ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1879 / 2560 )
เรื่อง การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio)
ประจาปีการศึกษา 256๑
-----------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้า ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ซึ่ง
ดาเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ทาความดี มีคุณธรรม และทา
ประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน นั้น เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายการรับนักเรียนดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่ น จึ งประกาศรับนั กเรียนที่เ ป็น ผู้ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม และบาเพ็ ญ
ประโยชน์(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (แบบ Portfolio) ประจาปี
การศึกษา 2561 ตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็ น นั กเรี ย นที่ กาลั ง ศึกษาอยู่ ในระดั บชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ประจาปี
การศึกษา 25๖๐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักบริหารงานคณะกรรมการการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)
1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากาหนด
1.3 เปนผูนาในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4
ประการ ดังนี้
1.3.1 มีความเป็นผู้นา
1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
1.3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1.3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
1.4 เปนผูมีสัญชาติไทย

2. จานวนรับรวม 153 คน
ลาดับที่
1

2

คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์

โดยมีคณะ/สาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือกฯ ดังนี้
จานวน
รับ
15 คน

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. สาขาวิชาชีววิทยา
3. สาขาวิชาฟิสิกส์
4. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
นาโนเทคโนโลยี
5. สาขาวิชาสถิติ
6. สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ

2 คน
1 คน
3 คน

คณะเกษตรศาสตร์

๒๐ คน

1. วิชาเอกกีฏวิทยา
2. วิชาเอกโรคพืชวิทยา
3. วิชาเอกปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
4. วิชาเอกพืชสวน
5. วิชาเอกพืชไร่
6. วิชาเอกการส่งเสริมและการพัฒนา
การเกษตร
7. วิชาเอกสัตวศาสตร์
8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
9. สาขาวิชาการประมง

3 คน
3 คน
3 คน

๒ คน
๒ คน
๒ คน
๒ คน
2 คน
2 คน
2 คน
3 คน
3 คน

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คานวณจากผลการ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ รวม ๔ ภาคการศึกษา
ไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓. เฉพาะผู้สมัครในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้สมัครต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขันหรือประกวดในงานสัปดาห์
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ช า ติ ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด ร่ ว ม กั บ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือมีผลงานเข้าร่วมการ
แข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือมี
ผลงานโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ

๑.ต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทย์ – คณิต ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปีที่ 6
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง
วันสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.75
3. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ตามคุณสมบัติของผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่
สังคม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

ลาดับที่
3

4

จานวน
รับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 คน
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1 คน
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1 คน
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
1 คน
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1 คน
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 คน
6. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1 คน
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1 คน
8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 คน
คณะศึกษาศาสตร์
24 คน
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
5 คน
คณะ/สาขาวิชา

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25
2. ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ไม่ต่ากว่า 3.๐๐
3. GPAX. ไม่น้อยกว่า 3.๐๐

1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามเงื่อนไขดังนี้
1.1 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับตาบลต้องมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1-5 ของโรงเรียน
1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับอาเภอต้องมีผล
การเรียนสะสม อันดับ 1-10 ของโรงเรียน
1.3 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัดต้องมีผล
การเรียนสะเฉลี่ยสะสม อันดับ 1-30 ของโรงเรียน หรือ
2. เป็นนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กาลังศึกษาในโรงเรียนที่กาลังเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) หรือ
โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนด้วย
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบ
เปิด (Open Approach) ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1-5
ของโรงเรียน
3. ผู้สมัครสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ
(1.1) หรือ (1.2) หรือ (1.3) หรือ (2) โดยมีหนังสือรับรองผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่ทางโรงเรียนรับรองว่ามีเกรด
เฉลี่ยตรงตามลาดับที่ทางสาขาวิชาฯ ประกาศรับสมัคร
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ลาดับที่

คณะ/สาขาวิชา

จานวน
รับ

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

3 คน

3. สาขาวิชาพลศึกษา

2 คน

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา,
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.50
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม. 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและแข่งขัน
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
4. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาฯ สอวน. หรือผ่านการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการระดับประเทศ (TIMO) หรือระดับนานาชาติ (IMO) หรือ
5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือ
6. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดและแข่งขันที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์สัประยุทธ์ การตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show)
การเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ (School lab) เป็นต้น หรือ
7. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโครงการที่จัดการเรียน
การสอนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
พัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือ
8. เป็นผู้ที่ทากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น
กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/
กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ
ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง
9. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
10. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เยาวชนทีมชาติไทย นักกีฬาประชาชน
แห่งชาติ นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ
3. เป็นนักกีฬาสาธิตสามัคคีที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2

ลาดับที่

คณะ/สาขาวิชา

จานวน
รับ

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
3. สาขาวิชาพลศึกษา

4. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

2 คน

5. สาขาวิชาสังคมศึกษา

2 คน

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2 คน

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.20
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย หรือการใช้ภาษาไทย
หรืออื่นๆ ที่บูรณาการด้วยทักษะทางภาษาไทย ที่เข้าแข่งขันใน
ระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น ทักษะการพูด การเขียน การอ่าน
การร้อง การแสดงที่มีการสนทนา
3. มีหลักฐานแสดงถึงประสบการณ์ในการทางานพิเศษ
(นอกเหนือจากภาพถ่าย) หรือเอกสารยืนยัน/ใบรับรอง
ประสบการณ์การทางานพิเศษ เพื่อแสดงถึงความเพียรพยายาม
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50
2. เป็นผู้ที่มีความสามารถทางสังคมศึกษาที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์
ความโดดเด่นทางสังคมศึกษาที่เข้าแข่งขันในระดับประเทศขึ้นไป
เช่น โครงการเพชรยอดมงกุฎทางสังคมศึกษา โครงการทดสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการทางสังคมศึกษา เป็นต้น
3. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ไม่ต่ากว่า 3.50
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม. 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.50
3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและแข่งขัน
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ

ลาดับที่

คณะ/สาขาวิชา

จานวน
รับ

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

7. สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น

2 คน

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือ
5. เป็นผู้ที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโครงการที่จัดการเรียน
การสอนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเน้น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้น
พัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือ
6. เป็นผู้ที่ทากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น
กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/
กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ
ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง
7. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
8. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50
2. มีผลการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาอังกฤษเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า
3.50
3. มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษระดับจังหวัดขึ้นไป
4. ใน Portfolio ต้องเขียนบรรยายแนะนาตนเอง กิจกรรมที่เคยเข้า
ร่วม จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง และสิ่งที่ตนเองอยากเป็นใน
อนาคต พร้อมบอกเหตุผล
5. ในการสัมภาษณ์ ต้องนาเสนออย่างละเอียด เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเอง
สนใจด้านภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น นาเสนอ 3 นาที ไม่
จากัดรูปแบบการนาเสนอ
6. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
7. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ลาดับที่

คณะ/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
8. สาขาวิชาศิลปศึกษา

9. สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
(โครงการพิเศษ)

จานวน
รับ

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร

2 คน

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางศิลปะ (ทัศนศิลป์) หรืออื่นๆ ที่
บูรณาการด้วยทักษะทางทัศนศิลป์ที่ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด
ขึ้นไป เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ออกแบบ (ไม่รวมดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง)
3. เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ผู้มีจิตสาธารณะ
ช่วยเหลือกิจกรรมของทางโรงเรียนหรือสถาบันอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นผู้ที่ไม่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
5. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
6. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

2 คน

1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาจีนหรือวิชาอังกฤษเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม. 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขันความสามารถ
ทางด้านทักษะภาษาจีนระดับชาติ หรือ
4. มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping
Kaoshi : HSK) โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ 3
5. เป็นผู้ที่ทากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น
กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/
กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ
ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง
6. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้ง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
7. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ลาดับที่

คณะ/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
10. สาขาวิชาการสอนภาษา
อังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น
นอกจากภาษาอังกฤษ
(โครงการพิเศษนานาชาติ)

5

คณะพยาบาลศาสตร์

จานวน
รับ
2 คน

1 คน

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.50
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม. 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขันความสามารถ
ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือ
4. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test)
โดยมีคะแนน TOEIC ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน หรือ
TOEFL(paper) ไม่ต่ากว่า 450 คะแนน หรือ
TOEFL(CBT) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน หรือ
TOEFL(IBT) ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน หรือ
IELTS (overall band) ไม่ต่ากว่า 4.0 คะแนน หรือ
5. เป็นผู้ที่ทากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น
กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/
กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ
ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง
6. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มีจิตอาสา
และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ
อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต
ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
7. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรม
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ากว่า 3.50
3. ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง
ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลรายละเอียดการตรวจสุขภาพร่างกายของนักเรียน
3.1 รายละเอียดการตรวจคัดกรองและให้ภูมิคุ้มกันโรค
1. ตรวจเอ๊กซเรย์ปอด (Chest X-ray)
2. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hbs Ag)
4. ตรวจหาภูมิต้านทานที่แสดงการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
(Anti-HBc)
5. ตรวจหาภูมิไวรัสสุกใส Varicella (Igm)
6. ตรวจหาภูมิไวรัสสุกใส Varicella (IgG)

ลาดับที่

คณะ/สาขาวิชา

จานวน
รับ

คณะพยาบาลศาสตร์ (ต่อ)
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เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
3.2 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อ
หนึ่ง คือ
1. สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
2. ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยัง
มีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
3. สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดี
ที่สุดแล้ว
4. ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
3.3 หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)
จากความผิดปกติทางประสาท (sensorineural
hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
3.4 ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ
ประกอบอาชีพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

39 คน

1. สาขาวิชาภาษาไทย
2. สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา*
3. สาขาวิชาพัฒนาสังคม*
4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา
6. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. สาขาวิชาภาษาตะวันออก
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

3 คน

1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า
3.00
5 คน 2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
6 คน
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจาก
10 คน
แฟ้มสะสมผลงาน
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะต้องมีผลงานการทากิจกรรมที่ใช้
5 คน
ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4 คน 4. สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จะต้องมี
4 คน
ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ขั้นพื้นฐาน
2 คน

ลาดับที่

คณะ/สาขาวิชา
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คณะสัตวแพทยศาสตร์
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คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต
1. วิชาเอกการเงิน
2. วิชาเอกการตลาด
3. วิชาเอกการจัดการ
4. วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
และการจัดงาน
5. สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร์
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จานวน
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ
5 คน 1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในกลุ่มภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการเรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่
น้อยกว่า 3.5
3. ผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึงจะมีสิทธิ์เข้า
สัมภาษณ์
4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
34 คน
1. มีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 3.00
6 คน 2. เป็นผู้นาในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนร่วม เช่น
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้ม
6 คน
สะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้
6 คน
6 คน 2.1 มีความเป็นผู้นา
2.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
5 คน 2.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติด
ทุกชนิด
5 คน
7 คน 1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เฉลี่ยรวมไม่ต่า
กว่า 3.00
2. มีคะแนนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
และ
3. มีคะแนนรวมในกลุ่มพฤติกรรมพึงประสงค์ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80% ของคะแนนเต็ม

*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาพัฒนาสังคม อยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา และวิชาเอกพัฒนาสังคม

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Ineternet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กาหนด จานวน 1 รูป
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.3 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3.4 สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (5-6 ภาคเรียน)
3.5 สาเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เฉพาะคณะ/
สาขาวิชาที่ใช้เกณฑ์นี้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลตามประกาศ)
3.6 หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นา หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดทาเป็นแฟ้มสะสม
งานพร้อมหลักฐาน ประกอบ(เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย) รวมกันไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
3.7 หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด
หมายเหตุ เอกสารการสมัครในข้อ 3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. ขั้นตอนการสมัคร
4.1 กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ Internet โดยเข้าไปที่ http://admissions.kku.ac.th เพื่อป้อน
รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กาหนด เท่านั้น
(ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม 2560) ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ/สาขา
วิชา เท่านั้น
4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนยืนยันการสมัคร
4.3 พิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กาหนด
พร้อมรวบรวมหลักฐานการสมัคร ในข้อ 3 ให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนเองสังกัด
4.4 โรงเรียน/สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม
รับรองในใบสมัคร
4.3 โรงเรียน/สถานศึกษา รวบรวมใบสมัครและหลักฐานของผู้สมัคร ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาหรือหน่วยงานที่สังกัด ภายในวันที่กาหนด
4.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือหน่วยงานดาเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น
และส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา กาหนด พร้อมใบสมัคร หลักฐาน
ทางการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยจ่าหน้าซอง
เอกสาร ถึง ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
5. วิธีการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ/สาขาวิชา จะเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือก และดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้ส มัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้ว นตามที่คณะ/สาขาวิชา กาหนดไว้เท่านั้น หากผู้ ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรง ตามที่ คณะ/สาขาวิชากาหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

6. ปฏิทินและขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือก
ในการรับรอบที่ 1 (แบบ Portfolio)
วัน/เดือน/ปี
2 – 12 ตุลาคม 2560

16 ตุลาคม 2560
ภายใน 25 ตุลาคม 2560

6 พฤศจิกายน 2560
14 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560
28 พฤศจิกายน 2560
1 – 2 ธันวาคม 2560
4 ธันวาคม 2560
6 – 7 ธันวาคม 2560
8 ธันวาคม 2560
15 – 19 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2560
3 – 8 มกราคม 2561

กิจกรรม
-ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลทาง Internet ที่ Website
http://admissions.kku.ac.th
-พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมัครผ่านโรงเรียนที่
ตนเองสังกัด
-โรงเรียน/สถานศึกษาดาเนินการคัดเลือก นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน
และผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาลงนามรับรองในใบสมัคร
โรงเรียน/สถานศึกษาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด
-สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และออก
หนังสือรับรอง (ตามคู่มือการรับสมัครฯ ข้อ 1.3)
-ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา กาหนด พร้อมใบสมัคร
และหลักฐานประกอบการสมัคร ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อนักเรียน พร้อมหลักฐานการสมัคร ให้คณะ/สาขาวิชา
พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ทาง website http://admissions.kku.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง website http://admissions.kku.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง website http://admissions.kku.ac.th
ประกาศรายชื่ออันดับสารองยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง website http://admissions.kku.ac.th
ผู้ถูกเรียกอันดับสารองยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง website http://admissions.kku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing house
กับ ทปอ. Website http://admissions.kku.ac.th
นักเรียนทาการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ. Website
http://tcas61.cupt.net/ โปรดตรวจสอบ ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
อย่างต่อเนื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทาง website http://admissions.kku.ac.th
รายงานตัวเข้าศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

หมายเหตุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกาหนดการอย่างต่อเนื่อง ทาง http://admissions.kku.ac.th

7. เงื่อนไข
7.1 คณะ/สาขาวิชา จะพิจารณาดาเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ
คณะ/สาขาวิชา นั้น ๆ กาหนด อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการพิจารณาคัดเลือก
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัดของแต่ละ
เขตแล้ว
7.2.ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์สาหรับการตรวจสอบไม่ว่า
กรณีใดๆ ก็ตาม
7.3 นักเรียนที่ทาการยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว ทั้งที่ได้รายงานตัวและ
ชาระเงินค่าธรรมเนียมการเป็นนักศึกษาแล้ว หรือยังไม่ได้รายงานตัวเข้าศึกษา จะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในรอบ
ต่อไป หากต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบต่อไปจะต้องดาเนินการขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยก่อน
จึงจะมีสิทธิ์สมัครในรอบต่อไปได้ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องดาเนินการให้ทันตามกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. หน่วยงานที่สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือก กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2660 หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42187,44759,
50035
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

