
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่           /2564) 
เรื่อง การรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแล

ของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio) 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

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

  ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด าเนินการรับนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตั้งแต่ปกีารศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างฐานนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้นมา นั้น 
   เ พื ่อให้การด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และสนับสนุนให้
นักเรียนที ่อยู ่ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศการรับนักเรียน
ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย    
(โครงการ วมว.) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. จ านวนรับรวม   65   คน   
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร โดยมีคณะ/สาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือกฯ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 32 คน คุณสมบัติเฉพาะ 
1.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สาย

สามัญ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. 
และ โครงการ วมว.) 

1.2  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค านวณจาก
ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4 – 5   รวม  4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 

1.3 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์    
และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5  รวม 4 
ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.25  (ยกเว้นสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ พิจารณาเฉพาะผลการเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.25) 

 1.1 ชีววิทยา 2 คน 

 1.2 เคมี 5 คน 
1.3 คณิตศาสตร์ 5 คน 

 1.4 ฟิสิกส์ 2 คน 

 1.5 จุลชีววิทยา 3 คน 

 1.6 วิทยาศาสตร์  
  สิ่งแวดล้อม 

10 คน 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

 1.7 วัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี 

1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 สถิติและวิทยาการ
ข้อมูล สาขาวิชาเอก
สถิติศาสตร์ 

2 คน 

1.9 สถิติและวิทยาการ
ข้อมูล สาขาวิชาเอก
สารสนเทศสถิติและ
วิทยาการข้อมูล 

2 คน 

2 คณะเทคโนโลยี 8  คน คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.1 สาขาวิชา 

     เทคโนโลยีการผลิต 
   4  คน 1. ผู้สมัครจะต้องศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย

สามัญ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนใน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. 
และ วมว.) 

2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ า
กว่า 3.00 

3. รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่ม                      
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 
 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
(ภาษาอังกฤษ)   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง  และไม่
เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ อันเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา 

5.  มีสัญชาติไทย 
(เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี เพิ่มข้อที่ 6 - ข้อที่ 7 , 
ข้อที่ 7.1 – ข้อที่ 7.2) 
6.  ผู้ สมัครต้องไม่ตาบอดสี  หรือเป็นโรคลมบ้าหมู   

เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบ
อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 สาขาวิชา 
     เทคโนโลยีการอาหาร 

   2  คน 

2.3 สาขาวิชา 
     เทคโนโลยธีรณี 

   2 คน 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

  7. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจาก
โรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 

    7.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง
แ ล ะ / ห รื อ ผู้ อ่ื น  เ ช่ น  โ ร ค จิ ต  (Psychotic 
disorders) โ ร ค อ า ร ม ณ์ ผิ ด ป ก ติ  (Mood 
disorders) บุ คลิ กภ าพผิ ดปกติ  (Personality 
disorders) หรือ 

    7.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะ 
บริเวณหลัง แขน และ ขา 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25 คน  
 3.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 คน คุณสมบัติเฉพาะ 
  3.2 วิศวกรรมระบบ

อัตโนมัติ หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

 5 คน 1. เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนที่ร่วม
โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)  

2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.00 

     (ข้อ 3 – 4  เพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) 
3. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก

โรงเรียนที่ร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ไม่ต่ ากว่า 3.00 

4.  ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ หากมีผลคะแนนการ
ทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ ากว่าเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศท่ีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ก าหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายุไม่
เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร  ดังนี้ 
1) TOEFL (Paper Based)  

3.3 วิศวกรรมระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

1 คน 

3.4 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 คน 

3.5 วิศวกรรมอุตสาหการ  3 คน 
 3.6 วิศวกรรมเคมี 2 คน 

3.7 วิศวกรรมเครื่องกล 2 คน 
3.8 วิศวกรรมโยธา 1 คน 

3.9 วิศวกรรมไฟฟ้า 2 คน 

3.10 วิศวกรรมสื่อดิจิทัล 
   (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 คน 

3.11 วิศวกรรมเคมี  
   (หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คน 

3.12 วิศวกรรม  
โทรคมนาคม  

   (หลักสูตรนานาชาติ) 

1 คน 

3.13 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

2 คน 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ คุณสมบัติ 

      น้อยกว่า 494  คะแนน   
2) TOEFL (Computer Based)  
    น้อยกว่า 167 คะแนน  
3) TOEFL (Internet Based)  

  น้อยกว่า 59 คะแนน 
4)  TOEFL (Institutional Testing  Program)   

    น้อยกว่า 500 คะแนน 
   5)  IELTS (Academic Module)  

     น้อยกว่า Band 5  
6)  TOEIC น้อยกว่า 550 คะแนน  
7)  CU-TEP น้อยกว่า 61 คะแนน   
8)  TU-GET (Paper Based)  
     น้อยกว่า 401 คะแนน  

   9)  TU-GET (Computer Based)  
        น้อยกว่า 62 คะแนน  
   10) KEPT น้อยกว่า 62 คะแนน  

11) KKU-AELT*  น้อยกว่า Band 3.5   
 หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band  

 
3.  ปฏิทินและขั้นตอนการด าเนินการคัดเลือก 

     วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

พุธที่ 1 - พุธที่ 15  
ธันวาคม 2564 
 

กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ   Internet   โดยเข้าไปที่ 
https://admissions.kku.ac.th  เพ่ือป้อนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในโปรแกรมภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น    (ระหว่างวันที่ 1 – 15  
ธันวาคม  2564)   ทั้งนี้    ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง   1  คณะ/สาขาวิชา  
เท่านั้น พิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
ในช่องที่ก าหนดพร้อมรวบรวมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง  ในข้อ 4 ให้ครบถ้วน  
ส่งให ้ งานรับเข้าและการตลาด   ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  อาคาร
พิมล  กลกิจ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภายในวันที่  21   ธันวาคม   2564 

จันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเอกสารชุดใบสมัครให้
คณะ/สาขาวิชา พิจารณา 

จันทร์ที ่ 3  มกราคม 2565 คณะ/สาขาวิชา ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจ
ร่างกายและเอกซเรย์ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

https://admissions.kku.ac.th/
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     วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 

พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

จันทร์ที่ 10 - อังคารที่ 11 
มกราคม 2565 

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (ตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ใน
ประกาศอีกครั้ง)  

พฤหัสบดีที่  13   มกราคม 
2565 

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

จันทร์ที่ 17 - อังคารที่ 18  
มกราคม  2565 

ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   
(สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ) 

พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 
2565 

ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับส ารอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับส ารอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

จันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

จันทร์ที่ 7 - อังคารที่ 8 
กุมภาพันธ์  2565 

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

พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

ศุกร์ที่  11  กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th  

พุธที่ 16 - อาทิตย์ที่ 20 
กุมภาพันธ์  2565 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website https://reg.kku.ac.th 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน QR Code หรือธนาคาร 
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking 

 
           หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถือวันที่ประทับตรา
ไปรษณียบ์นซองจดหมายเป็นส าคัญ  ภายในวันที่  21  ธันวาคม 2564  โดยจ่าหน้าซองเอกสาร ถึง ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   อาคารพิมล   กลกิจ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   40002 
 
 
 
 
 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.kku.ac.th/
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4.  หลักฐานประกอบการสมัคร 

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet (พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 
3x4 ซม. ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th  

4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 (ปพ.1) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.5 หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากผู้อ านวยการโรงเรียน (ปพ.7) จ านวน 1 ฉบับ  
4.6 หนังสือรับรอง  เพ่ือแสดงว่าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. จากผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้บริหาร

โครงการ จ านวน 1 ฉบับ 
 

5.  วิธีการคัดเลือก 
5.1    คณะ/สาขาวิชา จะด าเนินการคัดเลือก โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และหรือวิธีการอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

 
6. เงื่อนไข 
    6.1   นักเรียนที่ท าการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะไม่

มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป  หากต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไปจะต้องท าการสละสิทธิ์การ
ยืนยันสิทธิ์ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สมัครในรอบต่อไปได้  ทั้งนี้ผู้สมัคร
จะต้องด าเนินการให้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

      6.2    ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการตรวจสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
      
7.  หลักสูตรที่ใช้ในการศึกษา 
   เป็นหลักสูตรเดียวกันกับนักศึกษาท่ีรับเข้าโดยวิธีปกติ  
 
 

8.  ในกรณีมีปัญหาใด ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี ภายใต้การเสนอแนะของคณะกรรมการการคัดเลือก 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่           พฤศจิกายน     พ.ศ. 2564            
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ ) 
 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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