
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  2233/2565) 

เรื่อง  การรับนักเรียนเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รอบท่ี 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2566  

โครงการสงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ทุน สควค.) 

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

ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6 ในปการศึกษา 2565 เพื่อสอบสัมภาษณคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในโครงการสงเสริมการผลิตครูที ่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ 

คณิตศาสตร (ทุน สควค.) จำนวนท้ังสิ้น 7 ทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไปของผูสมัคร

1.1 เปนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2565

1.2 มีสัญชาติไทย

1.3 เปนผูที่มีความประพฤติดีและใหคำรับรองตอสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(สสวท.) วาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ

โครงการ สควค. โดยเครงครัดทุกประการ 

1.4 มีสุขภาพแข็งแรง และเปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ี

จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

2. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร

2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00

2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 ภาคการศึกษา

ไมนอยกวา 3.25 

2.3 มีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT รวม 3 สวน ไดแก การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิด

อยางมีเหตุผล และสมรรถนะการทำงาน ไมนอยกวารอยละ 25 และวิชาความถนัดวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร TPAT3 (รหัส 30) ไมนอยกวารอยละ 25  
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2.4 มีผลงานที ่แสดงใหเห ็นถึงความสามารถทางวิชาการ ประสบการณเขารวมกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ 

กิจกรรมดานอื่นที่เกี ่ยวของ ซึ่งสะทอนใหเห็นวานักเรียนเปนบุคคลที่มีความรอบรูและมีสวน

รวมกับชุมชน 

3.  คุณสมบัติของผูรับทุนโครงการ สควค.

3.1 มีคะแนนผลการเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีหนวยการเรียนในกลุมสาระ

ตาง ๆ ครบถวน และเปนไปตามเกณฑการสำเร็จการศึกษาท่ีทุนโครงการ สควค. กำหนด คือ 

1) มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ไมนอยกวา 3.00

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตรรวมกับวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 3.25

3.2 ผานขอกำหนดตามเง่ือนไขของทุนโครงการ สควค. ทุกประการ 

3.3 ไมเปนบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต หรือเปนผูปวยโรคจิตเวชอันอาจะเปนอันตรายตอตนเอง 

หรือผูอ่ืน หรืออาจเปนอุปสรรคตอการศึกษา หรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูในอนาคต 

4.  สาขาท่ีจะรับเขาศึกษา

ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท กำหนดใหศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ มีระยะเวลา

รับทุนการศึกษา 6 ป แบงเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป และตอเนื่องระดับปริญญาโท 2 ป 

(รายละเอียดตาม ขอ 18 ขอผูกพันทุน) โดยจำแนกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ตาม

สาขาวิชา ดังนี้ 

4.1   สาขาวิชาชีววิทยา 2 ทุน 

4.2   สาขาวิชาเคมี 1 ทุน 

4.3   สาขาวิชาฟสิกส 1 ทุน 

4.4   สาขาวิชาคณิตศาสตร 3 ทุน 

รวมจำนวนท้ังส้ิน 7 ทุน 

5.  กำหนดการรับสมัคร

ระหวางวันท่ี 22 พฤศจิกายน ถึง วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 

6. เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร

6.1 ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลแลวในระบบ Internet ตามแบบพิมพของมหาวิทยาลัยขอนแกน

6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

6.3 สำเนาทะเบียนบาน (ท่ีมีชื่อผูสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

/6.4 สำเนาระเบียน..... 
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6.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

(ถามี  2 หนา ใหรวมทุกหนาเปนไฟล PDF 1 ไฟล) 

6.5 สำเนาหลักฐานการชำระเงินคาสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

6.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที ่ม ีผลงานที ่แสดงให  เห ็นถ ึงความสามารถทางว ิชาการ 

ประสบการณเขารวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ รวมถึงทักษะ กิจกรรมดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสะทอนใหเห็นวานักเรียนเปนบุคคล

ท่ีมีความรอบรูและมีสวนรวมกับชุมชน (จัดทำเปนไฟล PDF 1 ไฟล) 

7. ข้ันตอนการสมัคร

7.1 กรอกขอมูลผูสมัครในระบบ Internet เขาไปท่ี https://admissions.kku.ac.th (โปรดตรวจสอบ

ขอมูล จำนวนรับ เกณฑ และเงื ่อนไขตาง ๆ กอนดำเนินการสมัคร) โดยตองระบุสาขาวิชาท่ี

ตองการสมัคร  

7.2 ผูสมัครตองตรวจสอบขอมูลการสมัครใหละเอียดรอบคอบ กอนดำเนินการยืนยันการสมัคร 

7.3 พิมพใบสมัครท่ีไดกรอกขอมูลเรียบรอยแลว  

7.4 การยื ่นเอกสารหลักฐาน ตองครบถวนตามที่กำหนดในขอ 6 โดยใหดำเนินการยื ่นในระบบ 

https://admissions.kku.ac.th ระหวางวันท่ี 22 พฤศจิกายน ถึงวันท่ี 6 ธันวาคม 2565 เทานั้น 

และหากมีชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ใหนำแฟมสะสมผลงาน (ฉบับจริง) 

มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ (วันท่ี 13 มกราคม 2566) 

8.  คาธรรมเนียมสมัครสอบ

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 350 บาท โดยจายคาสมัครผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือ

ไปรษณียไทยท่ัวประเทศ เงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบดังกลาวจะไมคืนใหไมวาในกรณีใด ๆ (หากสมัคร

แลวไมชำระเงิน ถือวาการสมัครสอบไมสมบูรณ) 

9. วิธีการคัดเลือก

9.1 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะ/สาขาวิชา จะเปนผูดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ

9.2 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่คณะกำหนดไวเทานั้น หากผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ี

คณะกำหนด จะไมไดรับการพิจารณาในข้ันตอนตอไป 

/10. วันประกาศรายชื่อ..... 
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10. วันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ

วันที่ 10 มกราคม 2566 (การคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณจะพิจารณาจากคุณสมบัติ และ

พิจารณาจากคะแนนสอบวิชา TGAT และ TPAT3 ของผู สมัคร ทั้งนี ้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย (ทปอ.) จะประกาศคะแนนสอบ TGAT และ TPAT3 กอนวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ

สัมภาษณ โดยท่ีคณะจะดำเนินการนำผลคะแนนของผูสมัครจากระบบของ ทปอ. มาพิจารณา โดยผูสมัคร

ไมตองยื่นคะแนนสอบ) 

11. วันสอบสัมภาษณ

วันท่ี 13 มกราคม 2566 ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. (รายงานตัวเขาสัมภาษณ ระหวางเวลา 

08.30-09.30 น.) ท้ังนี้ ใหนำแฟมสะสมผลงาน (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย 

12. ประกาศรายช่ือยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.

- ตัวจริง วันท่ี  17  มกราคม  2566 

- ตัวสำรอง วันท่ี  24  มกราคม  2566

13. ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.

- ตัวจริง วันท่ี  18-20  มกราคม  2566 

- ตัวสำรอง วันท่ี  26  มกราคม  2566

14. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2566 

15. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ระหวางวันท่ี  7-8  กุมภาพันธ  2566 

16. การรายงานตัว

ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักศึกษาโครงการ สควค. จะตองรายงานตัวเขาศึกษา ระหวางวันท่ี 16-20 

กุมภาพันธ 2566 (สวนการทำสัญญารับทุนการศึกษา จะแจงใหทราบในภายหลัง) 

/17. หนวยงานท่ีสามารถ..... 
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17. หนวยงานท่ีสามารถติดตอ และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โทรศัพท 084-6001149, 091-4210065 (ระหวางเวลา 08.30-16.30 น.) 

ติดตอไดในวัน และเวลาราชการเทานั้น 

อีเมล wsirij@kku.ac.th 

18. ขอผูกพันทุน

1) ขอผูกพันเรื่องการศึกษาตอเนื่อง ตรี-โท (6 ป)

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตรแลว ตองเขาศึกษาตอเนื่องระดับ

ปริญญาโทในปการศึกษาถัดไปทันที ในสาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณิตศาสตรศึกษา คอมพิวเตอรศึกษาของ

คณะศึกษาศาสตร หรือครุศาสตร หรือสถาบันผลิตที่มีหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่ไดรับการรับรอง

ปริญญาทางการศึกษา เพ่ือประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา ตามท่ีโครงการ สควค. กำหนด 

2) เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเรียบรอย จะตองบรรจุ

เขาปฏิบัติงานตอบแทนทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐท่ีมีความ

ขาดแคลนครู ซึ่งสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานจัดทำแผนอัตรากำลังไว หรือสถานศึกษาท่ีคณะกรรมการกำหนดนโยบายฯ หรือคณะอนุกรรมการ

บริหารการพัฒนาวิชาชีพครู ในโครงการ สควค. เห็นชอบกำหนดใหเปนสถานท่ีปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอย

กวาหนึ่งเทาของจำนวนเวลาท่ีไดรับทุนการศึกษา 

3) กรณีผูรับทุนกระทำผิดเงื ่อนไขสัญญาการใหทุนการศึกษา หรือขอลาออกจากทุน หรือไมเขา

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาวิชาชีพครูโครงการ สควค. กำหนด หรือ

ลาออกกอนปฏิบัติงานครบตามเวลาท่ีไดรับทุนการศึกษา ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนการศึกษาคืนเปนจำนวน

สองเทาของเงินทุน และหรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรับจากผูใหทุนในระหวางท่ีศึกษา 

ประกาศ ณ วันท่ี   23  กันยายน  พ.ศ. 2565 

vilaivan
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