ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
( ฉบับที่ 1264 /2563 )
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 5 (5/2) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563
ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะ
รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า จากโรงเรียน
มั ธยมศึ กษาทั่ ว ประเทศ เพื่ อสมั ครคั ดเลื อกเข้ าศึ กษาต่ อระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิ ชาวิ ทยาการคอมพิ ว เตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 โดยมีเกณฑ์และรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อหลักสูตร
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า และ
มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
2.3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสาคัญที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่ เปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมใหม่ โดยเคร่งครัดทุกประการ
2.5 เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือ
กระทาความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
2.6 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.7 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษ เนื่องจากกระทาหรือร่วมกระทาทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
2.8 สามารถเรียนตามวันและเวลาที่หลักสูตรฯ หรือสาขาวิชาฯ กาหนดได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ
3. คุณสมบัติเฉพาะ
นอกจากเป็นไปตามคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ต้องไม่เป็นโรค หรือมี
อาการของโรค หรือความพิการ ดังต่อไปนี้
3.1 สุขภาพจิตไม่สมบูรณ์
3.2 ติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง
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3.3 โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน โรคลมชักที่มีความพิการทางสมอง
3.4 โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ที่ทางคณะกรรมการแพทย์ และ
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ (2.1) ถึง (2.8) ข้อใดข้อหนึ่ง และหรือ
ขาดคุณสมบัติเฉพาะ ข้อ 3.1) ถึง 3.4) ข้อใดข้อหนึ่ง อยู่ก่อนทาการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ
ครั้ ง นี้ และแม้ จ ะได้ รั บ การส่ ง ชื่ อ เข้ า รั บ การศึ ก ษาในคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น แล้ ว ก็ ต าม
จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา
4. จานวนรับเข้าศึกษา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ) จานวน 20 คน
5. กาหนดการรับสมัครและคัดเลือก
กิจกรรม
รับสมัครทาง Internet (www.cs.kku.ac.th)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Internet (http://reg.kku.ac.th)
พร้อมชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา

วัน-เวลา
3 - 7 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
14 กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากเกิดเหตุสุดวิสัย
6. การสมัครและการส่งหลักฐาน
6.1 การสมัคร
1) ผู้สมัครกรอกข้อมูลรายละเอียดการสมัครทางอินเตอร์เน็ต (www.cs.kku.ac.th)
2) พิ ม พ์ ใ บแจ้ ง ยอดช าระเงิ น และช าระเงิ น ที่ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ ทุ ก สาขาทั่ ว ประเทศเท่ า นั้ น
หากผู้สมัครชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือบริการอื่นๆ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
6.2 เอกสารหรือหลักฐานในการสมัคร (แนบ file หลักฐานผ่านระบบรับสมัคร)
1) ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษา
2) ใบแสดงผลคะแนน O-NET , GAT , PAT1 และ PAT2
7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
- ค่าธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจะต้องชาระภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งจะระบุไว้ในใบแจ้ง
ยอดชาระเงิน / ใบรับเงินค่าสมัครสอบ
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้
1) ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กาหนด
2) ผู้สมัครไม่ชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือชาระค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบหรือชาระช้ากว่ากาหนด
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9. เกณฑ์การคัดเลือก
วัดผลจากคะแนน O-NET, GAT และ PAT1 , PAT2
วิชา
น้าหนัก
วิชา O-NET
30%
01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ
04 คณิตศาสตร์
05 วิทยาศาสตร์
วิชา GAT
ความถนัดทั่วไป
20%
วิชา PAT
PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)
30%
PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
20%
รวมน้าหนักทั้งหมด
100%
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องกรอกคะแนน O-NET , GAT , PAT1 และ PAT2 ให้ถูกต้อง หากตรวจพบ
ภายหลังว่าคะแนนไม่ถูกต้อง ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
10. การรายงานตัว
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวผ่าน Internet ที่ http://reg.kku.ac.th พร้อมชาระเงินค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษา 30,000.- บาท และค่ า ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นั ก ศึ ก ษา 2,000.- บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
32,000.- บาท หากไม่ ร ายงานตั ว และช าระเงิ น ตามก าหนดมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น จะถื อ ว่ า ท่ า น
สละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
11. เงื่อนไขต่างๆ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา
1) หากปรากฏว่า ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครั้งนี้ ไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือเทียบเท่าทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษาและจะไม่คืนเงินให้
2) หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครคนใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะถือว่า
การสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้าศึกษาและจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
3) นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1-4 แล้ว จะไม่มีสิทธิ์
สมัครเข้าศึกษาในรอบนี้ได้ ยกเว้นนักเรียนที่ทาการสละสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่
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กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

