
 

 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน   (ฉบับที่  ๒๙๘๘ /๒๕๖๒) 

เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาโครงการผูมีศักยภาพสูง  

ในคณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ ๑ Portfolio ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

ดวยคณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย มีความประสงค

จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย เพื่อสมัครคัดเลือกเขาศึกษาตอ

ระดับปริญญาตรี โครงการผู ม ีศักยภาพสูง ในสาขาวิชาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีเกณฑและรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร  

ผูท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาคณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

วิทยาเขตหนองคาย  จะตองมคีณุสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

๑.๑  คุณสมบัติทั่วไป 

๑.๑.๑  มีสัญชาติไทย  และอาศัยอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

๑.๑.๒  เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเขาศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน  

๑.๑.๓ เปนผูมีรางกายและสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ 

         ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนและไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ  ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๑.๒  คุณสมบัติเฉพาะ 

๑.๒.๑  เปนผูท่ีกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือ จากโรงเรยีนในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทา 

๑.๒.๒  ตองมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขาวิชากําหนด และเกณฑการคัดเลือก ตามขอ ๓ กําหนด 

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 

๒.๑  ใบสมัครพรอมรูปถายขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกิน  ๖  เดือน  จํานวน ๑ รปู 

๒.๒  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

๒.๓  สําเนาทะเบียนบาน  ๑  ชุด  

๒.๔  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ๑ ชุด  

๒.๕  ผูสมัครที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล จะตองสงสําเนาหลักฐานมาแสดงดวย 

หมายเหตุ : กรณีเอกสารการสมัครไมครบตามที่ระบุไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนสําเนาถูกตอง  และลงชื่อกํากับไวดวย    

 

 

 

 

 



 

 

๓. จํานวนการรับและเกณฑการคัดเลือกเขาศกึษา  

คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จะทําการ 

คัดเลือกนักเรียนผูมีคุณสมบัติทั ่วไปในขอ ๑ และเกณฑการคัดเลือกตามตารางที่ ๑ และจะประกาศรายชื่อผูผานเกณฑ

คุณสมบัติเพ่ือเขารับการสอบสัมภาษณตามวันและเวลาที่กําหนด โดยนักเรียนตองมีคุณสมบัติตามเกณฑการคดัเลือกดังน้ี 

๓.๑  ตองมีแฟมสะสมผลงานหรือ Portfolio  

๓.๒  มีเรียงความขนาดสั้นโดยมีเน้ือหาท่ีแสดงถึงความตองการเขาศึกษาในสาขาวิชาท่ีสมัคร ไมเกิน ๑  

  หนากระดาษ A๔   

ตารางที่ ๑ แสดงสาขาวิชาและจํานวนการรับ    

รหัส สาขาวิชา/ แผนการเรียน เกณฑการคัดเลือกเฉพาะ จํานวนรับ 

๑๐๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  (วิทย – คณิต) ๑. เรียงความขนาดสั้นเน้ือหาเก่ียวกับความตองการ

ในการเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรประยุกตและ

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

และสารสนเทศ 

๒๕ 

๑๐๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง  (วิทย – คณิต) ๑. เรียงความขนาดสั้นเน้ือหาเก่ียวกับความตองการ

ในการเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรประยุกตและ

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการประมง 

๒๐ 

๑๐๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (วิทย – คณิต) ๑. เรียงความขนาดสั้นเน้ือหาเก่ียวกับความตองการ

ในการเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรประยุกตและ

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอาหาร 

๓๐ 

๑๐๔ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (วิทย – คณิต) ๑. เรียงความขนาดสั้นเน้ือหาเก่ียวกับความตองการ

ในการเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรประยุกตและ

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

และทรพัยากรธรรมชาติ 

๔๐ 

๑๐๕ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกฬีาและการออกกําลังกาย  (วิทย – คณิต) ๑. เรียงความขนาดสั้นเน้ือหาเก่ียวกับความตองการ

ในการเขาศึกษาในคณะวิทยาศาสตรประยุกตและ

วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

และการออกกําลงักาย 

๒๐ 

 

๔. การสมัครและการคดัเลือก 

๔.๑  กรอกใบสมัครไดท่ี https://admissions.kku.ac.th/  ตั้งแตวันท่ี ๒ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  

๔.๒ เมื่อกรอกใบสมัครเรียบรอยแลวแลวใหทําการ พิมพใบสมัครและใบแจงยอดการชําระคาสมัคร โดยทําการชําระ 

คาธรรมเนียมการสมัคร ดังน้ี  

- ชาํระตามใบแจงยอดการชําระเงนิผานธนาคารที่ปรากฏในใบแจงยอด จํานวน  ๓๕๐ บาท และทําการ 

จัดสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ มาตามท่ีอยูในขอ ๕ 

๔.๓ คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จะดําเนินการ 

ตรวจสอบขอมูลและประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขารับการสอบสัมภาษณ ในวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  

๔.๔  นักเรียนสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาไดเพียง ๑ สาขาวิชาเทานั้น 

 

 



๕. ท่ีอยูในการจดัสงเอกสาร  

    งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 

 เลขท่ี ๑๑๒ หมูท่ี ๗ ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ 

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณและวันสอบสัมภาษณ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบสัมภาษณ วันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ https://admissions.kku.ac.th/ และจะ

ดําเนินการสอบสัมภาษณในวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒  

๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา และการรายงานตัวเขาศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จะประกาศรายชื่อใน

การยืนยันสิทธิ์ Clearing House  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และยืนยันสิทธิ์ Clearing House ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  

และจะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์เขาศึกษาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ใหผูผานการคัดเลือกรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษา ผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีเว็บไซต http://reg.kku.ac.th ในวันที่ ๑๐ – ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ นี้ หากมีขอสงสัย

หรือแจงปญหาการรายงานตัวเขาศึกษาที่ งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชั้น ๑ อาคารสํานักงานบริหาร วิทยา

เขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย หรือ โทรศัพท  ๐ ๔๒๔๑ ๕๖๐๐ ตอ  ๔๙๘๔๐  

๘.  เงื่อนไขอื่น ๆ หากคณะวิทยาศาสตรประยุกตและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย พิจารณาแลว

ปรากฏภายหลังวาผูสมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรบัสมัคร จะถือวาการสมัครครั้งน้ีเปนโมฆะและจะไมคืนเงินคาสมคัรไมวา

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

                 (รองศาสตราจารย ดร.ไมตร ี อินทรประสิทธ์ิ) 

         รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายการศึกษา  

                                     ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 


