
  
   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี         /2564 ) 

เรื่อง การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio)  ประจ าปีการศึกษา 2565 

-------------------------- 
      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ซึ่ง
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม และท า
ประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน นั้น เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายการรับนักเรียนดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคม (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจ าปี
การศึกษา 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร 

1.1 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)  

1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีแต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนด  
1.3 เป็นผู้น าในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน    

           ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4    
           ประการ ดังนี้ 

               1.3.1 มีความเป็นผู้น า  
               1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
               1.3.3 มีส่วนรว่มหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
               1.3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด 

           1.4  เป็นผู้มีสัญชาติไทย  
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2. จ านวนรับรวม   779  คน     โดยมีคณะ/สาขาวิชา  และเกณฑ์การคัดเลือกฯ ดังนี้ 

ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1 คณะเทคนิคการแพทย์ 7 คน  
 - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 

 
5 คน 1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี

การศึกษา 2564 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลายของ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 3.80 

3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 
3.75 

4. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
3.75 

5. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
3.75 

6. เป็นผู้ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้รับรอง 

7. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง
ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีภาวะผู้น า 2.เป็นผู้มีจิตอาสาและมี
ความเสียสละต่อส่วนรวม 3.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

8. ได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ใน
ระดับโรงเรียน ขึ้นไป 

9. ต้องไม่มีภาวะตาบอดสี ขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัย
จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะสาขาวิชาเทคนิค
การแพทย์) 

10. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 - สาขาวิชากายภาพบ าบัด 2 คน 1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึกษา 2564 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

2. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาตอนปลายของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 3.50 

3. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 
3.00 

4. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
3.00 

5. ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
3.00 

6. เป็นผู้ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรม ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้รับรอง 

7. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากผู้เกี่ยวข้อง
ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีภาวะผู้น า 2.เป็นผู้มีจิตอาสาและมี
ความเสียสละต่อส่วนรวม 3.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

8. ได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ใน
ระดับโรงเรียน ขึ้นไป 

9. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 13  คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ไม่ต่ ากว่า 3.50 

2. มีผลการเรียนด้านสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยสะสม 5 เทอม ไม่ต่ ากว่า 3.25 

3. มีเกียรติบัตรหรือรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมและบริการ
สังคม  

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 332 คน  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชากีฏวิทยา 
- สาขาวิชาโรคพืชวิทยา 
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ

สิ่งแวดล้อม 

 
15 คน 
12 คน 
30 คน 

 

 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย
วิทย์ เท่านั้น 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จนถึงวันรับสมัคร ไม่ต่ ากว่า 2.70 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 - สาขาวิชาพืชสวน 
- สาขาวิชาพืชไร่ 
- สาขาวิชาการส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตร 
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 
- สาขาวิชาการประมง 

35 คน 
40 คน 
35 คน 

 
65 คน 
30 คน 
35 คน 

 

3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อ  
3.1 “ความคาดหวังที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ท่าน

เลือกและ” 
3.2 “นวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใต้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change” 
โดยเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย ลงในกระดาษ
ขนาด A 4 จ านวนหัวข้อละครึ่งหน้ากระดาษ A4 
เท่านั้น (หากไม่มีข้อ 3 จะไม่รับพิจารณาทุกกรณี) และ 

4. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสม
งาน แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม 
การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม 

 
35 คน 

 
1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หรือก าลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จนถึงวันรับสมัครไม่ต่ ากว่า 2.70 

3. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อ  
4.1 “ความคาดหวังที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ท่าน

เลือกและ” 
4.2 “นวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate 
Change” โดยเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง อ่านง่าย 
ลงในกระดาษขนาด A 4 จ านวนหัวข้อละครึ่ง
หน้ากระดาษ A4 เท่านั้น (หากไม่มีข้อ 3 จะไม่รับ
พิจารณาทุกกรณี) และ 

5. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมงาน แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่
สังคม 

6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่

สิ้นสุด 

4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) 
  - วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  - วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ   
ปลอดภัย 
   - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(โครงการพิเศษ) 

35 คน 
 
 

5 คน 
15 คน 

 
15 คน 

 

1. แฟ้มสะสมงาน 
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย  ต้องมี
ผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.50 

3. มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึงมีสิทธิ์เข้า
สัมภาษณ์ 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
- สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล 

(นานาชาติ) 
 

12 คน 
 

1 คน 
2 คน 
1 คน 

 

6 คน 
 

1 คน 
 

1 คน 

1. เป็นผู้น าในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น 
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมงานตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้   
1.1 มีความเป็นผู้น า 
1.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
1.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์

ต่อต้านการใช้สารเสพติดทุกชนิด 
2.เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.) และมีผล
การเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่า 3.00 
3. ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ ผู้สมัครหากมีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ 
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ที ่
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ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนด ทั้งนี้ ผลคะแนน
ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร 
- TOEFL (Paper Based) 
- TOEFL (Computer Based) 
- TOEFL (Internet Based) 
- TOEFL (Institurional Testing 
Program) 
- IELTS (Academic Module) 
- TOEIC 
- CU-TEP    
- TU-GET (Paper Based) 
- TU-GET (Computer Based)  
- KEPT     
- KKU-AELT*    

น้อยกว่า 494 คะแนน 
น้อยกว่า 167 คะแนน 
น้อยกว่า 59 คะแนน 
น้อยกว่า 500 คะแนน 
 
น้อยกว่า Band 5 
น้อยกว่า 550 คะแนน 
น้อยกว่า 61 คะแนน 
น้อยกว่า 401 คะแนน 
น้อยกว่า 62 คะแนน 
น้อยกว่า 62 คะแนน 
น้อยกว่า Band 3.5 

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band  
 

6 คณะพยาบาลศาสตร์ 30 คน ใช้ Portfolio  (แฟ้มสะสมงาน) มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 
16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและ
รายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มี
คะแนนสะสมเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ 3.50 ขึ้น
ไป ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่กรณีกระท าผิดโดยประมาท หรือมีความผิดอันเป็นลหุ
โทษ มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ แข็งแรงสมบูรณ์และมีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในวิชาชีพพยาบาลการพบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 
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2. เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา 
จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และ
อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
2.1 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อ
หนึ่งคือ 
    1) สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง 
    2) ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมี
สายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
    3) สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุด
แล้ว 
    4) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ 
2.2 หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) 
จากความผิดปกติทางประสาท 
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ 
ของตนเองและผู้อื่น 
2.3 ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ
ประกอบอาชีพ 
หลักสูตรนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง (ครบรอบปรับปรุง 5 ปี 
เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565) 
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7 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

56  คน  

 ภาษาอังกฤษ 10 คน 1) มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไมน่้อยกว่า 3.00 
ขึ้นไป       

2) มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 
3) มีผลงานการท ากิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์

ต่อครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

 ภาษาไทย 10 คน 1) มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ไมน่้อยกว่า 3.00 
ขึ้นไป 

2) มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

3) มีผลงานการท ากิจกรรมภาษาไทยที่เข้าแข่งขันในระดับ
จังหวัดขึ้นไป เช่น ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน การ
ขับร้อง หมอล า 

 รัฐประศาสนศาสตร์ 4 คน 1) มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไมน่้อยกว่า 3.50 
ขึ้นไป     

2) มีคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 
3.00 

3) ไม่พิจารณาแฟ้มสะสมงาน แต่ให้น าเสนอโครงงานที่ท างาน
เพ่ือสังคม 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 10 คน 1) มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่น้อยกว่า 3.25 
ขึ้นไป 

2) มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 
3) มีแฟ้มสะสมงานที่ท าจากการเรียน และ/หรือกิจกรรม 
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คณะ/สาขาวิชา จ านวน
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 สังคมศาสตร์ วิชาเอกพัฒนาสังคม 15 คน 1) มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไมน่้อยกว่า
3.00   ขึ้นไป  

2) มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ไม่น้อยกว่า 3.50 
และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดย
พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

3) มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00 
4) มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมพัฒนาสังคมหรือชุมชน การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

 สังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 

7 คน 1) มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไมน่้อยกว่า 
3.00   ขึ้นไป 

2) มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

8 คณะวิทยาศาสตร์ 
1. สาขาวิชาชีววิทยา 
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
3. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
5. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน

เทคโนโลยี 
6. สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ

ข้อมูล สาขาวิชาเอก
สถิติศาสตร์ 

7. สาขาวิชาสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล สาขาวิชาเอกสารสนเทศ
สถิติและวิทยาการข้อมูล 

29 คน 
3  คน 
9  คน 
2 คน 
10 คน 

 
1 คน 

 
2 คน 

 
 

2 คน 

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค านวณจากผล
การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่
ต่ ากว่า 2.50 

2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.50    
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9 คณะศึกษาศาสตร์ 41 คน  
 วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา 

(หลักสูตร 4 ปี) 
 

6 คน 1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาค
เรียนไม่ต่ ากว่า 3.00 ตามเงื่อนไขดังนี้  

1.1 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับต าบล
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1-5 ของโรงเรียน 

1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับอ าเภอ
ต้องมีผลการเรียนสะสม อันดับ 1-10 ของโรงเรียน 

1.3 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัด 
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1 – 30 ของ
โรงเรียน หรือ 

1.4 เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 หรือเคยส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จากโรงเรียนที่ก าลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพ
ครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
และวิ ธี ก า รแบบ เปิ ด  (Open Approach)  ห รื อ
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ของ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1 – 5 ของโรงเรียน  หรือ  

1.5  เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
หรือ 

1.6   เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู  
2.  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่

เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้  
2.1 มีภาวะผู้น า  
2.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม  
2.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการ

เรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็น
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ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์

3.  ผู้สมัครวิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อ (1.1) หรือ (1.2) หรือ (1.3) หรือ (1.4) โดยมีหนังสือ
รับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่ทางโรงเรียน
รับรองว่ามีเกรดเฉลี่ยตรงตามล าดับที่ทางสาขาวิชาฯ 
ประกาศรับสมัคร (ตามแบบฟอร์มใบรับรองผล
การศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้) 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา 
(หลักสูตร 4 ปี) 
 

6 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ า
กว่า 3.00  และ 
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ า

กว่า 3.50 และ 
3. มีผลงานหรือประสบการณ์เชิงประจักษ์ที่สะท้อนค่านิยมของ

การปฏิบัติและด ารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญ
ตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

4. มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   4.1 เป็นผู้ที่เข้าร่วมการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป  หรือ 
   4.2 เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือผ่านการเข้าร่วม
แข่งขันวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคขึ้นไป  
หรือ 

   4.3 เป็นผู้ที่ เคยเข้าร่วมการคัด เลือกโครงการ พัฒนา
อัจฉริยภาพ ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับ
โรงเรียนขึ้นไป หรือ  

 4.4 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ 
 4.5 เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู 
หรือ 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

    4.6 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่ปัจจุบันร่วมอยู่ใน
โครงการ KKU Learning Academy ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า 
มีคุณสมบัติที่เป็นจริงและครบถ้วน กรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
จากผู้สมัครหรือการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดไม่
เป็นไปตามที่ก าหนด คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาจะถือว่าการสมัครคัดเลือกเป็นโมฆะและตัด
สิทธิ์การพิจารณาผล 

6. กรณีท่ีมีปัญหาในการสัมภาษณ์ ค าตัดสินของคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ถือเป็นที่สุด 

 วิชาเอกพลศึกษา 
(หลักสูตร 4 ปี)  

11 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ า
กว่า 2.75  และ 
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   2.1 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
   2.2 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนขึ้นไป 

หรือ  
 2.3  มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมกลุ่มชมรม 
ชุมนุมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น อนุรักษ์ธรรมชาติและ
ทรัพยากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกีฬา เป็นต้น 
หรือ 
 2.4 เป็นผู้มีจิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวม 
3. มีหลักฐานเชิงประจักษ์และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน 
        หรือองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ     
4. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า

มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดข้างต้นครบถ้วนและตรงกับ
ความเป็นจริง (ตามแบบสรุปผลงานผู้สมัคร โครงการรับ
นักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ที่แนบมาพร้อมนี้)  กรณีที่เกิด
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

ข้อผิดพลาดจากผู้สมัครหรือการตรวจสอบเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ก าหนด คณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสาขาวิชาพลศึกษาจะ
ถือว่าการสมัครคัดเลือกเป็นโมฆะและตัดสิทธิ์การพิจารณา
ผล 

5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
หมายเหตุ : ผู้ที่มีรายชื่อในการสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์

จะต้องน าหลักฐานฉบับจริงมายืนยันในวันสัมภาษณ์ 
หากไม่น ามาในวันสัมภาษณ์และไม่มีการลงลายมือ
ชื่อผู้สมัครและผู้รับรองผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ในเอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อทุกฉบับ 
คณะกรรมการจะถือว่าเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ ถือ
ว่าผู้เข้าสัมภาษณ์สละสิทธิ์ในการเข้ารับการ
สัมภาษณ์   

 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 
(หลักสูตร 4 ปี) 

 

3 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน  ไม่ต่ า
กว่า 3.50 และ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาคณิตศาสตร์  และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.50 

3. มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมเช่น กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/
กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้ งนี้หั วหน้า
สถานศึกษาเป็นผู้รับรอง  

1.2 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคล
ที่เก่ียวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้  
3.2.1 มีภาวะผู้น า  
3.2.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม  
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

3.3.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการ
เรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์

3.3.  เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
ของคณะศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 
3.3.1  เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3.3.2  เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 วิชาเอกการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตร 4 ปี) 
 

2 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ า
กว่า 3.20 และ 

2.   มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย  หรือการใช้

ภาษาไทย  หรืออ่ืนๆ ที่บูรณาการด้วยทักษะทาง
ภาษาไทย  เช่น  ทักษะการพูด การเขียน  การอ่าน  
กวีนิพนธ์ ฯลฯ ซึ่งเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป   

2.2 มีหลักฐานแสดงถึงประสบการณ์ในการท างานพิเศษ 
(นอกเหนือจากภาพถ่าย) หรือเอกสารยืนยัน/ใบรับรอง
ประสบการณ์การท างานพิเศษ เพ่ือแสดงถึงความเพียร
พยายาม 

2.3 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้               

    2.3.1 มีภาวะผู้น า  
    2.3.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม  
    2.3.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะ ใฝ่เรียนรู้และ

การประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 วิชาเอกสังคมศึกษา 
(หลักสูตร 4 ปี)  
 

4 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 
3.50  และ 

2. มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 เป็นผู้ที่มีความสามารถทางสังคมศึกษาที่แสดงออกถึง

เอกลักษณ์ ความโดดเด่นทางสังคมศึกษาที่เข้าแข่งขัน
ในระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น โครงการเพชรยอดมงกุฎ
ทางสังคมศึกษา โครงการทดสอบวัดความสามารถทาง
วิชาการทางสังคมศึกษา เป็นต้น  หรือ 

2.2 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเช่น กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/
กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้ งนี้หั วหน้ า
สถานศึกษาเป็นผู้รับรอง  หรือ 

2.3 เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู  / 
ค่ายกิจกรรมของสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
2.4 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคล

ที่เก่ียวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้  
    2.4.1 มีภาวะผู้น า  
    2.4.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม  
    2.4.3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการ

เรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อันพึง
ประสงค ์

3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้
มีพ้ืนฐานภาษาอ่ืนนอกจาก
ภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรนานาชาติ)  
(หลักสูตร 4 ปี) 

6 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่
ต่ ากว่า 3.00  และ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 
3.00 และ 

 3. มีคุณสมบัติ ดังนี้  
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

3.1 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหรือได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด/แข่งขัน
ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติ 
และ/หรือ  

3.2 มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency 
test) โดยมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ ากว่า 495 คะแนน 
หรือ TOEFL(CBT) ไม่ต่ ากว่า 100 คะแนน หรือ 
TOEFL ( IBT) ไม่ต่ ากว่า 45 คะแนน หรือ IELTS 
(overall band) ไม่ต่ ากว่า 4.5 คะแนน  หรือ CU 
TEP ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน หรือ TU GET ไม่ต่ ากว่า 
500 คะแนน  หรือ CEFR ไม่ต่ ากว่ าระดับ B1 
(overall) และ/หรือ 

3.3 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเช่น กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/
กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/
คณะกรรมการสภานั ก เ รี ยน ฯลฯ ทั้ งนี้ หั วหน้ า
สถานศึกษาเป็นผู้รับรอง หรือ 

3.4 เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือ 
3.5 เป็นนักเรียนในโครงการค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู 
3.6 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่

เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้  
3.6.1 มีภาวะผู้น า  
3.6.2 เป็นผู้ มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อ
ส่วนรวม  
3.6.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการ

เรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์

3.7  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดข้างต้น 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

   ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริง (ตามแบบสรุปผลงาน
ผู้สมัครรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
บ า เพ็ญประโยชน์  ( โครงการ เด็กดี มีที่ เ รี ยน) 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษา
อ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) ที่แนบมาพร้อม
นี้)  จึงจะได้รับการพิจารณา Portfolio  

3.8 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ ในการสอบสัมภาษณ์จะมีการวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
(โครงการพิเศษ)  
(หลักสูตร 5 ปี) 
 

3 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ า
กว่า 3.00 และ 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย  (GPA)  ในวิชาภาษาจีนหรือวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 3.00  และ 

3. มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.1  มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu 

Shuiping Kaoshi : HSK)  โดยผู้สมัครต้องสอบผ่าน
ระดับ 3  

3.2  เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขัน
ความสามารถทางด้านทักษะภาษาจีน 

3.3 เป็นผู้ที่ท ากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเช่น กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/
กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้ งนี้หัวหน้า
สถานศึกษาเป็นผู้รับรอง 

3.4 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้  
3.4.1 มีภาวะผู้น า  
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

3.4.2 เป็นผู้มีจิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม  
3.4.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการ

เรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์ หรือ 

4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
หมายเหตุ : คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาอยู่ในระหว่างการ
ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) หากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติให้เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะฯจะด าเนินการขอ
ใช้หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติข้างต้นกับนักศึกษาที่รับเข้าในปี
การศึกษา 2565 

10 คณะเทคโนโลยี 2 คน  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 2 คน 1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวันที่สมัครตาม

เงื่อนไข ดังนี้ 
1.1 ถ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป 

1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยม นอกเหนือจาก
ข้อ 1.1  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 

2. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาตสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 

3. เป็นผู้มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสาจากการท า กิจกรรม/ชุมนุม/
ชมรมงานกรรมการนักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
มีใบรับรองจากสถานศึกษา 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

2. รับเฉพาะผู้ที่ เรียนเน้นวิทยาศาสตร์  เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต 

3. ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้าหมู เนื่องจากจะ
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ 

4. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค 
อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
4.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/

หรือผู้ อ่ืน เช่น โรคจิต  (Psychotic disorders) โรค
อา รมณ์ ผิ ดปกติ  (Mood disorders) บุ คลิ กภ าพ
ผิดปกติ (Personality disorders) หรือ 

4.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะบริเวณ
หลัง แขน และขา 

 5. มีสัญชาติไทย 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน 1. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. มีสัญชาติไทย 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยา
เสพติดให้โทษ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
4.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ ากว่า 
3.00 
5. ผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ ในแต่ละกลุ่มวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

11 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 35 คน  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

- วิชาเอกการเงิน 
- วิชาเอกการจัดการ การ

ประกอบการพาณิชย์ และ
นวัตกรรม 

- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การท่องเที่ยว 

- สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล 

 
5 คน 
10 คน 

 
 

10 คน 
 

10 คน 

เกณฑ์การคัดเลือก 
1.แฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) 
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยะสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า 3.00  
   (ภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม.4 – ภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.5)  
3.เป็นผู้น าในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น 
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน  
ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 
3.1 มีความเป็นผู้น า 
3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิมยที่พึงประสงค์ 
3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติด
ทุกชนิด 
4.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านัก
บริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดย
จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าว 
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)  
2.เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

12 คณะเศรษฐศาสตร์ 6 คน  
 - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 6 คน 1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เฉลี่ยรวม

ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. มีคะแนนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 3.00 

และ 
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินโครงการที่เป็นประโยขน์

ต่อชุมชนและสังคม 

13 คณะนิติศาสตร ์ 70 คน คณะพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ า
กว่า 3.00 
2.มีภาวะผู้น าทางจริยธรรม 
3.มีจิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

14 วิทยาลัยนานาชาติ 21 คน  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ)  
1.สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ระหว่างประเทศ 
2.สาขาวิชาธุรกิจสากล 
3.สาขาวิชาการตลาดระหว่าง
ประเทศ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาขาติ) 
1.สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 
2.สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว 
 

 
 

3 คน 
 

3 คน 
3 คน 

 
 

 
 

3 คน 
3 คน 

 
 
 

 
1. มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย 
2. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 

2564 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ ากว่า 

3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา 
4. มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย 

ไม่ต่ ากว่า 3.25 ของ 5 ภาคการศึกษา 
5. มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย 

ไม่ต่ ากว่า 3.00 ของ 5 ภาคการศึกษา (เฉพาะวิชาเอกธุรกิจ
สากล การตลาดระหว่างประเทศ และการเป็น
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เท่านั้น) 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
1.วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ 
2.วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ 

 
 

3 คน 
3 คน 

6. จัดท าวิดีโอแนะน าตัวเองพร้อมบอกแรงบันดาลใจในการ
เลือกสมัครในสาขาวิชาและอธิบายผลงานใน Portfolio 
ความยาวไม่เกิน 5 นาที เป็นภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) 

7. จัดท าแฟ้มสะสมผลงาน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) 
โดยมีจ านวนไม่เกิน 5 หน้า (ทุกสาขาวิชา) 

8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

*หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยนานาชาติ 
 

15 คณะสหวิทยาการ 85 คน  
 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

สัตว์น้ า 
2 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
12 % 
16 % 
24 % 
12 % 
16 %  

 - สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

10 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
8 % 
30 % 
16 % 
8 % 
18 %  
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 - สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ์ 

 
 
 
 

10 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
8 % 
30 % 
16 % 
8 % 
18 %  

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหาร 

5 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
8 % 
20 % 
24 % 
12 % 
16 %  

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
12 % 
16 % 
24 % 
12 % 
16 %  

 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกก าลังกาย 

 
 
 
 

5 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์

 
12 % 
16 % 
20 % 
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 
 
 

สังคมศึกษา 
พละศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

10 % 
6 % 
16 %  

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ นวัตกรรมและความ
ยั่งยืน 

3 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
20 % 
20 % 
25 %  

 - สาขาวิชานิติศาตร์ 10 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
30 % 
30 % 
20 %  

 - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
30 % 
30 % 
20 %  

 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
การเงินธุรกิจ 

3 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
30 % 
15 % 
20 %  

    



25 

ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

5 คน 
 
 
 
 
 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
20 % 
15 % 
30 %  

 - สาขาวิชานัวตกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 

5 คน 
 
 
 
 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
20 % 
15 % 
30 %  

 - สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 5 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
15 % 
30 % 
15 % 
20 %  

 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
จัดการธุรกิจ 

10 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
25 % 
25 % 
25 %  
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ล าดับ

ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวน

รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 

2 คน 
 

มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ ากว่า 2.50 
(ค่าน้ าหนัก 20 %) 
ค่าน้ าหนัก GPA กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษา 
ภาษาตา่งประเทศ 

 
25 % 
25 % 
30 %  

  
3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 

3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมติดรูป
ถ่ายขนาด  1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนด จ านวน 1 รูป 

3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่ 4  (5 ภาคเรียน) 
3.5 ส าเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เฉพาะคณะ/สาขาวิชา ที่

ใช้เกณฑ์นี้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อความตามประกาศ) 
3.6 หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้น า หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้าน

รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียน Up load เอกสารการสมัคร 
ทั้งหมด(ตามท่ีคณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ https://admissions.kku.ac.th (โดยสามารถน าเอกสารตัว
จริงจัดท าเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (เอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย) ไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง  มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

3.7 หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ จากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

  หมายเหตุ    เอกสารการสมัครในข้อ  3  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

4. ขั้นตอนการสมัคร 
4.1 นักเรียนบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบ Internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพ่ือ

ป้อนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เท่านั้น 
(ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564  )  ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชา 
เท่านั้น 

4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนยืนยันการสมัคร 

https://admissions.kku.ac.th/
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4.3 ผู้สมัครสามารถช าระเงินค่าสมัคร จ านวน  350 บาท ผ่าน QR Code หรือ พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 
โดยน าไปช าระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking 
ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงิน ตามเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

4.4 พิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนดพร้อม
รวบรวมหลักฐานการสมัคร ในข้อ 1 ให้ครบถ้วน เพ่ือส่งให้ครูแนะแนวคัดกรองคุณสมบัติ/เอกสารการ
สมัครและเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ลงนามรับรอง 

4.5 โรงเรียนออกหนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ให้แก่ผู้สมัครเป็นรายบุคคล โดยมี
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน 

4.6 นักเรียน Up load เอกสาร Portfolio ทั้งหมด (ตามที่คณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ  
ทาง website https://admissions.kku.ac.th 

4.7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
 

5.  วิธีการคัดเลือก      
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ/สาขาวิชา  จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกและด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชา ก าหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามท่ีคณะ/สาขาวิชา ก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
 

6. ปฏิทินและข้ันตอนการด าเนินการคัดเลือก 
ล าดับ

ที่ 
วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

1.  พุธที่ 1 - พุธที่ 15  ธันวาคม 2564 
 

นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th   และช าระเงินคา่สมัครผา่น QR Code 

หรือธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking 

(ตรวจสอบข้อมูล จ านวนรบั เกณฑ์การรับ เงื่อนไขตา่ง ๆ  

ก่อนด าเนินการสมัคร) 

2.  พุธที่ 1 - พุธที่ 15  ธันวาคม 2564 
 

นักเรียนปริ้นใบสมัครจาก Internet พร้อมหนังสือรับรองการเปน็ผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมฯ   โดยให้ครูแนะแนวคัดกรองคุณสมบัต/ิเอกสารการ
สมัคร และเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามรับรอง 

3.  พุธที่ 1 - พุธที่ 15  ธันวาคม 2564 
 

นักเรียน Up load เอกสารใบสมัคร Portfolio ทั้งหมด (ตามทีค่ณะ/สาขา 

ระบุ)  ในระบบ  https://admissions.kku.ac.th (Portfolio ตวัจริง ให้

นักเรียนน ามาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์) 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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ล าดับ
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

4.  พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 – 
พฤหัสบดีที่ 30  ธันวาคม 2564 

คณะ/สาขาวิชา พิจารณาคัดเลอืกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ 

5.  พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม  2565 -มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ทาง Website 
https://admissions.kku.ac.th 

6.  จันทร์ที่ 10 - อังคารที่  11 
มกราคม 2565 

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (โปรดตรวจสอบวันสอบ
สัมภาษณ์ในประกาศฯ อีกครั้งหนึ่ง) 

7.  พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม  2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยนืยนัสทิธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ตัวจริง และส ารอง) 
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

8.  จันทร์ที่ 17 - อังคารที่ 18  

มกราคม  2565 

ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยนืยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   

(สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ) 

9.  พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ประกาศเรียกผู้สอบได้อนัดับส ารอง มีสิทธิ์ยืนยนัสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th 

10.  เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับส ารอง ยืนยันสทิธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th 

11.  จันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกมี

สิทธิ์ยืนยนัสทิธิ์เข้าศึกษาผา่นระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง 

Website https://student.mytcas.com 

12.  จันทร์ที่ 7 - อังคารที่ 8 กุมภาพนัธ์ 

2565  

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาผา่นระบบ Clearing 

House กับ ทปอ. ทาง Website https://student.mytcas.com 

13.  พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ทปอ.เปิดระบบให้สละสทิธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) ทาง Website 

https://student.mytcas.com 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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ล าดับ
ที่ 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

14.  ศุกร์ที่  11  กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

15.  พุธที่ 16 – อาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2565 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website 

http://reg.kku.ac.th และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน QR 

Code หรือธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking 

 
  7.  เงื่อนไข   

7.1 คณะ/สาขาวิชา จะพิจารณาด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/
สาขาวิชา นั้น ๆ ก าหนด อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัดของแต่ละเขตแล้ว  

7.2 ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการตรวจสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็
ตาม 

7.3 นักเรียนที่ท าการยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์
สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได้ หากต้องการสมัครเข้า
ศึกษาในรอบถัดไป จะต้องท าการสละสิทธิ์การยืนยันเข้าศึกษา ในระบบกับทปอ. ภายในเวลาที่
ก าหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครในรอบถัดไปได้  

 
   8.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

                        หน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือก  งานรับเข้าและการตลาด ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4320-2660 หรือ 0-4300-9700 ต่อ 50035 , 42187, 44759 
 

                                 ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน   พ.ศ. 2564                               

                                                           
              
 

 (รองศาสตราจารย์ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ์) 
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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