
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่  2713/2565) 

เรื่อง การรับนักเรียนภายใตโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ

ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) 

ประจําปการศึกษา 2566 

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

ตามทีม่หาวิทยาลัยขอนแกนไดดาํเนินการรับนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดต้งัหองเรียน 

วิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดแูลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตั้งแตปการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางฐานนักวิจัยรุนใหมท่ีมีศักยภาพสูงจากเยาวชนท่ีมีความสามารถ 

พิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตนมา นั้น 

 เพื่อใหการดําเนินการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน และสนับสนุนให 

นักเรียนที่อยู ภายใตโครงการสนับสนุนการจัดตัง้หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ 

มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงประกาศการรับนักเรียน 

ภายใตโครงการสนับสนุนการจัดตัง้หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  

(โครงการ วมว.) เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจําปการศึกษา 2566 ดังมี 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. จํานวนรับรวม   56   คน

2. คุณสมบัติของผูสมัคร โดยมีคณะ/สาขาวิชา และเกณฑการคัดเลือกฯ ดังนี้

ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

1 คณะวิทยาศาสตร 19 คน คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผูท่ีกําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 (ม.6)

สายสามัญ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร และโรงเรียนใน

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท. สพฐ.

และ โครงการ วมว.)

2. เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม   (GPAX)   คํานวณ

จากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   4 – 5   รวม   4

ภาคการศึกษา   ไมต่ํากวา 3.00

1.1 คณิตศาสตร 4 คน 

1.2 จุลชีววิทยา 1 คน 

1.3 ชีววิทยา 1 คน 

1.4 ชีวเคมี 1 คน 

1.5 ฟสิกส 1 คน 

1.6 วัสดุศาสตรและนาโน

เทคโนโลย ี

2 คน 

1.7 วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 

2 คน 
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ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

1.8 สถิติและวิทยาการ

ขอมูล สาขาวิชาเอก

สถิติศาสตร 

    2 คน 3. เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟสิกส

และคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 – 5   รวม   4

ภาคการศึกษา ไม ตํ่ากวา 3.25  (ยกเวนสาขาวิชา

คณิตศาสตร พิจารณาเฉพาะผลการเรียนในรายวิชา

คณิตศาสตร รวม 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 3.25)

1.9 สถิติและวิทยาการ

ขอมูล สาขาวิชาเอก

สารสนเทศสถิติและ

วิทยาการขอมูล 

2 คน 

1.10 เคมี 3 คน 

2 คณะวิศวกรรมศาสตร 30 คน คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เปนผู ท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้น ม.6 ในโรงเรียนท่ีรวม

โครงการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดย

การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

2. เปนผูท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมวิชาคณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร  ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 5  ภาค

การศึกษา ไมต่ํากวา 3.00

 (เพ่ิมเติม เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ดังนี้) 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก

โรงเรียนท่ีรวมโครงการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรใน

โรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ

วมว.) และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมวิชาคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ํากวา

3.00

2. สําหรับหลักสูตรนานาชาติ ผูสมัครหากมีผลคะแนนการ

ทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ต่ํากวาเกณฑ

ดังตอไปนี้ จะตองเขารับการอบรมเตรียมความพรอม

ดานภาษาอังกฤษ ตามประกาศท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร

กําหนด ท้ังนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป นับถึงวัน

สมัคร  ดังนี้

2.1 วิศวกรรมกระบวนการ

เคมี (หลักสูตร

นานาชาติ) 

2 คน 

2.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 คน 

2.3 วิศวกรรมระบบ

อัตโนมัติ หุนยนต 

และปญญาประดิษฐ 

2 คน 

2.4 วิศวกรรมระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

1 คน 

2.5 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2 คน 

2.6 วิศวกรรมสื่อดิจิทัล 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

1 คน 

2.7 วิศวกรรมอุตสาหการ 3 คน 

2.8 วิศวกรรมเครื่องกล 10 คน 

2.9 วิศวกรรม 

โทรคมนาคม (หลักสูตร

นานาชาต)ิ 

2 คน 

2.10 วิศวกรรมโยธา 1 คน 

2.11 วิศวกรรมโลจิสติกส 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คน 

2.12 วิศวกรรมไฟฟา 2 คน 
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ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

   1) TOEFL (Paper Based)  

    นอยกวา 494  คะแนน   

2) TOEFL (Computer Based)  

    นอยกวา 167 คะแนน  

3) TOEFL (Internet Based)  

    นอยกวา 59 คะแนน 

4)  TOEFL (Institutional Testing  Program)   

    นอยกวา 500 คะแนน 

5)  IELTS (Academic Module)  

     นอยกวา Band 5  

6)  TOEIC นอยกวา 550 คะแนน  

7)  CU-TEP นอยกวา 61 คะแนน   

8)  TU-GET (Paper Based)  

     นอยกวา 401 คะแนน  

9)  TU-GET (Computer Based)  

     นอยกวา 62 คะแนน  

10) KEPT นอยกวา 62 คะแนน  

11) KKU-AELT*  นอยกวา Band 3.5   

หมายเหตุ * คาเฉล่ียของทุก Band 

3 คณะเทคโนโลยี 7 คน คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เทคโนโลยีการอาหาร 1 คน 1. ผูสมัครจะตองศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 สาย

สามัญ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร และโรงเรียนใน

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท. สพฐ. 

และ วมว.) 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    ไมต่ํากวา 3.00 

3. รับเฉพาะผูท่ีเรียนเนนวิทยาศาสตร เม่ือจบหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตองมีจํานวนหนวยกิตในกลุม                      

   สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต  

   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ไมนอยกวา 12 

   หนวยกิต และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

(ภาษาอังกฤษ)   ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. เทคโนโลยีธรณี 5 คน 

3. เทคโนโลยีระบบการ

ผลิตและการจัดการ

อุตสาหกรรม 

1 คน 
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ลําดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จํานวนรับ คุณสมบัติ 

   4. ผูสมัครตองเปนผูท่ีมีสุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ  

มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  ไมเปนโรคติดตอหรือโรค

รายแรง  และไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ อันเปน 

อุปสรรคตอการศึกษา 

5. มีสัญชาติไทย 

(เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เพ่ิมคุณสมบัติ ดังนี้) 

1. ผู ส มัครตองไมตาบอดสี  หรือ เปนโรคลมบ าห มู   

เนื่องจากจะเปนอุปสรรคตอการเรียนและการประกอบ

อาชีพ 

2. ผูสมัครตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจาก

โรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอ

การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ 

ดังตอไปนี้ 

    2.1 มีปญหาทางจิตเวชอันอาจเปนอันตรายตอตนเอง

แ ล ะ / ห รื อ ผู อ่ื น  เ ช น  โ ร ค จิ ต  ( Psychotic 

disorders) โ ร ค อ า ร ม ณ ผิ ด ป ก ติ  ( Mood 

disorders) บุ คลิ กภาพผิ ดปกติ  ( Personality 

disorders) หรือ 

    2.2 มีความผิดปกติของกระดูกและขอ โดยเฉพาะ  

บริเวณหลัง แขน และ ขา 

 

3.  เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร 

3.1 ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลแลวในระบบ  Internet  (พรอมติดรูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมใส

แวนตาดําขนาด 1 นิ้ว  ถายไวไมเกิน 6 เดือน) โดยเขาไปท่ี  https://admissions.kku.ac.th  

3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 

3.3 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3.4 สําเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 -5  (ปพ.1)  จํานวน  1  ฉบับ  พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง 

3.5 หนังสือรับรองการเปนนักเรียนจากผูอํานวยการโรงเรยีน (ปพ.7) จํานวน 1 ฉบับ  

3.6 หนังสือรับรอง  เพ่ือแสดงวาเปนนักเรียนในโครงการ วมว. จากผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูบริหาร

โครงการจํานวน 1 ฉบับ 

 

หมายเหตุ  เอกสารการสมัครในขอ 3 มหาวิทยาลัยจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
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4. ข้ันตอนการสมัคร 

4 .1 กรอกขอมูลผูส มัครในระบบ Internet โดยเขาไปท่ี https://admissions.kku.ac.th เ พ่ือปอน 

รายละเอียดขอมูลใหครบถวนตามท่ีกําหนดในโปรแกรมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเทานั้น (ระหวาง

วันท่ี 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565)  ท้ังนี้ ผูสมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครไดเพียง 1 คณะ/สาขาวิชา  

เทานั้น 

 4.2  ผูสมัครจะตองตรวจสอบการบันทึกขอมูล ใหละเอียดรอบคอบ กอนยืนยันการสมัคร 

4.3  ผูสมัครจะตองพิมพใบสมัครท่ีผูสมัครไดกรอกขอมูลเรียบรอยแลว  ติดรูปถายขนาด  1  นิ้ว ในชองท่ี

กําหนดพรอมรวบรวมหลักฐานการสมัคร ในขอ 3 ใหครบถวน และ Upload เอกสารท้ังหมดโดย

เรียงลําดับรายการเอกสารตามขอ 3 ผานทางระบบเว็บไซต https://admissions.kku.ac.th  

     (ระหวางวันท่ี 22 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565) 

 

5.  วิธีการคัดเลือก 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะ/สาขาวิชา จะเปนผูดําเนินการคัดเลือก และดําเนินการสอบสัมภาษณ 

และหรือวิธีการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร  ท้ังนี้ ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีคณะ/สาขาวิชากําหนดไวเทานั้น 

หากผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ี คณะ/สาขาวิชากําหนด จะไมไดรับการพิจารณาในข้ันตอนตอไป  

 

6.  ปฏิทินและข้ันตอนการดําเนินการคัดเลือก 

 
 

 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

1.  22 พฤศจิกายน – 6 

ธันวาคม  2565   

1. นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาผานระบบทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th (ตรวจสอบขอมูล จํานวนรับ เกณฑการรับ 

เง่ือนไขตางๆ กอนดําเนินการสมัคร) 

2. พิมพใบสมัครท่ีผูสมัครกรอกขอมูลเรียบรอยแลว ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว ใน

ชองท่ีกําหนดพรอมรวบรวมหลักฐานการสมัคร  ในขอ  4  ใหครบถวน และ 

Upload เอกสารท้ังหมดในระบบทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th 

2.  7 – 13 ธันวาคม 

2565 

สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัคร กอนสง

ใหคณะ/สาขาวิชา เพ่ือพิจารณา 

3.  14 – 26 ธันวาคม 

2565 

คณะ/สาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

4.  28 ธันวาคม  2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 

ตรวจรางกายและเอกซเรย ทาง https://admissions.kku.ac.th 

5.  12 – 15 มกราคม 

2566 

สอบสัมภาษณ ตรวจรางกาย และเอกซเรย (ตรวจสอบวันสอบสัมภาษณใน

ประกาศอีกครั้ง)  

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม 

6.  17 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

(ตัวจริง) ทาง Website https://admissions.kku.ac.th  

7.  18 – 20 มกราคม 

2566 

ผูผานการคัดเลือก (ตัวจริง) เขาระบบยืนยันสิทธิ์เ พ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก น  ท า ง  Website https://admissions.kku.ac.th   

(สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ไดในระบบ) 

8.  24 มกราคม 2566 ประกาศเรียกผูสอบไดอันดับสํารอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกนทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

9.  26 มกราคม 2566 ผูผานการคัดเลือกได อันดับสํารอง ยืนยันสิทธิ์ เ พ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

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

10.  7 กุมภาพันธ  2566 ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมี

สิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาผานระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website 

https://student.mytcas.com 

11.  7 – 8 กุมภาพันธ  

2566 

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชาผานระบบ Clearing House กับ 

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

12.  9 กุมภาพันธ  2566 ทปอ.เปดระบบใหสละสิทธิ์เขาศึกษา ทาง Website 

https://student.mytcas.com 

13.  11 กุมภาพันธ 

2566 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน

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

14.  16 – 20 กุมภาพันธ 

2566 

ผูมีสิทธิ์เขาศึกษารายงานตัวเขาศึกษา ทาง Website https://reg.kku.ac.th 

และชํ าระ เ งินค าธรรมเนี ยมการ ศึกษาผ าน  QR Code หรือธนาคาร 

หรือเคานเตอรเซอรวิส  หรือ Mobile Banking ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 

7. เง่ือนไข 

    7.1   นักเรียนท่ีทําการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house กับ ทปอ. แลว ถือวาเปนผูใชสิทธิ์เขาศึกษา จะไม

มีสิทธิ์สมัครเขาศึกษาในรอบถัดไป  หากตองการสมัครเขาศึกษาในรอบถัดไปจะตองทําการสละสิทธิ์การ

ยืนยันสิทธิ์ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาท่ีกําหนดเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์สมัครในรอบตอไปได  ท้ังนี้ผูสมัคร

จะตองดําเนินการใหทันตามเวลาท่ีกําหนด 

      7.2    ประกาศของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์สําหรับการตรวจสอบไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม 

      

8.  หลักสูตรท่ีใชในการศึกษา 

   เปนหลักสูตรเดียวกันกับนักศึกษาท่ีรับเขาโดยวิธีปกติ  

 

 
 

 

http://www.kku.ac.th/
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9. ในกรณีมีปญหาใด ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี ภายใตการเสนอแนะของคณะกรรมการการคัดเลือก

10. หนวยงานท่ีสามารถติดตอ   และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

หน วยรับบุคคล เข า ศึกษา   งานรับ เข าและการตลาด    สํ านั กบริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  โทรศัพท/โทรสาร   0-4320-2660   หรือ   0-4300-9700   ตอ  42187 ,  50035 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  พฤศจิกายน     พ.ศ. 2565           

(รองศาสตราจารยไมตรี  อินทรประสิทธิ์) 

รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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