
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับท่ี  2443/2564) 

 เรื่อง   การรับบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา  2565  รอบท่ี 1  (Portfolio) 

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

        ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอใน 

คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2565  รอบท่ี 1 (Portfolio)  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอ 1 โครงการนักเรียนผูมีศักยภาพสูง 

1.1 ช่ือหลักสูตร และจํานวนรับเขาศึกษา หลักสูตรภาคปกติ 

1.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน  15 คน 

1.1.2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน  10 คน 

1.1.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน   4 คน 

1.1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน   8 คน 

1.1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน  16 คน 

1.1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน   9 คน 

1.1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํานวน   8 คน 

1.1.8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน  34 คน 

1.1.9 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส จํานวน   3 คน 

1.1.10 สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุนยนต และปญญาประดิษฐ จํานวน  25 คน 

1.2 ช่ือหลักสูตร และจํานวนรับเขาศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

1.2.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หลักสูตรนานาชาติ จํานวน  23 คน 

1.2.2 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส หลักสูตรนานาชาติ จํานวน  16 คน 

1.2.3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ จํานวน    4 คน 

1.2.4 สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ จํานวน  17 คน 
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1.3 คุณสมบัติผูสมัคร 

1.3.1 หลักสูตรภาคปกติ 

1) เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา (ปวช.)

2) มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00

3) มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาเคมี และกลุมวิชาฟสิกส

รวมทุกกลุมไมตํ่ากวา 3.00

4) มีผลงานทางวิชาการ หรือผานการเขารวมโครงการทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร หรือคอมพิวเตอร ที่ดําเนินการในชั้นมัธยมปลาย ในระดับจังหวัด

ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  หรือผลงานอื่น ๆ โดยมีการให

คะแนนตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศ

1.3.2 หลักสูตรนานาชาติ 

1) เปนผูที่กําลังศึกษาอยูชั้น ม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 5 ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 2.75 หรือ

2) เปนผูที่มีคะแนน GED จํานวน 4 รายวิชา แตละรายวิชามีคะแนนไมตํ่ากวา 145

คะแนน และมีอายุไมตํ่ากวา 16 ปข้ึนไป หรือ

3) เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ปวช. หรือ

กศน.) และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไมตํ่ากวา 2.75 หรือ

4) เปนผูที ่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตามระบบ

การศึกษาของตางประเทศ และไดรบัการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

ของประเทศไทย หรือ

5) กรณีผู สมัครที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ หรือตามระบบการศึกษาของ

ตางประเทศ และเปนประเทศที่ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไมไดรับรอง

ตองดําเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ เทานั้น

6) ผูสมัครหากมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง ตํ่ากวาเกณฑ

ดังตอไปนี ้ จะตองเขารับการอบรมเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษตาม

ประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตรกําหนด ทั้งนี้ ผลคะแนนตองมีอายุไมเกิน 2 ป

นับถึงวันสมัคร (รายละเอียดตามประกาศที่ลิงค https://kku.world/english-

en-65)

- TOEFL (Paper Based) นอยกวา 494 คะแนน 

- TOEFL (Computer Based) นอยกวา 167 คะแนน 

- TOEFL (Internet Based) นอยกวา   59 คะแนน 

- TOEFL (Institutional Testing Program) นอยกวา 500 คะแนน 

- IELTS (Academic Module) นอยกวา Band 5 
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- TOEIC นอยกวา 550 คะแนน 

- CU-TEP นอยกวา   61 คะแนน 

- TU-GET (Paper Based) นอยกวา 401 คะแนน 

- TU-GET (Computer Based) นอยกวา   62 คะแนน 

- KEPT  นอยกวา   62 คะแนน 

- KKU-AELT* นอยกวา Band 3.5 

หมายเหตุ * คาเฉลี่ยของทุก Band 

7) มีผลงานทางวิชาการ/ผานการเขารวมโครงการทางวิชาการ ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร หรือคอมพิวเตอร ท่ีดําเนินการในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับ

จังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือผลงานอื่น ๆ โดยมี

การใหคะแนนตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

 
 

ขอ 2 โครงการรับบุตรบุคลากรออยและนํ้าตาล  

2.1 ช่ือหลักสูตร และจํานวนรับเขาศึกษา 

2.1.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน  20 คน 

2.2 คุณสมบัติผูสมัคร 

2.2.1 เปนผูท่ีกําลังศึกษาอยูในชั้น ม.6 และมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 

ภาคการศึกษา ไมตํ่ากวา 3.00 หรือ 

2.2.2 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ปวช. หรือ 

กศน.) และมีผลการเรียนเฉลี่ย ไมตํ่ากวา 3.00 

2.2.3 เปนบุตรโดยกําเนิดของเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนกับสมาคมหรือสถาบันชาวไรออย

หรือจดทะเบียนหัวหนากลุมชาวไรออย หรือ 

2.2.4 เปนบุตรของพนักงานประจําในโรงงานนํ ้าตาลหรืออุตสาหกรรมที ่เกี ่ยวเนื ่อง

โดยเฉพาะการผลิตออย 

2.2.5 มีเอกสารแสดงวาเปนบุตรโดยกําเนิดของเกษตรกรหรือพนักงานประจําตามขอ 2.2.3 

หรือ 2.2.4 

2.2.6 มีเอกสารการรับรองการเปนสมาชิกหรือพนักงานประจําของบิดาหรือมารดา จาก

หนวยงานท่ีไดจดทะเบียนหรือสังกัด 
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ขอ 3 กําหนดการรับสมัคร 

ลําดับ วัน/เดือน/ป ภาระงาน 

 

1.  พุธท่ี 1 - พุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 

 

นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th   และชําระเงินคาสมัครผาน QR Code 

หรือธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือ Mobile Banking (ตรวจสอบ

ขอมูล จํานวนรับ เกณฑการรับ เงื่อนไขตาง ๆ  กอนดําเนินการสมัคร) 

2.  พฤหัสบดีท่ี 16  ธันวาคม 2564 วันสุดทายของการชําระเงินคาสมัคร เพ่ือเขาศึกษาใมหาวิทยาลัยขอนแกน 

รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio) ผาน QR Code หรือธนาคาร หรือเคานเตอร

เซอรวิส  หรือ Mobile Banking  

3.  พฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีสิทธ์ิเขาสอบสัมภาษณ ในรอบท่ี 1 

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

4.  จันทรท่ี 10 - อังคารท่ี 11 มกราคม 2565 ดําเนินการสอบสัมภาษณ โดยคณะ/สาขาวิชา 

5.  พฤหัสบดีท่ี 13  มกราคม 2565  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ เพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน (ตัวจริง และสํารอง) 

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

6.  จันทรท่ี 17 - อังคารท่ี 18  มกราคม  2565 ผูผานการคัดเลือก (ตัวจริง) เขาระบบยืนยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

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

(สามารถตรวจสอบรายช่ือและคณะ/สาขาวิชา ไดในระบบ) 

7.  พฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 2565 ประกาศเรียกผูสอบไดอันดับสํารอง มีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ เพ่ือคัดกรองเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th 

8.  เสารท่ี 22 มกราคม 2565 ผูผานการคัดเลือกไดอันดับสํารอง ยืนยันสิทธ์ิเพ่ือคัดกรองเขาศึกษาใน

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

9.  จันทรท่ี 7 กุมภาพันธ 2565 ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมี

สิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาผานระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง 

Website https://student.mytcas.com 

10.  จันทรท่ี 7 - อังคารท่ี 8 กุมภาพันธ 2565  นักเรียนยืนยันสิทธ์ิเขาศึกษาในคณะ/สาขาวิชาผานระบบ Clearing House 

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

11.  พุธท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 ทปอ.เปดระบบใหสละสิทธ์ิเขาศึกษา (ชวงท่ี 1) ทาง Website 

https://student.mytcas.com 

12.  ศุกรท่ี  11  กุมภาพันธ 2565 มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาใน

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

13.  พุธท่ี 16 - อาทิตยท่ี 20 กุมภาพันธ 2565 ผูมีสิทธ์ิเขาศึกษารายงานตัวเขาศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th 

และชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาผาน QR Code หรือธนาคาร หรือ

เคานเตอรเซอรวิส  หรือ Mobile Banking 

 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
http://www.kku.ac.th/
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ขอ 4 หลักฐานการสมัคร 

ใหผูสมัครกรอกขอมูลในระบบรับเขา https://admissions.kku.ac.th แลวดาวนโหลดใบสมัคร  

พรอมแนบหลักฐานการสมัคร อัปโหลดไฟลตาง ๆ ในระบบการรับสมัคร https://admissions.kku.ac.th  ดังนี ้

4.1 ใบสมัครพรอมติดรูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน  

4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4.3 สําเนาทะเบียนบาน (ท่ีมีชื่อผูสมัคร) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4.4 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ. 1) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4.5 แบบฟอรมกรอกผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบเอกสารท่ีแนบทายประกาศ) และสามารถ

ดาวนโหลดไดท่ีลิงค https://kku.world/portfolio-en-65 

4.6 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ขนาดกระดาษ A4 จํานวนไมเกิน 10 หนากระดาษ (นับรวม

ปกติและสารบรรณ (ถามี)) 

4.7 สําเนาหลักฐานการชําระเงินคาสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4.8 สําหรับหลักสูตรนานาชาติ หากผูสมัครมีสําเนาใบแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

4.9 สําหรับผูสมัครโครงการรับบุตรบุคลากรออยและนํ้าตาล  ผูสมัครตองมีสําเนาเอกสารตาม

ขอ 2.2.5 และ 2.2.6 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ขอ 5 คาธรรมเนียมการสมัครสอบ 

คาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 350 บาท  (สามรอยหาสิบบาทถวน)  โดยชําระเงินคาสมัคร

สอบผานธนาคาร หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือไปรษณียไทยท่ัวประเทศ 

ขอ 6 วิธีการคัดเลือก 

เปนการสอบสัมภาษณผูท่ีไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ 

ขอ 7 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

สามารถติดตอสอบถามไดท่ีงานการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู ชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร 

- โทรศัพท 043-009-700 ตอ 45661, 50220

- https://www.facebook.com/ENKKUAcademicAffairsDivision
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 2443/2564   

เร่ือง  การรับบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (Portfolio) 

ชื่อ-สกลุ โรงเรียน เลขท่ีสมัคร 

ขอมลูแสดงผลงานของนักเรียน 

สวนท่ี 1 ผลงานท่ีตนเองภาคภูมใิจ (ท่ีไมซ้ําซอนกับผลงานในสวนท่ี 2 หากไมมี ใหเลือกรายการท่ีภูมิใจท่ีสุดในสวนท่ี 2 มากรอกใน

สวนนี)้ 

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อผลงาน/กิจกรรม รายละเอียดของผลงาน เอกสารใน  

Portfolio หนาท่ี 

. 

สวนท่ี 2 ผลงานทางวิชาการ (ถามีโปรดระบุ) 

1) การไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ/โครงงาน/สิ ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร หรือ

ภาษาตางประเทศ ระดับนานาชาติหรือระดับชาติ (แขงขันมากกวา 1 ภูมิภาค)

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อผลงาน/กิจกรรม ชนะเลิศ 

40 คะแนน 

รองชนะเลิศ 

30 คะแนน 

ชมเชย 

20 คะแนน 

เขารวม 

10 คะแนน 

เอกสารใน  

Portfolio หนาท่ี 

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในกรณีที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐทางคอมพิวเตอร จะไดคะแนนเพิ่ม 10 

คะแนน และในกรณีท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือภาษาตางประเทศ ที่มีการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร จะไดคะแนนเพิ่ม 5 คะแนน 

2) การไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ/โครงงาน/สิ ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร หรือ

ภาษาตางประเทศ ระดับภูมิภาค (แขงขันมากกวา 1 จังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน)

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อผลงาน/กิจกรรม ชนะเลิศ 

20 คะแนน 

รองชนะเลิศ

15 คะแนน 

ชมเชย 

10 คะแนน 

เขารวม 

5 คะแนน 

เอกสารใน 

Portfolio หนาท่ี 

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในกรณีที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐทางคอมพิวเตอร จะไดคะแนนเพิ่ม 5 

คะแนน และในกรณีท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือภาษาตางประเทศ ที่มีการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร จะไดคะแนนเพิ่ม 2.5 คะแนน 
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3) การไดรับรางวัลจากการแขงขันทางวิชาการ/โครงงาน/สิ ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร หรือ

ภาษาตางประเทศ ระดับจังหวัด (แขงขันมากกวา 1 โรงเรียนในจังหวัดเดียวกัน)

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อผลงาน/กิจกรรม ชนะเลิศ 

10 คะแนน 

รองชนะเลิศ 

5 คะแนน 

ชมเชย 

2.5 คะแนน 

เขารวม 

1 คะแนน 

เอกสารใน 

Portfolio 

หนาท่ี 

4) การเขาคายสอวน. (โอลิมปกวิชาการ)

ระบุป

การศึกษา 

สอวน. สาขา คายสูงสุดท่ีไดเขารวม เอกสารใน 

Portfolio 

หนาท่ี 

คาย สสวท. 

60 คะแนน 

คาย 3 

50 คะแนน 

คาย 2 

40 คะแนน 

คาย 1 

30 คะแนน 

5) คะแนนการสอบวัดระดับภาษาตางประเทศ เชน CU-TEP KEPT TOEIC TOEFL JSPT BMAT IELTS TU-GET หรือ KKU

AELT เปนตน หรือผลคะแนนการสอบวัดภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับ (ถามี) ผูสมัครหลักสูตร

นานาชาติตองมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จึงจะมีสิทธิ์สมัคร

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อการสอบ ระบุวัน/

เดือน/ป 

ท่ีสอบ 

คะแนนท่ีได คะแนน

เต็ม 

เอกสารใน 

Portfolio 

หนาท่ี 

สวนท่ี 3 ใหผูสมัครเขียนเรียงความ บรรยายแนะนําจุดเดนของตนเอง และอธิบายถึงเหตุผลหรือเปาหมายท่ีตองการเรียนหลักสูตรท่ี

นักเรียนสมัคร (Statement of Purpose)  

โดยใหนักเรียนเขียนหรือพิมพเรียงความ มีความยาว ไมเกิน 1 หนาขนาดกระดาษ A4 สําหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรภาษาไทย

สามารถเลือกเขียนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได แตสําหรับนักเรียนที่สมัครเรียนหลักสูตรนานาชาติ ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 

โดยบทเรียงความตองมีลายมือชื่อผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูแทนลงนามรับรอง พรอมประทับตราโรงเรียน หากไมสงจะไมไดรับการ

พิจารณารายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

ลงชื่อนกัเรียน .................................................................... 

(................................................................) 

ลงชื่อผูรับรอง .................................................................... 

(.................................................................) 

ตําแหนง ............................................................................ 

(ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูแทน พรอมประทับตราโรงเรียน) 
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