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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 3026 /2561 )
เรื่อง การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio)
ประจาปีการศึกษา 2562
-------------------------ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ซึ่ง
ดาเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ทาความดี มีคุณธรรม และทา
ประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน นั้น เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายการรับนักเรียนดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจาปี
การศึกษา 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้า นในเขตดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)
1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่แต่ละคณะ/สาขาวิชากาหนด
1.3 เป็นผู้นาในการช่วยเหลือ 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
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1.4 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. จานวนรับรวม 439 คน
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่
1

2

โดยมีคณะ/สาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือกฯ ดังนี้
จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

คณะเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาภายภาพบาบัด

10 คน
5 คน
5 คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์

5 คน

1. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน
สายวิทย์-คณิต
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษาไม่ต่ากว่า 3.50
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่า
กว่า 3.00
4. เป็นผู้ทากิจกรรม/ชุมชน/ชมรม ที่เป็นประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง
5. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจาก
ผู้เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2.เป็นผู้มี
จิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3.เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม
6. ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ใน
ระดับโรงเรียน ขึ้นไป
7. ต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราช
วิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะสาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์)
8. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา
GPA ไม่ต่ากว่า 3.50
2. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามคุณสมบัติของผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่
สังคม โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน
3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
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ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่
3

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

คณะเกษตรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชากีฏวิทยา
- สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาพืชสวน
- สาขาวิชาพืชไร่
- สาขาวิชาการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเกษตร
- สาขาวิชาการประมง

หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม

105
คน
10 คน 1. ต้องศึกษาแผนการเรียนสายวิทย์ – คณิต ในระดับ
10 คน
มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6
10 คน 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึง
วันสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
10 คน 3. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสม
งาน ดังต่อไปนี้
10 คน
- แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้า
5 คน
ร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการแก่สังคม หรือ
- เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการในงานวัน
5 คน
เกษตรภาคอีสาน หรือ
5 คน
- เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร
10 คน 4. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อ “บทบาท
ด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนา
ความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร” ลงใน
กระดาษขนาด A 4 จานวน 1 – 2 หน้า
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
30 คน 1. ทุกแผนการเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6
หรือศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ปวช. จนถึงวันสมัคร ไม่ต่ากว่า 2.50
3. ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสม
งาน ดังต่อไปนี้
- แสดงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเข้า
ร่วมกิจการด้านการให้บริการแก่สังคม หรือ
- เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการในงานวัน
เกษตรภาคอีสาน หรือ

4
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ
- เคยได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและการเกษตร
4. ให้เขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง ในหัวข้อ “บทบาท
ด้านการเกษตรต่อการพัฒนาประเทศ และท่านจะนา
ความรู้ด้านการเกษตรไปพัฒนาประเทศอย่างไร” ลงใน
กระดาษขนาด A 4 จานวน 1 – 2 หน้า
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

4

5

คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์)
- สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

20 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

13 คน

-

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม (นานาชาติ)

5 คน
5 คน
10 คน

1 คน
1 คน

1. แฟ้มสะสมงาน
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในกลุ่มภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมีผลการ
เรียนในแต่ละกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 3.50
3. มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 จึงมีสิทธิ์เข้า
สัมภาษณ์
4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

1. คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25
2. ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4
ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00

5
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

6

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
(นานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
(นานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล
(นานาชาติ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

1 คน

คณะพยาบาลศาสตร์

1 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
2. กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง 2 และ 3) โรงเรียนต่างๆใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ากว่า 3.50
4. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิกล พิการหรือ
ผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาลอื่นๆ ตาม
แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในวิชาชีพการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ถือเป็นที่
สิ้นสุด
เงื่อนไขอื่นๆ
ผู้สมัครเข้า ศึกษาทุกโครงการ/ทุกประเภทการรับเข้า
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติ
เชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้ องมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค

1 คน
1 คน
1 คน

6
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ
หรื อ ความพิ ก ารอั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษา และการ
ประกอบวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
1. มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใด
ข้อหนึ่ง คือ
1.1 สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
1.2 ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่น
แล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
1.3 สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับแก้ไขอย่างดี
ที่สุดแล้ว
1.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2. หูหนวก หูตึง (threshold)ของการได้ยินสูงกว่า 40
dB จากความผิดปกติทางประสาท(sensorineural
hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนและการประกอบอาชีพของตนเองและผู้อื่น
3. ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและ
การประกอบอาชีพ

7

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ

- ภาษาไทย

37 คน
4 คน 1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า 3.50
ขึ้นไป
2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีผลงานการทากิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม
4. มีคะแนน TOFEL (สาหรับข้อสอบแบบ paper based)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ Internet based ไม่ต่ากว่า
กว่าระดับ 5.5 หรือผลสอบ TOEIC ไม่ต่ากว่า 500
คะแนน
6 คน 1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า 3.00
ขึ้นไป
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คณะ/สาขาวิชา

ที่

8

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ
2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน
3. มีผลงานการทากิจกรรมที่ใช้ภาษาไทยที่เข้าแข่งขันใน
ระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น ทักษะการพูด การอ่าน การเขียน
การขับร้อง
1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า 3.00
ขึ้นไป
2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณา
จากแฟ้มสะสมงาน
1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า 3.00
ขึ้นไป
2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน
1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า 3.00
ขึ้นไป
2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมพัฒนาสังคมหรือชุมชน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน
1. มีคะแนนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ากว่า 3.25
ขึ้นไป
2. มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีแฟ้มสะสมผลงานที่ทาจากการเรียน และ/หรือกิจกรรม

- รัฐประศาสนศาสตร์

4 คน

- สังคมศาสตร์-วิชาเอกสังคม
วิทยา

8 คน

- สังคมศาสตร์-วิชาเอกพัฒนา
สังคม

9 คน

- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

6 คน

คณะวิทยาศาสตร์
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
2. สาขาวิชาชีววิทยา
3. สาขาวิชาฟิสิกส์

12 คน
2 คน 1. เป็นผู้ทมี่ ีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คานวณจากผล
2 คน
การเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา
2 คน
ไม่ต่ากว่า 2.50
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คณะ/สาขาวิชา

ที่
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จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

4. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยี
5. สาขาวิชาสถิติ
6. สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ
คณะศึกษาศาสตร์
- คณิตศาสตรศึกษา

2 คน

2. เป็นผู้ทมี่ ีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ
คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50

2 คน
2 คน
22 คน
4 คน 1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามเงื่อนไขดังนี้
1.1 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับตาบล
ต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสม อั น ดั บ 1-5 ของ
โรงเรียน
1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับอาเภอ
ต้องมีผลการเรียนสะสม อันดับ 1-10 ของโรงเรียน
1.3 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัด
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับ 1 – 30 ของ
โรงเรียน หรือ
2. เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเคยสาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จาก
โรงเรียนที่กาลั งเข้าร่ว มโครงการพัฒ นาวิช าชีพครูด้ว ย
นวั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย น (Lesson Study) และ
วิ ธี ก ารแบบเปิ ด (Open Approach) หรื อ โครงการ
พั ฒ นาการคิ ด ขั้ น สู ง ทางคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นด้ ว ย
นวั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย น (Lesson Study) และ
วิ ธี ก า ร แ บ บ เ ปิ ด ( Open Approach) ข อ ง ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม อันดับ 1 – 5 ของโรงเรียน
3. ผู้สมัครสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ (1.1) หรือ (1.2) หรือ (1.3) หรือ (2) โดยมีหนังสือ
รับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่ทางโรงเรียน
รั บ รองว่ า มี เ กรดเฉลี่ ย ตรงตามล าดั บ ที่ ท างสาขาวิ ช าฯ
ประกาศรับสมัคร
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จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

- วิทยาศาสตร์ศึกษา

2 คน

4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับ รองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีภาวะผู้นา 2.เป็นผู้มีจิต
อาสา และมีความเสี ยสละต่อส่ ว นรวม 3.เป็นผู้ มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิช าชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
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. เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดและแข่ ง ขั น
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
4. เป็นผู้ ที่ผ่ านการอบรมค่ายโอลิ มปิกวิชาการและพัฒนา
มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ สอวน. หรือผ่านการเข้า
ร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ (TIMO) หรือ
ระดับนานาชาติ (IMO) หรือ
5. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือ
6. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดและแข่งขัน
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์สัประยุทธ์ การ
ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science show) การเล่ า เรื่ อ งราวทางวิ ท ยาศาสตร์
(School lab) เป็นต้น หรือ
7. เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจากโครงการที่
จัดการเรียนการสอนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มุ่ ง เน้ น พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็น นั ก วิจั ยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
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จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

- พลศึกษา

- การสอนภาษาไทย

8. เป็ น ผู้ ที่ ท ากิ จ กรรม/ชุ ม นุ ม /ชมรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ส่ ว นรวมเช่น กลุ่ มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่ งเสพติด/
กลุ่ ม รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม/กลุ่ ม คณะกรรมการนั ก เรี ย น/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้รับรอง
9. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มี
จิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิช าชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
10.การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
3 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
2. เป็ น นั ก กี ฬ าที ม ชาติ ไ ทย เยาวชนที ม ชาติ ไ ทย นั ก กี ฬ า
ประชาชนแห่ ง ชาติ นั ก กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ นั ก กี ฬ า
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
3. เป็ น นั ก กี ฬ าสาธิ ต สามั ค คี ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มี
จิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิช าชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้ มีคุ ณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
2 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.20
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย หรือการใช้
ภาษาไทย หรื อ อื่ น ๆ ที่ บู ร ณาการด้ ว ยทั ก ษะทาง
ภาษาไทย ที่ เ ข้ า แข่ ง ขั น ในระดั บ จั ง หวั ด ขึ้ น ไป เช่ น
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3.

4.

- สังคมศึกษา

2 2 คน

5.
1.
2.

3.

4.

ทักษะการพูด การเขียน การอ่าน การร้อง การแสดงที่
มีการสนทนา
มี ห ลั ก ฐานแสดงถึ ง ประสบการณ์ ใ นการท างานพิ เ ศษ
(นอกเหนือจากภาพถ่าย) หรือเอกสารยืนยัน/ใบรับรอง
ประสบการณ์การทางานพิเศษ เพื่อแสดงถึงความเพียร
พยายาม
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มี
จิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิช าชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50
เป็นผู้ ที่มีความสามารถทางสั งคมศึก ษาที่ แสดงออกถึ ง
เอกลักษณ์ ความโดดเด่นทางสังคมศึกษาที่เข้าแข่งขันใน
ระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น โครงการเพชรยอดมงกุ ฎ ทาง
สั ง คมศึ ก ษา โครงการทดสอบวั ด ความสามารถทาง
วิชาการทางสังคมศึกษา เป็นต้น
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มี
จิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิช าชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
เป็ น ผู้ ที่ ท ากิ จ กรรม/ชุ ม นุ ม /ชมรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ส่ ว นรวมเช่น กลุ่ มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่ งเสพติด/
กลุ่ ม รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม/กลุ่ ม คณะกรรมการนั ก เรี ย น/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้รับรอง

12
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

- คอมพิวเตอร์ศึกษา

2 คน

- การสอนภาษาญี่ปุ่น

2 คน

5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มี ผ ลการเรี ย นเฉลี่ ย (GPA) ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.50
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม. 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.50
3. เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดและแข่ ง ขั น
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หรือ
5. เป็ น ผู้ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจากโครงการที่
จัดการเรียนการสอนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้ าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่จัดการเรียน
การสอนเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มุ่ ง เน้ น พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เ ป็น นั ก วิจั ยด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
6. เป็ น ผู้ ที่ ท ากิ จ กรรม/ชุ ม นุ ม /ชมรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ส่ ว นรวมเช่น กลุ่ มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่ งเสพติด/
กลุ่ ม รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม/กลุ่ ม คณะกรรมการนั ก เรี ย น/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้รับรอง
7. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มี
จิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิช าชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
8. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50
2. มีผลการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาอังกฤษเฉลี่ย ไม่
น้อยกว่า 3.50
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ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

- การสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ(โครงการ
พิเศษ)

3 คน

3. มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษระดับ
จังหวัดขึ้นไป
4. ใน Portfolio ต้องเขียนบรรยายแนะนาตนเอง กิจกรรมที่
เคยเข้าร่วม จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง และสิ่งที่ตนเอง
อยากเป็นในอนาคต พร้อมบอกเหตุผล
5. ในการสัมภาษณ์ ต้องนาเสนออย่างละเอียด เกี่ยวกับสิ่งที่
ตนเองสนใจด้านภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น นาเสนอ
3 นาที ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอ
6. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มี
จิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
7. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาจีนหรือวิชา
ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม. 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด/แข่งขัน
ความสามารถทางด้านทักษะภาษาจีนระดับชาติ หรือ
4. มีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu
Shuiping Kaoshi : HSK) โดยผู้สมัครต้องสอบผ่าน
ระดับ 3
5. เป็นผู้ที่ทากิจกรรม/ชุมนุม/ชมรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมเช่น กลุ่มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่งเสพติด/
กลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม/กลุ่มคณะกรรมการนักเรียน/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้รับรอง
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ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

- การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มี
พื้นฐานภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ
นานาชาติ)

2 คน

6. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มี
จิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
7. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า
3.50
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม. 4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 3.00
3. เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวด/แข่ ง ขั น
ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษระดับชาติ หรือ
4. มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (English proficiency test)
โดยมี ค ะแนน TOEIC ไม่ ต่ ากว่ า 450 คะแนน หรื อ
TOEFL( paper) ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 4 5 0 ค ะ แ น น ห รื อ
TOEFL(CBT) ไม่ต่ากว่า 100 คะแนน หรือ
TOEFL(IBT) ไม่ต่ากว่า 45 คะแนน หรือ IELTS (overall
band) ไม่ต่ากว่า 4.0 คะแนน หรือ
5. เป็ น ผู้ ที่ ท ากิ จ กรรม/ชุ ม นุ ม /ชมรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ส่ ว นรวมเช่น กลุ่ มเยาวชนเครือข่ายต้านภัยสิ่ งเสพติด/
กลุ่ ม รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม/กลุ่ ม คณะกรรมการนั ก เรี ย น/
คณะกรรมการสภานักเรียน ฯลฯ ทั้งนี้หัวหน้าสถานศึกษา
เป็นผู้รับรอง
6. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2. เป็นผู้มี
จิตอาสา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3. เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิช าชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
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ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ
7. ผู้ ส มั ค รที่ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์ ต้ อ งเข้ า รั บ การสอบ
สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ในการสอบสัมภาษณ์จะมีการวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ
8. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

10

คณะเทคโนโลยี
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5 คน
2 คน

2.สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

3 คน

1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่า
กว่า 3.00
2. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเคมี ไม่ต่ากว่า 3.00
3. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีภาวะผู้นา
3.2 เป็นผู้มีจิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวม
3.3 เป็นผู้มีความอดทน วิริยะอุสาหะ ฝักใฝ่ต่อการ
เรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
3.4 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์
1. เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจนถึงวันรับสมัคร
ตามเงื่อนไข ดังนี้
1.1 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับตาบล
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับที่ 1-3 ของ
โรงเรียน
1.2 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับอาเภอ
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับที่ 1-10 ของ
โรงเรียน
1.3 ถ้าเป็นนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนมัธยมระดับจังหวัด
ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อันดับที่ 1-20 ของ
โรงเรียน
โดยมีหนังสือจากโรงเรียน ซึ่งรับรองผลการเรียน
และอันดับของผลการเรียนตามที่ระบุใน
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ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ
ประกาศรับสมัคร และ
2. มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ เฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 3.00
3. เป็นผู้มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา จากการทา กิจกรรม/
ชุมชน/ชมรม/งานกรรมการนักเรียน ฯลฯ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีใบรับรองจากสถานศึกษา

11

12

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- วิชาเอกการเงิน
- วิชาเอกการตลาด
- วิชาเอกการจัดการ
- วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการ
และการจัดงาน
- สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

37 คน

คณะเศรษฐศาสตร์
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

5 คน
5 คน

10 คน
10 คน
10 คน
5 คน
2 คน

1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
2. มีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 3.00
3. เป็นผู้นาในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4
ประการ ดังนี้
3.1 มีความเป็นผู้นา
3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์
3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์
สารเสพติดทุกชนิด
4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 – 6 เฉลี่ยรวม
ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มีคะแนนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 3.00
และ
3. มีคะแนนรวมในกลุ่มพฤติกรรมพึงประสงค์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 % ของคะแนนเต็ม

17
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่
13

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
- วิชาเอกดนตรีไทย

2 คน
2 คน

1. คัดเลือกจากแฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) ที่จะต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ดังนี้
1.1 หลักฐานการศึกษา
1.2 หลักฐานแสดงประสบการณ์ทางด้านดนตรี เช่น ใบ
ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขันทางดนตรี
ไทยในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ พร้อมภาพถ่ายการ
ทากิจกรรม
1.3 หลั กฐานเชิงประจั กษ์ ทางด้ านทั ก ษะดนตรี โดยให้
ผู้ ส มั ค รอั ด คลิ ป วี ดี โ อ การบรรเลงดนตรี ไ ทยหรื อ ขั บ ร้ อ ง
บัน ทึกลงแผ่น CD หรื อ DVD ด้ว ยบทเพลงที่ถนัด 2 บท
เพลง คือ 1) เพลงเดี่ยว อัตราจังหวะสองชั้น หรือสามชั้ น
จานวน 1 เพลง 2) เพลงอื่นตามความถนัด โดยข้อกาหนด
ดังนี้ สาหรับเครื่องสายและขับร้อง ให้เลือกบรรเลง บท
เพลงในตับต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น จานวน 1 เพลง ต้นเพลงฉิ่ง
จระเข้หางยาว ตวงพระธาตุ นกขมิ้น สาหรับกลุ่มปี่พาทย์
ให้เลือกบทเพลงในกลุ่มโหมโรงเช้า สาธุการ เหาะ-รัวลาเดียว
กลม ชานาญ จานวน 1 เพลง
1.4 หลักฐานอื่นประกอบที่แสดงถึงความสามารถพิเ ศษ
อย่างอื่นนอกเหนือจากความสามารถทางด้านดนตรีไทย
2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ต่อหน้าคณะกรรมการในวันสอบ
สัมภาษณ์

14

คณะนิติศาสตร์

10 คน
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 3.00
2. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้นา

18
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ
- เป็นผู้มีจิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวม
- เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ อุตสาหะ ฝักใฝต่อการ
เรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

15

16

17

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
-สาขาวิชาการจัดการปกครอง
ท้องถิ่น
-สาขาวิชาการจัดการการคลัง
- สาขาวิชาการจัดการเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
1. สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
2. สาขาวิชาธุรกิจสากล
3. สาขาวิชาการตลาดระหว่าง
ประเทศ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
1. สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยว
3. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

3 คน
1 คน

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
- สาขานิติศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

30 คน
10 คน
10 คน

เป็นผู้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและบริการ
สังคมระดับชาติ

1 คน
1 คน
12 คน

2 คน
2 คน
2 คน

2 คน
2 คน
2 คน

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ากว่า
3.50
2. มีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยม
ปลาย ไม่ต่ากว่า 3.50
3. คะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลาย
ไม่ต่ากว่า 3.00 (สาหรับผู้ที่สมัครสาขาวิชาธุรกิจสากล
การตลาดระหว่างประเทศ และการประกอบการระหว่าง
ประเทศเท่านั้น)
4. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ทางด้านศิลปะที่
ตนเองถนัด (เฉพาะผู้ที่สมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์) (ถ้า
มี)
5. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ไม่ต่ากว่า
2.50

19
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

18

19

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10 คน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมศาสตร์

50 คน

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- หลักสูตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอาหาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์การ
ประมง
- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการธุรกิจ

10 คน

10 คน

2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณา
จากแฟ้มสะสมงาน
3. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้นา 2.เป็นผู้มี
จิตอาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวม 3.เป็นผู้มีความ
อดทน วิริยะ อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์
4. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ม.4-5 รวม 4 ภาค
การศึกษา ไม่ต่ากว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น เป็นผู้
มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ/เข้าร่วมกิจกรรมของทาง
โรงเรียน หรือสถาบันอย่างต่อเนื่อง

10 คน
10 คน
10 คน
20 คน
20 คน 1. มีผลการเรียน (GPA) ขั้นต่า 2.50
2. ค่าน้าหนักผลการเรียน GPA = 20%
3. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า
25 %

20
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ
4. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อย
กว่า 25 %
5. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 30 %

20

คณะบริหารธุรกิจ
- วิชาเอกการเงินธุรกิจ

40 คน
10 คน 1. มีผลการเรียน (GPA) ขั้นต่า 2.50
2. ค่าน้าหนักผลการเรียน GPA = 20%
3. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า
15 %
4. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 30 %
5. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อย
กว่า 15 %
6. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 20 %
10 คน 1. มีผลการเรียน (GPA) ขั้นต่า 2.50
- บัญชีบัณฑิต
2. ค่าน้าหนักผลการเรียน GPA = 20%
3. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า
15 %
4. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 30 %
5. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อย
กว่า 15 %
6. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 20 %
- การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 10 คน 1. มีผลการเรียน (GPA) ขั้นต่า 2.50
2. ค่าน้าหนักผลการเรียน GPA = 20%
การบริการ
3. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า
15 %

21
ลาดับ

คณะ/สาขาวิชา

ที่

จานวน เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับ

- วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ

4. มีค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 20 %
5. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อย
กว่า 15 %
6. ค่าน้าหนักคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่
น้อยกว่า 30 %
10 คน 1. มีผลการเรียน (GPA) ขั้นต่า 2.50
2. ค่าน้าหนักผลการเรียน GPA = 20%
3. มีคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 15 %
4. มีคะแนนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 %
5. มีคะแนนในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 %
6. มีคะแนนในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า
30 %

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมติด
รูปถ่ายขนาด 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 ภาค
เรียน)
3.5 สาเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เฉพาะคณะ/
สาขาวิชา ที่ใช้เกณฑ์นี้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อความตามประกาศ)
3.6 หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้นา หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือ
ด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดทาเป็นแฟ้มสะสมงาน
พร้อมหลักฐานประกอบ (เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย) รวมกันไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
3.7 หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่
โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัด
หมายเหตุ เอกสารการสมัครในข้อ 3 มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
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4. ขั้นตอนการสมัคร
4.1 กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ Internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพื่อป้อน
รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในโปรแกรม ภายในระยะเวลาที่กาหนด เท่านั้น
(ระหว่างวัน ที่ 1 – 15 ธัน วาคม 2561 ) ทั้งนี้ ผู้ ส มัครมีสิ ทธิ์เลื อกสมัครได้เพียง 1 คณะ/
สาขาวิชา เท่านั้น
4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนยืนยันการสมัคร
4.3 พิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่กาหนดพร้อม
รวบรวมหลักฐานการสมัคร ในข้อ 3 ให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนเองสังกัด และให้
โรงเรียนรับรอง
4.4 โรงเรียน/สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม และผู้บริหารสถานศึกษาลงนาม
รับรองในใบสมัคร
4.5 โรงเรี ย น/สถานศึก ษา รวบรวมใบสมัครและหลั กฐานของผู้ ส มั คร ส่ งให้ ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาการมัธยมศึกษาหรือสานักบริหารงานคณะกรรมการการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
องค์ก ารปกครองท้ องถิ่น และ/หรือ อยู่ภ ายใต้คณะ/หน่ว ยงานในสถาบั น อุด มศึ กษา สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่โรงเรียนสังกัด ภายในวันที่กาหนด
4.6 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาการมัธยมศึกษาหรือหน่วยงานดาเนินการกลั่ นกรองคุณสมบัติ
เบื้องต้น และส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา กาหนด พร้อมใบสมัคร
และหลักฐาน ทางการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดย
จ่าหน้าซองเอกสาร ถึง ผู้อานวยการสานักบริหารและพัฒนาวิชาการ สานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
5. วิธีการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ/สาขาวิชา จะเป็นผู้ดาเนินการคัดเลื อกและดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชา กาหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา กาหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
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6. ปฏิทินและขั้นตอนการดาเนินการคัดเลือก
ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
ที่
1. เสาร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 15 ธันวาคม
2561

2. วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561

3. วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

4. วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
5. พุธที่ 9 มกราคม 2562

6. ศุกร์ที่ 11 – จันทร์ที่ 14 มกราคม
2562
7. พุธที่ 16 มกราคม 2562

8. พฤหัสบดีที่ 17 – ศุกร์ที่ 18
มกราคม 2562
9. อังคารที่ 22 มกราคม 2562

10. พุธที่ 23 มกราคม 2562

กิจกรรม
นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website
https://admissions.kku.ac.th และชาระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile
Banking
(ตรวจสอบข้อมูล จานวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนดาเนินการ
สมัคร)
โรงเรียน/สถานศึกษา ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาหรือหน่วยงาน ทีส่ ถานศึกษา
สังกัด
- ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาการมั ธ ยมศึกษา ด าเนิ น การกลั่ น กรอง
คุณสมบัติเบื้องต้น และออกหนังสือรับรอง (ตามคู่มือการรับสมัครฯ ข้อ
1.3)
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด พร้อม
ใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชือ่ นักเรียน พร้อมหลักฐานการสมัคร ให้
คณะ/สาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบ
ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ทาง Website
https://admissions.kku.ac.th
สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (โปรดตรวจสอบวันสอบ
สัมภาษณ์ในประกาศฯ อีกครั้งหนึ่ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยนื ยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และสารอง)
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th
(สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ)
ประกาศเรียกผู้สอบได้อนั ดับสารอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website
https://admissions.kku.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับสารอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th
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ลาดับ
วัน/เดือน/ปี
ที่
11. เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
12. จันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

13. พุธที่ 30 – พฤหัสบดีที่ 31
มกราคม 2562

กิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้ยันยันสิทธิท์ ี่คัดกรองแล้ว (ตัวจริง และ
สารอง) ให้ ทปอ
ทปอ. และมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing houseกับ ทปอ. ทาง Website
http://www.mytcas.com/TCAS62 และ
https://admissions.kku.ac.th
นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ผ่านระบบ Clearing
house กับ ทปอ.ทาง Website http://www.mytcas.com/TCAS62

14. เสาร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์

ทปอ.เปิดระบบ ให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงที่ 1) สาหรับผู้ยืนยันสิทธิ์เข้า
ศึกษาในรอบที่ 1 (Portfolio)ทาง Website
2562
http://www.mytcas.com/TCAS62
15. อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ทปอ. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website
http://www.mytcas.com/TCAS62 และ
https://admissions.kku.ac.th
16. จันทร์ที่ 11 – ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website
http://reg.kku.ac.th และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร
2562
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile
Banking

7. เงื่อนไข
7.1 คณะ/สาขาวิชา จะพิจารณาดาเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/
สาขาวิ ช า นั้ น ๆ ก าหนด อี ก ครั้ ง หนึ่ ง แม้ ว่ า ผู้ ส มั ค รจะผ่ า นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัดของแต่ละเขตแล้ว
7.2 ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์สาหรับการตรวจสอบไม่ว่ากรณี
ใดๆ ก็ตาม
7.3 นักเรียนที่ทาการยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา
ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอื่นๆ ในรอบถัดไปได้ หาก
ต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป จะต้องทาการสละสิทธิ์การยืนยันเข้าศึกษา ในระบบ
กับทปอ. ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครในรอบถัดไปได้
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8. หน่วยงานที่สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือก กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2660 หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42187,44759
ประกาศ ณ วันที่

30

ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

