
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 2460/2565) 

   เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.”  

เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio) ประจ าปีการศึกษา  2566 

--------------------------- 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์  “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2565 

1.2 มีผลการเรียนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชาก าหนด 

1.3 มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด  และเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทย 

1.4 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.5 เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต 

1.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีทางอาญา 

1.7 เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรื อการ

ประกอบอาชีพ  

1.8 เป็นผู้ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้ 

1.8.1 โรคเรื้อน 

1.8.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ   

การประกอบอาชีพ 

1.8.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง 

1.8.4 ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ 
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1.8.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายได้ง่าย 

1.8.6 โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และโรคความ

ดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ 

1.8.7 โรคอ่ืนๆ หรือความพิการหรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

1)  ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เช่น โรคจิต 

(psychosis) ปัญหาจิตเวชอ่ืนๆ หรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพท่ีคณะกรรมการ

แพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

2) ความพิการทางร่างกาย อันอาจเป็นอุปสรรคต่อหารศึกษาและการประกอบอาชีพ 

3) โรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอ่ืนใด ที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

1.9 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้น า  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะ  

หรืออุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น ครอบครัว ชุมชน วัดและโรงเรียน และเป็นผู้มีความประพฤติสามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน /ไม่มีพฤติกรรมอันท าให้เกิดความไขว้เขว หรือเสื่อมเสียต่อสังคม หรือต่อค่านิยมที่ดีงาม  

โดยมีหนังสือรับรองคุณสมบัติหรือหนังสือการเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานที่เข้าร่วม 

 

2.   หลักสูตรที่เปิดรับ  

2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) หลักสูตร 4 ปี จ านวน 9 วิชาเอก 

2.1.1 วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา  จ านวน  27 คน 

2.1.2  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา  จ านวน  27 คน 

2.1.3  วิชาเอกพลศึกษา   จ านวน  12 คน 

2.1.4  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  จ านวน  30  คน 

2.1.5  วิชาเอกสังคมศึกษา   จ านวน  18 คน 

2.1.6  วิชาเอกการสอนภาษาไทย  จ านวน  20 คน 

2.1.7  วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  21 คน 

2.1.8  วิชาเอกศิลปศึกษา   จ านวน  18 คน 

2.1.9 วิชาเอกดนตรีศึกษา   จ านวน  15 คน 
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2.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืน

นอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตร 4 ปี  

  จ านวน   27    คน 

2.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2565) หลักสูตร 4 ปี 

 2.3.1 วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา จ านวน 13 คน 

 

3.  เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา  

ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/วิชาเอก 

จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

1   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) หลักสูตร 4 ปี  

1.1 วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา  27 1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม  5 ภาคเรียน 

ไม่ต ่ากว่า 3.00 ตามเงื่อนไขดังนี ้

1.1 ถ้าเป็นนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนมัธยมระดับต าบลต้องมี

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอันดับ 1-5 ของโรงเรียน 

1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับอ าเภอต้อง

มีผลการเรียนสะสม อันดับ 1-10 ของโรงเรียน 

1.3 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัดต้อง

มีผลการเรียนสะเฉลี่ยสะสม อันดับ 1-30 ของโรงเรียน 

หรือ 

1.4 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

หรือเคยส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก

โรงเรียนที่ก าลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วย

นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และ

วิธีการแบบเปิด  (Open Approach) หรือโครงการ

พัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วย

นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และ

วิ ธี ก า ร แ บ บ เปิ ด  (Open Approach) ข อ ง ค ณ ะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม อันดับ 1-5 ของโรงเรียน  หรือ   

1.5 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ 

1.6 เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู  
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ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/วิชาเอก 

จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

2. ผู้สมัครวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ  

(1.1) หรือ (1.2) หรือ (1.3) หรือ (1.4) โดยมีหนังสือรับรองผล

การเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่ทางโรงเรียนรับรองว่ามีเกรด

เฉลี่ ยตรงตามล าดับที่ทางสาขาวิชาฯ ประกาศรับสมัคร               

(ตามแบบฟอร์มใบรับรองผลการศึกษาท่ีแนบมาพร้อมนี้) 

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

1.2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 

 

27 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า 
3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต ่ากว่า 3.00 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขดังนี้ 

   1.1 มีผลงานหรือประสบการณ์เชิงประจักษ์ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี ้
        1.1.1 สะท้อนค่านิยมของการปฏิบัติและด ารงตนโดย

สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
เช่นค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ค่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครู, หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 

        1.1.2 สะท้อนค่านิยมทางวิทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์  
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เช่น การประกวดหรือแข่งขัน
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป, การ
อบรมค่ายวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ภูมิภาคขึ้น ไป หรือการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการทางด้ าน
วิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป, การคัดเลือกโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับโรงเรียน
ขึ้นไป, หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

     หรือ 
     1.2 เป็นนักเรียนที่ก าลังจะจบหรือจบการศึกษาจากโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือก าลังจะจบหรือจบการศึกษา
ในโรงเรียนท่ีปัจจุบันร่วมอยู่ในโครงการ KKU Smart Learning 
Academy มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

           1.2.1 มีผลงานหรือประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส ะท้อน
ค่านิยมของการปฏิบัติและด ารงตนโดยสอดคล้องเป็นไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ เช่นค่ายสานฝันฉัน
อยากเป็นครู ค่ายวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู , หรืออื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และ 

           1 .2 .2  มี ผ ล งาน ก าร เรี ย น รู้ ที่ ส ะท้ อน ค่ านิ ย ม ท าง
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ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/วิชาเอก 

จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ที่
สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มี
คุณสมบัติที่เป็นจริงและครบถ้วน กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจาก
ผู้สมัครหรือการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการคดัเลอืกบุคคลเข้าศึกษา
จะถือว่าการสมัครคัดเลอืกเป็นโมฆะและตดัสทิธ์ิการพิจารณาผล 

3. กรณีที่มีปัญหาในการคัดเลือกตามคุณสมบัติและในการสัมภาษณ์ 

ค าตั ด สิ น ขอ งคณ ะก รรม การคั ด เลื อ ก คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ถือเป็นท่ีสุด 

1.3 วิชาเอกพลศึกษา 

 

12 1. คุณสมบัติทางการศึกษา 
     1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมต่ ่ากว่า 2.50 แบ่งเป็น 
          1.1.1 ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 

ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแตช้ั่นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
(ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ณ วันท่ีรับสมัคร 

          1.1.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า 
ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 รวม 
6 ภาคเรียน และ 

2. คุณสมบัติด้านความสามารถทางกีฬา  
          ผู้สมัครต้องมีประวัติและผลงานตามชนิดกีฬาที่สาขาวิชา

พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 
(รับสมัครทุกชนิดกีฬา) และมีผลงานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 
2565 (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – ณ วันที่รับสมัคร) 
โดยมีความสามารถทางกีฬาในระดับการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 

          2.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น โอลิมปิก เอเชียน
เกมส์ ซีเกมส์ และการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลก ชิงแชมป์เอเชีย 
หรือชิงแชมป์อาเซียน หรือ 

          2.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬา
ระดับเยาวชน หรือยุวชนนานาชาติ (ในนามทีมชาติไทย) เช่น 
เยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 17 ปี และในรายการที่มีการจัด
อันดับโลก หรือ 

          2.3 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1 
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ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/วิชาเอก 

จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

หรือ อันดับที่ 2 (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น) หรือ 
          2.4 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประเภททั่วไป ได้อันดับที่ อันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 2 ในการ
แข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด 

          2.5 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทยหรือกีฬาอุดมศึกษา ได้อันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 2 หรือ 

          2.6 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้อันดับ
ที่ 1 หรือ อันดับที่ 2  (รอบการแข่งขันระดับประเทศเท่านั้น) 
หรือ 

          2.7 เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาในระดับ
นานาชาติที่ด าเนินการโดยกรมพลศึกษา หรือ 

          2.8 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 2 ในการแข่งขันที่
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด หรือ  

          2.9 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ได้อันดับที่  1 หรือ อันดับที่  2 (รอบการ
แข่งขันระดับประเทศเท่านั้น) หรือ 

          2.10 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้อันดับที่  1  หรือ อันดับที่  2 (รอบการแข่งขัน
ระดับประเทศเท่านั้น) หรือ 

          2.11 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรมพล
ศึกษา ได้อันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 2 หรือ 

          2.12 เป็นนักกีฬาที่ เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียนกีฬา ได้อันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 2 (รอบการ
แข่งขันระดับประเทศเท่านั้น) หรือ 

          2.13 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาสาธิต
สามัคคี ได้อันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 2 หรือ 

          2.14 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขัน
โดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 2 
หรือ 
      2.15 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้อนัดับที่ 1 หรือ อันดับที่ 2 
(รอบการแข่งขันระดับประเทศเทา่นั้น) หรือ 
      2.16 เป็นนักกีฬาอาชีพท่ีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็น
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ผู้จัด  
3. มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือ

องค์กรกีฬาท่ีรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันชนิดนั้น ๆ    
4. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มี

คุณสมบัติตรงตามรายละเอยีดข้างต้นครบถ้วนและตรงกับความ
เป็นจริง (ตามแบบสรุปผลงานผูส้มัคร โครงการผลิตครูดี 50 
ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กีฬา) ที่แนบมา
พร้อมนี้)  กรณีทีเ่กิดข้อผดิพลาดจากผู้สมัครหรือการตรวจสอบ
เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนด 
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสาขาวิชา
พลศึกษาจะถอืว่าการสมัครคัดเลอืกเป็นโมฆะและตัดสิทธ์ิการ
พิจารณาผล  

5. คณะกรรมการจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานทางด้านท   
        กีฬาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมาและการพิจารณาของ 

    คณะกรรมการคดัเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายช่ือในการสัมภาษณ์ ผูเ้ข้าสมัภาษณ์จะต้องน า
หลักฐานฉบับจริงมายืนยันในวันสมัภาษณ์ หากไม่
น ามาในวันสัมภาษณ์และไม่มีการลงลายมือช่ือผู้สมัคร
และผูร้ับรองผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารที่
ต้องลงลายมือช่ือทุกฉบับ คณะกรรมการจะถือว่าเป็น
เอกสารทีไ่ม่สมบูรณ์ ถือว่าผู้เข้าสมัภาษณส์ละสิทธ์ิใน
การเข้ารับการสมัภาษณ์   

1.4 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 

30 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า 

3.50 และ 

2. มีผลการเรียนเฉลีย่ (GPA) ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ไม่ต ่ากว่า 3.50 และ 

3. มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.1  เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้าน

คอมพิวเตอร์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ หรือ เป็นผู้ที่ได้

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ 

3.2  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
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ที ่
สาขาวิชา/วิชาเอก 
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4.  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

เพื่อพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการ

สอบสัมภาษณ์จะมีการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

5.  การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด   

1.5 วิชาเอกสังคมศึกษา 

 

18 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า 

3.50  และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ไม่ต ่ากว่า 3.50 และ 

2.  มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 เป็นผู้ที่มีความสามารถทางสังคมศึกษาที่แสดงออกถึง

เอกลักษณ์ ความโดดเด่นทางสังคมศึกษาที่เข้าแข่งขันใน

ระดับภาคฯ ขึ้นไป เช่น โครงการเพชรยอดมงกุฎทางสงัคมศกึษา 

โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการทางสังคมศึกษา 

เป็นต้น หรือ  

2.2 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่ เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมเช่น กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/กลุ่ม

รักษ์สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการ

สภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง  

หรือ 

2.3  เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู / ค่าย

กิจกรรมของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หรือ  

2.4  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่

เกี่ยวข้อง 

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

1.6 วิชาเอกการสอนภาษาไทย 

 

20 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า    

3.50 และ 

2.  มีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย หรือ

การใช้ภาษาไทย หรืออื่นๆ ท่ีบูรณาการด้วยทักษะทางภาษาไทย 

เช่น  ทักษะการพูด  การเขียน การอ่าน  กวีนิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งเข้า

แข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ภูมิภาคขึ้นไป   

3.  การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/วิชาเอก 

จ านวน

รับ 
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1.7 วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น  

 

21 1.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า 

3.50 และ 

2.  เป็นนักเรียนที่เรียนแผนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น หรือวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 

และมีผลการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น เฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 3.50 

3.  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นข้ันพ้ืนฐาน  

4.  ใน Portfolio ให้เขียนบรรยายแนะน าตนเอง สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก

กิจกรรมที่ เคยเข้าร่วม จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง และสิ่งที่

ตนเองอยากเป็นในอนาคต พร้อมบอกเหตุผล  

5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

1.8 วิชาเอกศิลปศึกษา 

 

18 1.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า 

3.00 และ 

2.  มีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.1  มีความรู้ความสามารถทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) เคยได้รับ

รางวัลในระดับภูมิภาคขึ้นไป เช่น วาดเส้น จิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบ หรือ 

2.2  เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ 

2.3  เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู  

2.4  ไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)  

2.5  คณะกรรมการจะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ที่มีรูป

ผลงานทัศนศิลป์ หลักฐานการได้รับรางวัล ฯลฯ และ

สามารถน าผลงานเข้ามาเพิ่มเติมได้ในการสัมภาษณ์  

2.6  ผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อ

พิจารณาคุณสมบัติและในการสอบสัมภาษณ์จะให้แสดง

ความสามารถทางทัศนศิลป์ด้วย 

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

1.9 วิชาเอกดนตรีศึกษา 

 

15 1. หลักฐานการศึกษาผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต ่ากว่า  2.75 

2. หลักฐานแสดงประสบการณ์ทางด้านดนตรี เช่น ใบ
ประกาศนียบตัรการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันทางดนตรีใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ พร้อมภาพถ่ายการท ากิจกรรม 

3. หลักฐานเชิงประจักษ์ทางด้านทักษะดนตรี 
     3.1 กลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 
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ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/วิชาเอก 

จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

           ผู้สมัครบันทึกคลิปวดีีโอการบรรเลงดนตรไีทยหรือขับร้อง 
ด้วยบทเพลงท่ีถนัด  2 บทเพลง คือ 1) เพลงเด่ียว อัตราจังหวะสอง
ช้ัน หรือสามช้ัน จ านวน 1 เพลง  2) เพลงอื่นตามความถนัด  โดย
ข้อก าหนดดังนี้ ส าหรับเคร่ืองสายและขับร้อง  ให้เลือกบรรเลงบท
เพลงในตับต้นเพลงฉิ่ง  สามช้ัน  จ านวน 1  เพลง ต้นเพลงฉ่ิง จระเข้
หางยาว ตวงพระธาตุ นกขมิน้ ส าหรับกลุ่มปี่พาทย์  ให้เลือกบท
เพลงในกลุ่มโหมโรงเช้า สาธุการ    เหาะ-รัวลาเดียว กลม ช านาญ 
จ านวน 1 เพลง อัพโหลดใน Youtube จากนั้นแนบลิงก์ไว้ในแฟ้ม
ประวัตผิลงาน โดยต้องอยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code) เท่านัน้ 
     3.2 กลุ่มเคร่ืองดนตรีตะวันตก   

ผู้สมคัรต้องบันทึกคลปิวีดีโอการปฏิบัติหรือขับร้องบท
เพลงที่ถนัดจ านวน ๒ บทเพลงลงในเว็บไซต์ยูทูบ 
(https://www.youtube.com) จากนั้นแนบลิงก์ไว้ในแฟ้มประวัติ
ผลงาน โดยต้องอยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code) เท่านั้น 
     3.3 กลุ่มเคร่ืองดนตรีพ้ืนเมือง 

ผู้สมคัรต้องบันทึกคลปิวีดีโอการบรรเลงเครื่องดนตรีหรือ
ขับร้องหมอล าบทเพลงที่ถนัดจ านวน 2 บทเพลงลงในเว็บไซต์ยูทูบ 
(https://www.youtube.com) จากนั้นแนบลิงก์ไว้ในแฟ้มประวัติ
ผลงาน โดยต้องอยู่ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR code) เท่านั้น 
4. หลักฐานอื่นประกอบท่ีแสดงถึงความสามารถพิเศษอย่างอื่น

นอกเหนือจากความสามารถทางด้านดนตรไีทย ดนตรีตะวันตก
และดนตรีพื้นเมือง 

2 หลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มี
พื้นฐานภาษาอ่ืนนอกจาก
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2565) (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสตูร 4 ป ี

27 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต ่ากว่า 
3.00  และ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต ่ากว่า 3.50 
และ 

3.  มีคุณสมบัติ ดังนี้  
3.1  เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหรือได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด/แข่งขันความสามารถ
ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติ และ 

3.2  มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test) 
โดยมีคะแนน TOEIC ไม่ต ่ ากว่า 495 คะแนน หรือ 
TOEFL(CBT) ไม่ต ่ากว่า 100 คะแนน หรือ TOEFL(IBT) 
ไม่ต ่ากว่า 45 คะแนน หรือ IELTS (overall band) ไม่ต ่า

https://www.youtube.com/?fbclid=IwAR1ARwlHWqPNwv4AG_wE26RjkLq7NIQsbjDyjq9pz6dEBThpWaTwkHyNTWE
https://www.youtube.com/?fbclid=IwAR1ARwlHWqPNwv4AG_wE26RjkLq7NIQsbjDyjq9pz6dEBThpWaTwkHyNTWE
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สาขาวิชา/วิชาเอก 

จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

กว่า 4.5 คะแนน หรือ CU TEP ไม่ต ่ากว่า 60 คะแนน 
หรือ TU GET ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน  หรือ CEFR ไม่ต ่า
กว่าระดับ B1 (overall) หรือ 

3.3  เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ 
3.4  เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู  
3.5  ผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency 

test) กรุณายื่นพร้อมกับแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
โดยผลการสอบดังกล่าวจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 

3.6  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ในการสอบสัมภาษณ์จะมีการวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ   

3.7  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั้งข้อ 3.1 และ 3.2 และต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตน เองว่ า                       
มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดข้างต้นครบถ้วนและตรง
กับความเป็นจริง (ตามแบบสรุปผลงานผู้สมัครโครงการ
ผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) ที่แนบมาพร้อมนี้ )            
จึงจะได้รับการพิจารณา Portfolio  

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) หลักสูตร 4 ปี 

3.1 วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา จ านวน 13 คน 13 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50 

2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 

3. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (GPA) ไม่น้อย
กว่า 3.00 

4. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (GPA) 
ไม่น้อยกว่า 3.00 

5. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
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ล าดับ

ที ่
สาขาวิชา/วิชาเอก 

จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 
6. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 
(GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 

7. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 

8. เป็นผู้ที่มีทักษะการสังเกต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการ
วิเคราะหด์ ี

9. เป็นผู้ที่มีทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
10. เป็นผู้ที่มคีุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมใน

วิชาชีพครู 
11. ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) สามารถใช้ผลงาน

ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ได้ และเอกสารประกอบการ
สมัครอื่น ๆ ดังนี้ 

     11.1 เอกสารแสดงความประสงคที่จะเรียน/ท างานทางดานการ
ประถมศึกษา รวมทั้งเป้าหมายของชีวิต (เขียนเป็นความเรยีง 
ความยาวไม่เกิน 2 หนากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือของตัวเอง
เท่าน้ัน)  

11.2 ผลงาน (เดี่ยว) จากการท ากิจกรรมในรายวิชา สามารถใช้
ผลงานตั้งแตร่ะดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ได้ อย่างน้อย 3 รายวิชา 
รายวิชาละ 2 ช้ินงาน โดยผู้สมคัรจะต้องอธิบายเหตุผลในการ
เลือกแตล่ะชิ้นงาน และให้คณุครปูระจ าวิชาลงนามรับรองผลงาน
แต่ละชิ้นงาน 

 

4.   ค่าธรรมเนียมการสมัคร และก าหนดการรับสมัคร  

4.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.”  

4.1.1  วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา 350  บาท 

4.1.2    วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 350  บาท 

4.1.3    วิชาเอกพลศึกษา 350  บาท 

4.1.4    วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 350  บาท 

4.1.5    วิชาเอกสังคมศึกษา 350  บาท 

4.1.6    วิชาเอกการสอนภาษาไทย 350  บาท 
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4.1.7    วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น 350  บาท 

4.1.8    วิชาเอกศิลปศึกษา 350  บาท 

4.1.9 วิชาเอกดนตรีศึกษา 350  บาท  

4.1.10   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ  

           (หลักสูตรนานาชาติ) 700  บาท 

4.1.11 วิชาเอกเดี่ยวการประถมศึกษา 350 บาท 

4.2 ตรวจสอบข้อมูล จ านวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนด าเนินการสมัคร 

4.3 สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th 

โดยสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หากผู้สมัครไม่ท า

การเลือกคณะ/สาขาวิชา ในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาใน “โครงการ

ผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” ประจ าปีการศึกษา 2566 

4.4 พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน และน าไปช าระเงินที่ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์

ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงิน  

4.5 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่https://admissions.kku.ac.th  

(หลังจากที่ช าระเงินแล้ว 1 – 2 วัน) 

4.6 ผู้สมัครควรเก็บส าเนาใบแจ้งการช าระเงินไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานการสมัคร 

 

5.   หลักฐานการสมัคร (ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)   

5.1   ใบสมัครที่กรอกข้อมูลในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมติดรูป

ถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนดจ านวน 1 รูป (รูปถ่ายถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือนนับถึงวันสมัครและต้องไม่

เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน)  

5.2   ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.1) พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

5.3   ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

5.4   ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.5   ส าเนาบัตรประชาชน  หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    

5.6   ใบรับรองผลการศึกษา หรือ แบบสรุปผลงาน ตามแบบฟอร์มที่สาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด                   

(เฉพาะวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา, พลศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพ้ืนฐานอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ) 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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5.7 แฟ้มสะสมงาน ส าเนาเอกสารที่แสดงคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา โดยผู้สมัครส่งหลักฐานจาก

การได้รับรางวัลต่างๆ (เอกสาร/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/หลักฐานรูปถ่าย) ดังที่กล่าวไปในคุณสมบัติของแต่ละ

สาขาวิชาโดยรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่สามารถตรวจสอบได้รวมกัน ไม่เกิน 10 

หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปกหน้า-หลัง และค าน า) เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ 

5.8 ส าเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีความเป็นผู้น า  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตอาสาหรือมี

จิตสาธารณะ  หรืออุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น ครอบครัว ชุมชน วัดและโรงเรียน และเป็นผู้มีความประพฤติ

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน /ไม่มีพฤติกรรมอันท าให้เกิดความไขว้เขว หรือเสื่อมเสียต่อสังคม หรือต่อ

ค่านิยมท่ีดีงามจากโรงเรียน/สถานศึกษาที่สังกัด (ถ้ามี)    

5.9  ให้ผู้สมัครอัพโหลดเอกสารใบสมัครและหลักฐานการสมัครผ่านระบบการรับสมัครของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่สแกน                 

ผ่านระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น และโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วนมิฉะนั้นจะถือว่าการ

สมัครเป็นโมฆะ) 
 

5.10  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าคุณสมบัติครบถ้วนและตรงตามที่

สาขาวิชา/วิชาเอก ก าหนดไว้ กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากผู้สมัครหรือการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใด

ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของแต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก                   

จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ 

 

6.  วิธีการคัดเลือก 

6.1  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชาก าหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติ         

ไม่ตรงตามท่ีสาขาวิชาก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

6.2  คณะศึกษาศาสตร์ โดยสาขาวิชา/วิชาเอก จะด าเนินการคัดเลือกนักเรียนโดยพิจารณาจาก

คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก/เงื่อนไขต่างๆ ที่ทางสาขาวิชา/วิชาเอกก าหนด 

6.3  การสอบสัมภาษณ์ 

6.4  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติจาก

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

ใน “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” ประจ าปีการศึกษา 2566 

6.5  ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการตรวจสอบไม่ว่ากรณี

ใดๆ ก็ตาม 
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7.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” 

ประจ าปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th 

 

8.   วันสอบสัมภาษณ์     

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์  “โครงการผลิตครูดี 50 ปี 

ศึกษาศาสตร์ มข.” ประจ าปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30-09.00 น. ทั้งนี้ ถ้าผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ไม่มารายงานตัวเข้า

สอบสัมภาษณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป ณ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

9.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” 

ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ือคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Clearing house            

กับ ทปอ. ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566  

 

10.  วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” ประจ าปีการศึกษา 2566 

ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2566  

 

11.  ประกาศรายช่ือเรียกผู้ได้อันดับส ารอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ประกาศรายชื่อเรียกผู้ได้อันดับส ารอง “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” ประจ าปี

ก ารศึ กษ า 2566  ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ พ่ื อคั ดก รองเข้ าศึ กษ าใน มห าวิท ยาลั ย ขอน แก่ น  ท างเว็ บ ไซต์  

https://admissions.kku.ac.th ในวันที ่24 มกราคม พ.ศ. 2566  

 

12.  วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองผู้ได้อันดับส ารองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นักเรียนผู้ได้อันดับส ารองยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” ประจ าปี

การศึกษา 2566 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  

 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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13. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ.  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

ผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2566 

 

14.  วันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. 

นั ก เรี ย น ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษ า  ผ่ า น ร ะบ บ  Clearing house กั บ  ท ป อ . ท า ง เว็ บ ไซ ต์                          

https://student.mytcas.com ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 

15.  วันสละสิทธิ์เข้าศึกษากับ ทปอ.  

นักเรียนที่ท าการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว

ในกรณีที่ต้องการจะสมัครคัดเลือกในรอบต่อไป ทปอ. เปิดระบบให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้า

ศึกษาในรอบที่ 1 Portfolio ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที ่9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566  

 

16. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” ประจ าปีการศึกษา 

2566 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 

17.  การรายงานตัวเข้าศึกษา          

         ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น “โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.” ประจ าปี

การศึกษา 2565 ให้รายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็บไซต์  http://reg.kku.ac.th  และช าระเงินค่าธรรมเนียม

การศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking ระหว่าง

วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  หากไม่ด าเนินการภายในวัน เวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้น               

สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

https://student.mytcas.com/?fbclid=IwAR16zbzRxBgtVL7uAzDdzvZ6ElbbFRlvn-jpQyycRJooWuDO1DCIi4MqprQ
https://student.mytcas.com/?fbclid=IwAR16zbzRxBgtVL7uAzDdzvZ6ElbbFRlvn-jpQyycRJooWuDO1DCIi4MqprQ
http://reg.kku.ac.th/
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18. ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

      ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 

ต่อ 315 โทรศัพท์มือถือ 091-861-7256 โทรสาร 0-4334-3454 หรือที่ Facebook : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น       

ประกาศ  ณ  วันที่   12  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

vilaivan
Maitree02 Stamp
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