
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2235/2565) 

เรื่อง  การรับนักเรียนเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รอบท่ี 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2566  

โครงการผูมีศักยภาพสูง 

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

ดวยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความประสงคจะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 6 ในปการศึกษา 2565 และผูสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อสอบสัมภาษณคัดเลือกเขา 

ศึกษาตอระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในโครงการผูมีศักยภาพสูง จำนวน 

ท้ังสิ้น 32 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติของผูสมัคร

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีสุขภาพแข็งแรง และเปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญท่ี

จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา

1.3 เรียนอยูในแผนการเรยีนวทิยาศาสตร-คณิตศาสตร

1.4 มีผลการเรียนและ/หรือผลงานทางวิชาการ ดังนี้

1.4.1 กรณีเปนผูท่ีกำลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2565 

1.4.1.1 มีผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมกลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.50 หรือ 

1.4.1.2 มีผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมกลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รวม 5 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 และมีผลงานทางวิชาการหรือผานการเขา

รวมกิจกรรมทางวิชาการดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ที่ดำเนินการในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 

1.4.2 กรณีเปนผูสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

1.4.2.1 มีผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมกลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

รวม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.50 หรือ 

/1.4.2.2 มีผลการเรียนเฉลี่ย..... 
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    1.4.2.2 มีผลการเรียนเฉลี ่ยสะสมกลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     

รวม 6 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 3.00 และมีผลงานทางวิชาการหรือผานการเขา

รวมกิจกรรมทางวิชาการดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร ที่ดำเนินการในชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ 

 

2.  สาขาวิชาท่ีจะรับเขาศึกษา 

 2.1 สาขาวิชาชีววิทยา 2 คน 

 2.2 สาขาวิชาเคมี 5 คน 

 2.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร 5 คน 

 2.4 สาขาวิชาฟสิกส 5 คน 

 2.5 สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอมูล วิชาเอกสถิติศาสตร 3 คน 

 2.6 สาขาวิชาสถิติและวิทยาการขอมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการขอมูล 3 คน 

 2.7 สาขาวิชาชีวเคมี 1 คน 

 2.8 สาขาวิชาจุลชีววิทยา 2 คน 

 2.9 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3 คน 

 2.10 สาขาวิชาวัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี 3 คน 

รวมรับจำนวนท้ังส้ิน 32 คน 

 

3.  กำหนดการรับสมัคร 

 ระหวางวันท่ี 22 พฤศจิกายน ถึง วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 

 

4. เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร 

 4.1 ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลแลวในระบบ Internet ตามแบบพิมพของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

 4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 4.3 สำเนาทะเบียนบาน (ท่ีมีชื่อผูสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

 4.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (ถามี  

2 หนา ใหรวมทุกหนาเปนไฟล PDF 1 ไฟล) 

 4.5 สำเนาหลักฐานการชำระเงินคาสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

 4.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จัดทำเปนไฟล PDF 1 ไฟล 

 

 

 

/5. ข้ันตอนการสมัคร..... 
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5. ข้ันตอนการสมัคร 

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

ขอมูล จำนวนรับ เกณฑ และเงื ่อนไขตาง ๆ กอนดำเนินการสมัคร) โดยตองระบุสาขาวิชาท่ี

ตองการสมัคร  

 5.2 ผูสมัครตองตรวจสอบขอมูลการสมัครใหละเอียดรอบคอบ กอนดำเนินการยืนยันการสมัคร 

 5.3 พิมพใบสมัครท่ีไดกรอกขอมูลเรียบรอยแลว  

 5.4 การยื ่นเอกสารหลักฐาน ตองครบถวนตามที่กำหนดในขอ 4 โดยใหดำเนินการยื ่นในระบบ 

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

และหากมีชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ใหนำแฟมสะสมผลงาน (ฉบับจริง)        

มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ (วันท่ี 13 มกราคม 2566) 

 

6.  คาธรรมเนียมสมัครสอบ 

 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 350 บาท โดยจายคาสมัครผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือ

ไปรษณียไทยท่ัวประเทศ เงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบดังกลาวจะไมคืนใหไมวาในกรณีใด ๆ (หากสมัคร

แลวไมชำระเงิน ถือวาการสมัครสอบไมสมบูรณ) 

 

7. วิธีการคัดเลือก 

 7.1 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะ/สาขาวิชา จะเปนผูดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ 

 7.2 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่คณะกำหนดไวเทานั้น หากผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ี

คณะกำหนด จะไมไดรับการพิจารณาในข้ันตอนตอไป 

 

8. วันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

 วันท่ี  28  ธันวาคม  2565  

 

9. วันสอบสัมภาษณ 

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

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

 

10. ประกาศรายช่ือยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข. 

   - ตัวจริง วันท่ี  17  มกราคม  2566 

   - ตัวสำรอง วันท่ี  24  มกราคม  2566 

 

 

/11. ยืนยันสิทธิ์คัดกรอง..... 
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11. ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.

- ตัวจริง ระหวางวันท่ี  18-20  มกราคม  2566 

- ตัวสำรอง วันท่ี  26  มกราคม  2566

12. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2566 

13. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ระหวางวันท่ี  7-8  กุมภาพันธ  2566 

14. การรายงานตัว

ระหวางวันท่ี  16-20  กุมภาพันธ  2566 

15. หนวยงานท่ีสามารถติดตอ และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

ติดตอไดในวัน และเวลาราชการเทานั้น 

อีเมล wsirij@kku.ac.th 

ประกาศ ณ วันท่ี   23  กันยายน  พ.ศ. 2565 

vilaivan
Maitree02 Stamp
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