
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 2390/2565) 
เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   หลักสูตรปกติ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีการศึกษา  2566 

รอบท่ี  1  แบบ  Portfolio  
--------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีนโยบายที่จะรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปกติ  ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจ าปีการศึกษา 2566 รอบที่  1  แบบ Portfolio  เพ่ือให้การคัดเลือกนักเรียนตาม 

โครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลักสูตรจึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก  
ดังต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป

1.1.1  เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
       ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  มาแล้วไม่เกิน 2 ปี 

1.1.2  มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน  5 ภาคการศึกษา  
       ไม่ต่ ากว่า  3.00 

1.1.3  หากเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า  ต้องมผีลการเรียนเฉลี่ย 
       ไม่ต่ ากว่า  3.00    

1.1.4  ไม่มีโรคติดต่อหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    
 1.1.5  มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติ  และบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
1.1.6  มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของกระทรวง 

  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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  1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
1.2.1  ต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม 
1.2.2  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ต้องแนบผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมของนักเรียนที่แสดงให ้

เห็นถึงความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร   หากปรากฏใน

ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  หรือพบว่าผู้สมัครแอบอ้างน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้ประกอบในแฟ้ม
สะสมงาน (Portfolio) จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม 

2. จ านวนที่รับ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับจ านวน  30  คน 

3. ช่วงเวลารับสมัคร
ระหว่างวันที่    22  พฤศจิกายน  -  6  ธันวาคม  2565 
ผ่านทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th   

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน  จ านวน 1 ชุด  (พร้อมรับรองส าเนา) 
4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด  (พร้อมรับรองส าเนา) 
4.3  แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio)  หรือหลักฐานผลงานด้านสถาปัตยกรรม 

5. วิธีการสมัคร
5.1  ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ 
      ในข้อ 1 และ ข้อ 4 
5.2  ผู้สมัครเข้าไปท ารายการสมัคร กรอกข้อมูลส่วนบุคคล / เลือกคณะ / สาขาวิชา ผ่านเว็บไซต์  
      https://admissions.kku.ac.th เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วจึง 
      บันทึกข้อมูลการสมัคร 
5.3  ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน  และน าไปช าระเงินค่าสมัครฯ ทีธ่นาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

หรือ Mobile Banking ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงิน ตามเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
5.4  ส่งแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และหลักฐานประกอบการสมัครตาม ข้อ 4  ให้กับคณะ 
     สถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามท่ีอยู่ด้านล่าง 

นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย  งานวิชาการและวิจัย        
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
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จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 
      การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และ

เมื่อส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัครแล้ว  จะถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว  
ดังนั้น  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

6. วิธีการสอบคัดเลือก
      6.1  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ    

6.2  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์  และการทดสอบทักษะ
      เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรม  ตามเกณฑ์การคัดเลือก ข้อ 7 

7. เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์การพิจารณา ค่าน  าหนัก 

7.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 5 % 

7.2 แฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัคร 50 % 

      7.2.1 ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการวาดภาพ (20%) 

      7.2.2 ผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

       หรือความคิดสร้างสรรค์ (20%) 

      7.2.3 หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม 

     หรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (5%) 
      7.2.4 ความสวยงามและครบถ้วนของแฟ้มสะสมผลงาน (5%) 

7.3 การสอบสัมภาษณ์ 20 % 

7.4 การทดสอบทักษะทางด้านสถาปัตยกรรม 25 % 

รวม 100 % 

8. ก าหนดการ

ล าดับ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี 
8.1 สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา  ผ่านทางเว็บไซต์ 

https://admissions.kku.ac.th 
ในระหว่างวันที ่  22  พฤศจิกายน  -  6  ธันวาคม  
2565 

8.2 ส่งหลักฐานและเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัคร 

ในระหว่างวันที่  22  พฤศจิกายน  -  16  ธันวาคม  
2565 

8.3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้า วันที่   28  ธันวาคม  2565 
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ล าดับ รายละเอียด วัน/เดือน/ปี 
สอบสัมภาษณ์  (แบบ  Portfolio)  ผ่านทาง
เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th 

8.4 สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะทางด้าน
สถาปัตยกรรม  (แบบออนไลน์)   

วันที่   12  มกราคม  2566 

8.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรอง
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง  
และส ารอง)  ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://admissions.kku.ac.th 

ตัวจริง  :  วันที่  17  มกราคม  2566 
ตัวส ารอง  :  วันที่  24  มกราคม  2566 

8.6 ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง  และส ารอง)   
เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://admissions.kku.ac.th 

ตัวจริง  :  วันที่  18 - 20  มกราคม  2566 
ตัวส ารอง  :  วันที่  26  มกราคม  2566 

8.7 ทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาผ่านระบบ  Clearing  House   
กับ ทปอ.  ทางเว็บไซต์  
https://student.mytcas.com 

วันที่  7 กุมภาพันธ์  2566 

8.8 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ 
/ สาขาวิชาผ่านระบบ  Clearing  House   
กับ ทปอ.  ทางเว็บไซต์  
https://student.mytcas.com  

วันที่  7 - 8 กุมภาพันธ์  2566 

8.9 วันสละสิทธิ์เข้าศึกษากับ ทปอ.ทางเว็บไซต์  
https://student.mytcas.com  

วันที่  9 กุมภาพันธ์  2566 

8.10 มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทาง
เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th  

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2566 

8.11 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง
เว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th  และช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร  หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile  Banking 

ระหว่างวันที่  16 – 20  กุมภาพันธ์  2566 
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9. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร  ติดต่อได้ที่
งานวิชาการและวิจัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร.  043-362046,  081-5745933 
โทรสาร.  043-362047 
อีเมลล์.  Pchatrudee@kku.ac.th. 

ประกาศ   ณ   วันที่       7  ตุลาคม   พ.ศ.2565 

vilaivan
Maitree02 Stamp
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