
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 2234/2565) 

เรื่อง  การรับนักเรียนเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รอบท่ี 1 Portfolio 

ประจำปการศึกษา 2566 

โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

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

เพื่อใหการดำเนินการเกี่ยวกับการรับบุคคลเขาศึกษา และสนับสนุนใหนักเรียนที่ผาน 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตร ที่ประสงคจะเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจำปการศึกษา 2566 เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (3) มาตรา 32 และมาตรา 

85 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี ในคราว 

ประชุม ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2542 และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 จึงออกประกาศเกี่ยวกับการรับบุคคลเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จำนวนท้ังสิ้น 25 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป

1.1 เปนผูมีสัญชาติไทย

1.2 เปนผูท่ีกำลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2565 สายวิทยาศาสตร (ศึกษาในรายวิชา

วิทยาศาสตร ไมนอยกวา 22 หนวยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)

1.3 เปนผูท่ีไมมีโรคติดตอรายแรง

1.4 เปนผูมีความขยันหม่ันเพียรมีความความประพฤติดี และมีบุคลกิภาพเหมาะสม

2. คุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร

2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ำกวา 2.50

2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 5 ภาคการศึกษา ไมต่ำกวา

2.50 

2.3 เปนนักเรียนที ่กำลังศึกษาอยู ในชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 ที่เคยไดรับรางวัลจากการแขงขันในสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ไดรับรางวัลชมเชยขึ้นไป) ในป พ.ศ. 

2563-2565 ของการแขงขันดังตอไปนี้ 
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2.3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.3.2 การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

2.3.3 การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

2.3.4 การแขงขันกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร (รางวัลคะแนนรวมตั้งแตรางวัลชมเชยขึ้นไป 

หรือรางวัลคะแนนสูงสุดแตละวิชา) 

2.3.5 การแขงขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.3.6 การแขงขัน Web Programming Competition 

2.3.7 การแขงขันพัฒนาหุนยนต (Lego Robot Contest) 

3. สาขาวิชาท่ีจะรับเขาศึกษา

3.1  ชีววิทยา จำนวน 1 คน 

3.2  เคมี จำนวน 3 คน 

3.3  ฟสิกส จำนวน 2 คน 

3.4  คณิตศาสตร จำนวน 3 คน 

3.5  ชีวเคมี จำนวน 1 คน 

3.6  จุลชีววิทยา จำนวน 3 คน 

3.7  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จำนวน 5 คน 

3.8 สถิติและวิทยาการขอมูล สาขาวิชาเอกสถิติศาสตร จำนวน 2 คน 

3.9 สถิติและวิทยาการขอมูล  

สาขาวิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการขอมูล จำนวน 2 คน 

3.10 วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลย ี จำนวน 3 คน 

รวมรับจำนวนท้ังส้ิน  25 คน 

4. กำหนดการรับสมัคร

ระหวางวันท่ี 22 พฤศจิกายน ถึง วันท่ี 6 ธันวาคม 2565 

5. เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการสมัคร

5.1 ใบสมัครท่ีกรอกขอมูลแลวในระบบ Internet ตามแบบพิมพของมหาวิทยาลัยขอนแกน

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

5.3 สำเนาทะเบียนบาน (ท่ีมีชื่อผูสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

5.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง (ถามี 2 หนา

ใหรวมทุกหนาเปนไฟล PDF 1 ไฟล) 
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5.5 สำเนาหลักฐานการชำระเงินคาสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

5.6 สำเนาเกียรติบัตรรางวัล ที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ จัดโดยคณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จำนวน 1 ฉบับ 

5.7 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) จัดทำเปนไฟล PDF 1 ไฟล 

6. ข้ันตอนการสมัคร

6.1 กรอกขอมูลผูสมัครในระบบ Internet เขาไปที่ https://admissions.kku.ac.th (โปรดตรวจสอบขอมูล

จำนวนรับ เกณฑ และเง่ือนไขตาง ๆ กอนดำเนินการสมัคร) โดยตองระบุสาขาวิชาท่ีตองการสมัคร

6.2 ผูสมัครตองตรวจสอบขอมูลการสมัครใหละเอียดรอบคอบ กอนดำเนินการยืนยันการสมัคร

6.3 พิมพใบสมัครท่ีไดกรอกขอมูลเรียบรอยแลว

6.4 การย ื ่นเอกสารหล ักฐาน ต องครบถ วนตามที ่กำหนดในข อ 5 โดยให ดำเน ินการย ื ่นในระบบ

https://admissions.kku.ac.th ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เทานั้น และ

หากมีชื่อในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ ใหนำแฟมสะสมผลงาน (ฉบับจริง) มาแสดงในวัน

สอบสัมภาษณ (วันท่ี 13 มกราคม 2566) 

7. คาธรรมเนียมสมัครสอบ

คาธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการที ่คณะดำเนินการ โครงการละ 350 บาท โดยจายคาสมัครผาน

ธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือไปรษณียไทยทั่วประเทศ เงินคาสมัครดังกลาวจะไมคืนใหไมวาในกรณีใด ๆ 

(หากสมัครแลวไมชำระเงิน ถือวาการสมัครสอบไมสมบูรณ) 

8. วิธีการคัดเลือก

8.1 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคณะ/สาขาวิชา จะเปนผูดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ

8.2 ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่คณะกำหนดไวเทานั้น หากผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามที่คณะ

กำหนด จะไมไดรับการพิจารณาในข้ันตอนตอไป 

9. วันประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ

วันท่ี  28  ธันวาคม  2565 

10. วันสอบสัมภาษณ

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

09.30 น.) ท้ังนี้ ใหนำแฟมสะสมผลงาน (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณดวย 
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11. ประกาศรายช่ือยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.

- ตัวจริง วันท่ี  17  มกราคม  2566 

- ตัวสำรอง วันท่ี  24  มกราคม  2566

12. ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข.

- ตัวจริง วันท่ี  18-20  มกราคม  2566 

- ตัวสำรอง วันท่ี  26  มกราคม  2566

13. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

วันท่ี  7  กุมภาพันธ  2566 

14. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

ระหวางวันท่ี  7-8  กุมภาพันธ  2566 

15. การรายงานตัว

ระหวางวันท่ี  16-20  กุมภาพันธ  2566 

16. หนวยงานท่ีสามารถติดตอ และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โทรศัพท 084-6001149, 091-4210065 

ติดตอไดในวัน และเวลาราชการเทานั้น (08.30-16.30 น.) 

อีเมล wsirij@kku.ac.th 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  กนัยายน   พ.ศ. 2565 

vilaivan
Maitree02 Stamp
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