th 

ระหว่างวันที่  16 – 20 กุมภาพันธ์  2565 
 
 
 
 
 
 
                                                                       /18.เงื่อนไขการเข้าศึกษา... 
  
 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://admissions.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/


4 

 

  18. เงื่อนไขการเข้าศึกษา 
                 เงื่อนไขต่างๆ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio)   ประจ าปี
การศึกษา 2565 
 1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ Clearing House กับ ทปอ.ในการ
รับรอบที่ 1 (Portfolio)  แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบถัดไป
ได้ หากตอ้งการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป จะต้องท าการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ในระบบกับ ทปอ. ภายใน
เวลาที่ก าหนด เท่านั้น ซึ่งสามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา คือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ วันที่ 6 
พฤษภาคม  2565 โดยสามารถสละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 
 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาในฐานข้อมูลของ ทปอ. ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ และจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในรอบท่ี 1 (Portfolio)   ประจ าปีการศึกษา 2565  หากพบว่าผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่คณะ/สาขาวิชานั้น
ก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษา และจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 
 
หมายเหตุ นักเรียนควรศึกษารายละเอียดตามประกาศฯให้ละเอียด เนื่องจากข้ันตอนการคัดเลือกปฏิทิน
ด าเนินงาน และหรือขั้นตอนการสมัครของคณะ/สาขาวิชา อาจมีการปรับเพื่อให้ความความคล่องตัวในการ
ด าเนินการ 
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่          พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 

 

(รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ล ำดับ คณะ สำขำวิชำ
จ ำนวนรับ 

(คน)
ประเภทของควำมพิกำร เง่ือนไขในกำรรับ

1 วิศวกรรมศำสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1. ผู้พิการทางการมองเห็น 1) เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ช้ัน ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)

วิศวกรรมส่ือดิจิทัล (นานาชาติ) 1 2. ผู้พิการทางการเคล่ือนไหว    และมีผลการเรียนเฉล่ียระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. ผู้พิการทางการได้ยิน ในระดับหูตึง    5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50

4. สามารถส่ือสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน (ปกติ) 2) เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้     หรือเทียบเท่า (ปวช. หรือ กศน.) และมีผลการเรียนเฉล่ีย 

    ไม่ต่ ากว่า 2.50

3) มีผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์

   แต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00

4) ความพิการในข้อ 1-3 ต้องพิการในระดับสามารถช่วย

รวม 2    เหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2 เทคนิคกำรแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 1 เป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ 1) ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนช้ัยมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา

เคล่ือนไหว ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     2564 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ข้อ (4)(4.1) และสามารถเคล่ือนไหวได้โดยไม่เป็น 2) ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลายของระดับช้ัน

อุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติการ     มัธยมศึกษาปีท่ี 5 อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า3.00

ไม่เป็นผู้พิการท่ีต้องใช้รถเข็นส่ง หรือผู้ท่ีมีความ 3) ได้ค่าระดับเฉล่ียสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 

จ าเป็นต้องใช้มือในการช่วยเดิน    และวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00

                  รวม 1 4) การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นท่ีส้ินสุด

รวมท้ังส้ิน 3

คณะ/สำขำ จ ำนวนรับ และเง่ือนไข ในกำรรับผู้พิกำร เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น ระดับปริญญำตรี รอบท่ี 1 (Portfolio) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565
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