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ค ำน ำ 

 
 

  
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะด าเนนิการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดบัปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2565   แบง่การรับเป็น 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio รอบที่ 2 การรับแบบโควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รอบที่ 3 การรับแบบ Admission เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่ตนเองถนัด
และตรงตามความต้องการ อันส่งผลให้มหาวิทยาลัย ผลิตนักวชิาการ นักวิชาชีพชั้นสูง สามารถไปปฏิบัตงิานตามภูมิภาค
ต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพอกีด้วย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น หวังเปน็อย่างยิ่งวา่ นักเรียนจะได้ใช้โอกาสทางการศึกษาคร้ังนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและประเทศชาตสิูงสุด โดยสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่ตรงกับความถนัดและความสามารถของตนเอง เพื่อ
ศึกษาให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

การด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น ระดับปริญญาตรี คร้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์
รายละเอียดต่างๆ ไว้ในระเบียบการฉบับนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสนิใจในการสมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สมัคร จงึให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลตลอดจนเงื่อนไขโดยละเอียด เพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเองด้วย 
 
 

       งานรับเข้าและการตลาด 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

               ประจ าปีการศึกษา  2565 
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สำรบัญ 

 
               เรื่อง 

 
 

ปฏิทินการด าเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  4 
รายวิชาและชื่อสมรรถนะด้านตา่งๆที่ใช้ในการคัดเลือกฯ รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 9 
ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 
ข้อปฏิบัติส าหรับผูส้มัคร  และขัน้ตอนการสมัคร 33 
 ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสังเขป 43 

 ภาคผนวก (ส าหรับผูป้ฏิบัติการรับสมัคร) 113 

     - แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย 114 
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ข้อแนะน ำเบื้องต้นในกำรรับรอบที่ 2 (แบบโควตำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

1. ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลการสมคัรให้ละเอียด และท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนวิธีการสมัคร / 
คุณสมบัติ / เงื่อนไขต่างๆให้ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัคร 

2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ตามทีม่หาวิทยาลยัก าหนด  และ/หรือวิชา
เฉพาะ/ความถนดั (ในบางคณะ/สาขาวชิา) ให้ครบถ้วน  มิฉะนั้น  คณะกรรมการจะไม่พิจารณาคะแนน
ตัดสิน 

3. การสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) ผู้สมัคร
จะต้องด าเนนิการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเท่านั้น 

4. นักเรียนที่สอบผา่นสัมภาษณ์แลว้ จะต้องท าการยนืยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ 
ทปอ.  ทาง Website https://student.mytcas.com   ถ้าไมย่ืนยันสิทธิ์ตามวันเวลาที่ก าหนด จะถือ
ว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาคร้ังนี้ 

5. ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ ระบบ Clearing House กบั ทปอ.  เรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาไม่มีสิทธิส์มัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น หรือสถาบันอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได้ หาก
ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป จะต้องท าการสละสิทธิ์การยืนยนัสทิธิ์ในระบบกับ ทปอ. 
ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น จึงจะสมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนีก้ารสละสทิธิ์ทีไ่ด้รับ เพื่อใช้สทิธิ์ใหม่จะ
กระท าได้เพียงครั้งเดียวเทา่นัน้ (โปรดดูรายละเอียดใน https://student.mytcas.com) 

http://www.student.mytcas.com/
http://www.student.mytcas.com/
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น   
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  

 
 

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ภำระงำน 
 

1.  จันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน  2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประจ าปีการศึกษา 2565  ให้โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
วิทยาลัย/สถาบัน ทาง Website https://admissions.kku.ac.th, 
https://www.kku.ac.th 

       
                            

  รอบท่ี 1  แบบ Portfolio  

1.  พุธท่ี 1 - พุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 
 

นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website 
https://admissions.kku.ac.th   และช าระเงินค่าสมัครผ่าน QR Code 
หรือธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking 
(ตรวจสอบข้อมูล จ านวนรับ เกณฑ์การรับ เงื่อนไขต่าง ๆ  
ก่อนด าเนินการสมัคร) 

2.  พฤหัสบดท่ีี 16  ธันวาคม 2564 วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าศึกษาใมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รอบท่ี 1 (แบบ Portfolio) ผ่าน QR Code หรือธนาคาร 
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking  

3.  พฤหัสบดีท่ี 6 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในรอบท่ี 1 (แบบ 
Portfolio) ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

4.  จันทร์ที่ 10 - อังคารท่ี 11 มกราคม 2565 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะ/สาขาวิชา 

5.  พฤหัสบดีท่ี 13  มกราคม 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 
เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตัวจริง และส ารอง) 
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

6.  จันทร์ที่ 17 - อังคารท่ี 18  มกราคม  2565 ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   
(สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ) 

7.  พฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 2565 ประกาศเรียกผู้สอบได้อันดับส ารอง มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

8.  เสาร์ท่ี 22 มกราคม 2565 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับส ารอง ยืนยันสิทธิ์เพ่ือคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th 

9.  จันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

10.  จันทร์ที่ 7 - อังคารท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565  นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาผ่านระบบ Clearing House 
กับ ทปอ. ทาง Website https://student.mytcas.com 

11.  พุธท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์เข้าศึกษา (ช่วงท่ี 1) ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ภำระงำน 
 

12.  ศุกร์ท่ี  11  กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

13.  พุธท่ี 16 - อาทิตย์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website http://reg.kku.ac.th 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน QR Code หรือธนาคาร 
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking 

  

http://www.kku.ac.th/


6 

 

   

ล ำดับ วัน/เดือน/ปี ภำระงำน 
 

รอบท่ี 2 โควตำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

1.  จันทร์ท่ี 4 – ศุกร์ท่ี 8  เมษายน 2565 นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website  
https://admissions.kku.ac.th  และช าระเงินค่าสมัครผ่าน QR Code 
หรือธนาคาร 
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ  Mobile Banking 

2.  เสาร์ท่ี 9 เมษายน  2565  วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาผ่าน QR Code 
หรือธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking  

3.  จันทร์ที่ 18  เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย  
และเอกซเรย์  ทาง Website https://admissions.kku.ac.th        

4.  พุธท่ี 20 – พฤหัสบดีท่ี 21  เมษายน 2565 สอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกายและเอกซเรย์  และยืนยันสิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์) 

5.  เสาร์ท่ี  23 เมษายน  2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House Website  https://admissions.kku.ac.th 

6.  พุธท่ี 4 พฤษภาคม 2565 ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
ทาง Website https://student.mytcas.com 

7.  พุธท่ี 4 - พฤหัสบดีท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

8.  ศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ (ช่วงท่ี 2) ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

9.  จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง Website 
https://admissions.kku.ac.th 

10.  ศุกร์ท่ี 13 - อังคาคท่ี 17 พฤษภาคม  2565 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง   Website https://reg.kku.ac.th  
และช าระเงินค่าสมัครผ่าน QR Code หรือธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
หรือ  Mobile Banking 

  

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://reg.kku.ac.th/
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ล ำดับ 

วัน/เดือน/ปี ภำระงำน 
 

รอบท่ี 3  แบบ Admission    
 

1.  จันทร์ท่ี 2 - อังคารท่ี 10 พฤษภาคม 2565 นักเรียนสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา/สถาบัน ผ่าน Website 
https://student.mytcas.com และช าระเงินค่าสมัคร 
ผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ  Mobile Banking 

2.  พุธท่ี 18 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งท่ี 1 ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

3.  พุธท่ี 18 - พฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 
 2565 

ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือแสดงความจ านงในการประมวลผล  
ครั้งท่ี 2 ทาง Website https://student.mytcas.com 

4.  วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 2 ทาง Website 
https://student.mytcas.com 

5.  พฤหัสบดีท่ี 26 – ศุกร์ท่ี 27 พฤษภาคม 2565 สอบสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย (โปรดดูรายละเอียดในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าสอบสัมภาษณ์) 

6.  พฤหัสบดีท่ี 2 มิถุนายน  2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง website  https://admissions.kku.ac.th 

7.  จันทร์ที่ 6 - ศุกร์ท่ี 10 มิถุนายน 2565 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาทาง Website https://reg.kku.ac.th 
และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
หรือ Mobile Banking 

 

 

หมำยเหตุ   
1. ผู้ทีย่ืนยันสิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ Clearing House กับ ทปอ. แล้ว ไมม่ีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่นหรือสถาบนัอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได้  หากต้องการสละสิทธ์ิเข้าศึกษา จะต้องเข้าระบบเพื่อท าการ 
สละสิทธ์ิผ่านระบบกับ ทปอ. ตามช่วงเวลาที่ก าหนด เท่านั้น 

2. มหาวิทยาลยั จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมคัรทุกรอบกับบญัชีรายชื่อผู้ยนืยันสิทธิ์เข้าศึกษาในฐานข้อมลูของ ทปอ. ซี่งไม่
อนุญาตให้ผูส้มัครเข้ารับการคดัเลอืกได ้

3. การประกันสุขภาพของนักศึกษา จะมีผลต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปิดภาคการศึกษาแล้ว 
4. ปฏิทินด าเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 
  

http://www.kku.ac.th/
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คณะ/สำขำวิชำที่เปิดรับนักศึกษำ 
 

           มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

▪ คณะแพทยศาสตร์ ▪ คณะเทคโนโลย ี

▪ คณะเทคนิคการแพทย ์ ▪ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

▪ คณะพยาบาลศาสตร ์ ▪ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์

▪ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ▪ คณะศึกษาศาสตร์ 

▪ คณะทันตแพทยศาสตร ์ ▪ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

▪ คณะเภสัชศาสตร์ ▪ คณะนิติศาสตร ์

▪ คณะสัตวแพทยศาสตร ์ ▪ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

▪ คณะเกษตรศาสตร์ ▪ คณะศิลปกรรมศาสตร ์

▪ คณะวิทยาศาสตร ์ ▪ คณะเศรษฐศาสตร ์

▪ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ▪ วิทยาลัยนานาชาต ิ

     วิทยาเขตหนองคาย ▪ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

▪ คณะสหวิทยาการ  
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                                      NETSAT I ควำมฉลำดรู้ทั่วไป  
101 ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านภาษาไทย  
102 ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านภาษาอังกฤษ  
103 ความฉลาดรู้ทั่วไป ด้านคณิตศาสตร์  
                          

NETSAT II Subject Tests ควำมฉลำดรู้เฉพำะด้ำน 

201 ความฉลาดรู้ เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี  
202 ความฉลาดรู้ เฉพาะด้านเคมี  
203 ความฉลาดรู้ เฉพาะด้านชีววิทยา  
204 ความฉลาดรู้ เฉพาะด้านฟิสิกส์  
        
 โปรดติดตำมรำยละเอียดได้ที่ https://netsat.kku.ac.th         
                           

วิชำสมรรถนะเฉพำะด้ำน 

 

ภำษำต่ำงประเทศ ศิลปกรรมศำสตร์ 
011 สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส  021 สมรรถนะด้านดนตรีตะวันตก                             
012 สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน  022 สมรรถนะด้านดนตรีไทย                                   
013 สมรรถนะด้านภาษาจีน  023 สมรรถนะด้านดนตรีพื้นเมือง                                   
014 สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น  024 สมรรถนะด้านศิลปะการละคร                                  
015 สมรรถนะด้านภาษาเกาหลี  025 สมรรถนะด้านนาฏศิลป์                                    

วิศวกรรมศำสตร์ 026 สมรรถนะด้านการวาดเส้น  
031 สมรรถนะด้านวิศวกรรมศาสตร์  027 สมรรถนะด้านองค์ประกอบศิลป์  

สถำปัตยกรรมศำสตร์ 028 สมรรถนะด้านวาดเส้นเพ่ือการสื่อสาร  
041 สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์  029 สมรรถนะด้านการออกแบบนิเทศศิลป์  
042 สมรรถนะด้านการออกแบบ  เวชนิทัศน์ 

ศึกษำศำสตร์ 061 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีส าหรับเวชนิทัศน์              
051 สมรรถนะด้านความถนัดทางศิลป์  062 สมรรถนะด้านศิลป์ส าหรับเวชนิทัศน์                     
052 สมรรถนะด้านความถนัดทางกาย   

 

 

 

 

รำยวิชำที่ใช้ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตำ)
ภำค) 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่   2179 /2564) 

เรื่อง  การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2565 

-------------------- 
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น จะด าเนนิการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี   ประจ าปี
การศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา และผลตินักวิชาการ และนัก
วิชาชีพชัน้สูง เพื่อไปประกอบอาชีพได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้แบ่งประเภทการรับเข้าศึกษา   
เป็น  3 รอบดังนี ้
 รอบที่ 1   (Portfolio)  เปน็การรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง หรอืนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
 รอบที่ 2   (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 รอบที่ 3   (Admission)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงได้ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี ้  

          กำรรับรอบที่ 1   (Portfolio) 
 เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสสมัครเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ตรงกับความถนัดและความต้องการของตนเอง 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงได้รับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2565  
โดยมีรายละเอียดการรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ดังนี ้

1. องค์ประกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก 
แฟ้มสะสมงาน ความสามารถพิเศษ การทดสอบศักยภาพของผู้สมัคร เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) การสอบ
สัมภาษณ์ และอ่ืนๆตามที่คณะ/สาขาวชิา  ก าหนด (แฟ้มสะสมงาน จะต้องเปน็กระดาษ A4 และไม่เกิน 10 หนา้ 
(ไม่รวมปกหน้า-หลงั และค าน า) 
 

2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร และคุณสมบัติเฉพำะ 

(ตามรายละเอียดข้อมูลของคณะ/สาขาวิชา ก าหนด Website https://admissions.kku.ac.th)  
 

3. ขั้นตอนกำรสมัครเข้ำศึกษำ 
1. ตรวจสอบคุณสมบตัิและเกณฑก์ารคัดเลือกของคณะ/สาขา และวิธีการสมัครเข้าศึกษาของแตล่ะคณะ/สาขา 

ให้เรียบร้อยก่อนท าการสมัคร 



11 

 

   

2. สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th ภายในเวลา
ที่ก าหนด หากผู้สมัครไม่ท าการเลือกคณะ/สาขาวิชา ในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัย จะถอืว่าผู้สมัครไม่
ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น 

3. นักเรียนสามารถช าระเงนิค่าสมคัรผ่าน QR Code หรือพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงนิ และน าไปช าระเงินที่ธนาคาร 
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือ Mobile Banking  ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงนิ 
ตามเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

4. พิมพ์เอกสารการสมัคร และรวบรวมหลักฐานการสมัครฯ อัปโหลดผ่านระบบ 
https://admissions.kku.ac.th ส่งให้คณะ/สาขาวิชา ตามที่ก าหนด (ตามที่อยู่ที่ปรากฏในรายละเอียด
ข้อมูลของคณะ/สาขาวชิา) โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบขั้นตอนการสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวชิาอีกครั้งหนึง่ 
ตามประกาศการรับเข้าศึกษา ของแต่ละคณะ/สาขาวชิา) 

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th 
6. ผู้สมัครควรเก็บส าเนาใบแจ้งการช าระเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร 
 

4. อัตรำค่ำสมัคร (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลของคณะ/สาขาวิชา ทาง Website 
https://admissions.kku.ac.th) 

 

5. วันรับสมัครเลือกคณะ / สำขำวิชำ 
ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2564  
 

6. ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ 
      วันที่  6  มกราคม  2565 

 

7. วันสอบสัมภำษณ์ 
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม   2565 โปรดตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ฯ ทาง Website 
https://admissions.kku.ac.th 
 

8. วันประกำศรำยช่ือผู้สอบผ่ำนสัมภำษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 
วันที่  13  มกราคม  2565 
 

9. วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น (ตัวจริง) ทาง Website 

https://admissions.kku.ac.th 
วันที่  17 – 18  มกราคม  2565 
 

10. วันประกำศรำยช่ือเรียกผู้ได้อันดับส ำรอง ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองฯ ทำง Website 
https://admissions.kku.ac.th 
วันที่ 20  มกราคม  2565 
 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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11. วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองฯผู้ได้อันดับส ำรอง ทำง Website https://admissions.kku.ac.th 
วันที่ 22  มกราคม  2565 
 

12. วันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่ำนระบบ Clearing House กับ ทปอ.  
ทาง Website https://student.mytcas.com  
วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 
  

13. วันยืนยันสิทธิ์ Clearing House กับ ทปอ. ทาง  Website https://student.mytcas.com 
           วันที่  7 - 8 กุมภาพันธ์  2565 
 

14. วันสละสิทธิ์ ผ่ำนระบบ Clearing House กับ ทปอ. Website https://student.mytcas.com 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2565 

 

15. วันประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2565 

 

16. วันรำยงำนตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ทาง Website https://reg.kku.ac.th 
ระหว่างวันที่  16 - 20 กุมภาพนัธ์  2565 
 

17. เงื่อนไขกำรเข้ำศึกษำ 
      เงื่อนไขต่างๆ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจ าปีการศึกษา 2565 

1. ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น ในระบบ Clearing House กับ ทปอ.ในการรับรอบที่ 1 
(Portfolio)  แล้ว ถือว่าเปน็ผู้ใชส้ิทธิ์เข้าศึกษา ไมส่ามารถไปสมคัรเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบถัดไปได้ หาก
ต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป จะต้องท าการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ในระบบกับ ทปอ. ภายในเวลาที่
ก าหนด เท่านัน้ ซึ่งสามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา คือ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือในวันที่ 6 
พฤษภาคม  2565  โดยสามารถสละสิทธิ์ได้เพียง  1 ครั้ง 

2. มหาวิทยาลยั จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบญัชีรายชื่อผู้ยนืยันสิทธิ์เข้าศึกษาในฐานข้อมูลของ 
ทปอ. ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 

3. มหาวิทยาลยัจะตรวจสอบรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น  ในรอบที่ 1 (Portfolio)   
ประจ าปีการศึกษา 2565  หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้เปน็ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แตไ่ม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่คณะ/สาขาวชิานั้น ก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัย     
จะไม่รับเข้าศึกษา และจะถอนสทิธิ์การเป็นนักศึกษา 

 

 
 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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หมายเหตุ 
1. นักเรียนควรศึกษารายละเอียดตามประกาศฯ ให้ละเอียด เนื่องจากข้ันตอนการคัดเลือกปฏิทินด าเนนิงาน และหรือ

ขั้นตอนการสมัครของคณะ/สาขาวิชา อาจมีการปรับ เพื่อให้มีความความคล่องตัวในการด าเนนิการ 
2. การรับนักเรียนมูลนิธโิอลิมปิกวชิาการ เจา้ฟ้ากัลยาณิวฒันา (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผา่นคา่ยโครงการ

วิทยาศาสตร์โลก มหาวทิยาลัยจะรับเฉพาะเอกสารที่ทางมูลนิธสิ่งเสริมโอลิมปิกวชิาการ สง่มาให้เท่านั้น 
 

รอบที่ 2 โควตำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จะด าเนนิการเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ของโรงเรียนต่างๆทั้ง 20 จังหวัด ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น แบบโควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

  

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ

เทียบเท่า (ปวช.3) ของโรงเรียนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
มากยิ่งขึ้น 

1.2 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ใน
ภูมิภาคของตนเอง 

1.3 เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชพีขั้นสูงไปปฏบิัติงานตามภูมิภาคต่างๆ 
 

2. องค์ประกอบ / เกณฑ์ ในกำรพิจำรณำคัดเลือกที่ส ำคัญ  มีดังนี้ 
2.1  ผลคะแนนการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ด้านตา่งๆ  
2.2  ผลคะแนนสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ในบางคณะ/สาขาวชิา  
       (โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/สาขาวิชา)     

3. จ ำนวนรับเข้ำศึกษำ 
   รับจากนักเรียนที่ก าลังเรียนอยูช่ั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.3) ของโรงเรียนตา่งๆ 20 จังหวัดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวนทั้งสิ้น 3,586 คน  
 รายละเอียดต่างๆ  เก่ียวกับรหัส คณะ / สาขาวิชา   จ านวนรับ และเกณฑ ์/ คา่น้ าหนักแตล่ะคณะ/สาขาวิชา 
ดูได้จากตารางในหน้า 1 – 12 ของระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษาฯรอบที่ 2 (แบบโควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2565)   
4. คุณสมบัติทั่วไปของผูส้มัคร 

1. เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชัน้ปีที่ 3 (ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยตา่งๆ ที่ตัง้อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านั้น กรณี
ที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาตไิทย จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
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2. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ (NETSAT) หรือสมรรถนะเฉพาะด้าน
ต่างๆ ในบางสาขา  และเปน็ผู้ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะ/สาขาวชิาก าหนดไว้ 

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและโรงเรียนเห็นว่ามีคุณสมบตัิที่จะเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่นได้ 

4. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบรูณ์ คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟัน่เฟือน              
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลกิภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา พิจารณาแล้ว เห็นวา่ไม่เปน็
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

5. เป็นผู้ทีป่ราศจากโรคดังต่อไปนี้ 
5.1 โรคเรื้อน 
5.2 โรคเร้ือนวัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ 

อาชีพ 
5.3 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
5.4 ติดยาเสพติดให้โทษ 
5.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้งา่ย 
5.6 โรคเร้ือรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้  โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสงูที่

รักษาให้หายขาดไม่ได ้
5.7 โรคอ่ืนๆ หรือความผิดปกติทีค่ณะกรรมการแพทย์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ 
6. กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ  1 ถึงข้อ 5  คณะกรรมการจะไม่พิจารณา ผลการ

คัดเลือกฯเพื่อเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น แบบโควตาภาคฯ ประจ าปีการศึกษา  2565 
หมำยเหตุ ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะ ให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ Website https://admissions.kku.ac.th 

 
 

คุณสมบัติทั่วไปของหลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต 
1. เป็นบุคคลที่มสีัญชาตไิทย 
2. เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)  
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นโรงเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่รับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าศึกษา

ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ 
4. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ คือไม่เปน็ผู้ทพุพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบและต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอ านวยการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 
พิจารณาเห็นว่าไม่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพ  

5. เป็นผู้ทีป่ราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้ 
5.1 โรคเร้ือน 
5.2 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
5.3 ติดยาเสพติดให้โทษ 
5.4 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นวา่อาจเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา 
5.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นว่าอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

https://admissions.kku.ac.th/
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5.6 โรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน โรคไต หรือโรคอ่ืนๆ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้นเห็นวา่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 

5.7 โรคหรือความพิการ หรือความผิดปกติอ่ืนใด อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน หรือ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดงัต่อไปนี้ 
5.7.1 ปัญหาทางจิตขั้นรุนแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เช่น โรคจิต (psychosis) 

ปัญหาจิตเวชอื่นๆหรือปัญหาทางด้านบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึ้น เห็นวา่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานหรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.7.2 ความพิการทางร่างกาย  อนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา     การปฏิบัติงานหรือการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5.7.3 ความผิดปกติในการเห็นภาพ ขอ้ใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
▪ ระดับการมองเห็นต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้างเมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว 
▪ ระดับการมองเห็นในตาข้างดี ต่ ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว 

5.7.4 ความผิดปกติในการได้ยนิของหูทั้งสองข้าง โดยมีระดบัของการได้ยินสูงกว่า 40 dB ที่ความถี่  
500 -2000 Hz และความสามารถในการแยกแยะค าพูด (speech discrimination score)  
น้อยกว่า 70% จากความผิดปกติของประสาทการได้ยนิ (sensorineural hearing loss) 

5.7.5 โรคหรือความพิการหรือความผิดปกติอ่ืนใด ที่คณะกรรมการแพทย์ที่แต่งตั้งขึน้เห็นว่าอาจเปน็
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบตัิงานหรือการประกอบวิชาชพีเวชกรรม ทั้งนี้คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสม 

หมำยเหตุ ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะ ให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ Website https://admissions.kku.ac.th 
 

คณะแพทยศำสตร์ 
สำชำวิชำเวชนิทัศน์ 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (สถาบันการศึกษาในสังกัดภาค    
    ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
2. มีสัญชาติไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย 
4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และปราศจากโรคดังต่อไปนี้ 

4.1 โรคเร้ือน 
4.2 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
4.3 ติดยาเสพติด 
4.4 ตาบอดสีหรือโรคตาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการตรวจโรคเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและวิชาชีพ 
4.5 โรคอ่ืน ๆ หรือความผิดปกติ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ 
     ประกอบวิชาชีพ 
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คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
1. ก าลังศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 6 เมื่อส าเร็จการศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา       
  ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  

 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
1. เป็นโสด อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปบีริบูรณ์ 
2. ก าลังศึกษาอยู่ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6  เมื่อส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพืน้ฐานและรายวชิาเพิ่มเตมิรวมกันไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

3.  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีส่มบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไม่มีความพิกล พิการ หรือผิดปกติ
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอ่ืนๆ ตาม
แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิชาชพีการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์  

                

เงือ่นไขอ่ืนๆ 
ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์
ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชงิวิชาชีพการพยาบาล ผูส้มัครเข้าศึกษา จะตอ้งมีสุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชพี 
ดังต่อไปนี ้

1.  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 
1.  สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ขา้งหนึ่ง 
2.  ผู้สมัครที่สายตาไมป่กติ เมื่อรักษาโดยใช้แวน่แล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
3.  สายตาข้างดีต่ ากวา่ 6/12 เม่ือได้รับการแก้ไขอย่างดีทีสุ่ดแล้ว 
4.  ไม่สามารถมองเห็นภาพเปน็สามมิติ 

  2.  หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสงูกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท  
                 (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชพี    
                 ของตนเองและผูอ่ื้น 
           3. ผู้ที่ตาบอดสีรนุแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชพี 
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คณะเทคโนโลย ี
      เทคโนโลยีธรณี 
  1.  เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.  รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิต 
                          ในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ 
                          น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9  
                          หน่วยกิต 
  3.  ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้าหมู เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ 
                          ประกอบอาชีพ 
  4.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น   
                           อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

                4.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic  
                           disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality  
                           disorders) หรือ 
                     4.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะบริเวณหลัง แขน และขา 

                     5. มีสัญชาติไทย 
 

          เทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีกำรอำหำร และเทคโนโลยีกำรผลิต 
  1. เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     2. รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิต       
      ในกลุ่มสาระ     การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                          คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
                          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือ 
      โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  4. มีสัญชาติไทย 
 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
1. ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไมส่ามารถ 
     รับแสงได้ขา้งหนึ่ง 2)ผู้สมัครที่มีสายตาไมป่กติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยงัมีสายตากต่ ากว่า    
     6/24 ทั้งสองข้าง 3)สายตาข้างดีต่ ากวา่ 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 4)ไม่สามารถ 
      มองเห็นภาพเป็นสามมิต ิ
3. หนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท    

      (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบ 
       อาชีพของตนเองและผู้อืน่ 
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4. ผู้ที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 

คณะศึกษำศำสตร์ 
1. เป็นผู้ทีบุ่คลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต 
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่อยู่ในระหวา่งถูกด าเนนิคดีทางอาญา   
3. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบรูณ์ ไม่เป็นผูทุ้พลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟัน่เฟือน ไมส่มประกอบ 

และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ  
4. เป็นผู้ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้ 

4.1 โรคเร้ือน 
4.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
4.3 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
4.4 ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ 
4.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายไดง้่าย 
4.6 โรคเร้ือรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ 

และโรคความดนัโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ 
4.7 โรคอ่ืนๆ หรือความพิการหรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
4.7.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรนุแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เชน่ โรคจิต 

(psychosis)ปัญหาจิตเวชอื่นๆ หรือปัญหาทางดา้นบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์เห็นวา่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

4.7.2 ความพิการทางร่างกาย อนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

4.7.3 โรคหรือความพิการหรือความผิดปกติอ่ืนใด ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อ

การศึกษาและการประกอบอาชพี 

    5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกศิลปศึกษาต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี) 

 

 คณะเภสัชศำสตร์ 

          1. หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต   
1) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
2) ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2564 ใน

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 เทอม) ไม่
น้อยกว่า 3.00  

3) มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกลุ่ม 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 
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4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

5) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอ านวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 
2. หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  โครงกำรพิเศษ  

1) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
2) ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2564 ใน

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX (5 เทอม) ไม่
น้อยกว่า 3.00  

3) มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกลุ่ม 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 

4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

5) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอ านวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 
3. หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  โครงกำรพิเศษนำนำชำติ  

1) ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาใน ปีการศึกษา 2564 ใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีผลการศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX (5 เทอม) ไม่
น้อยกว่า 3.00  

2) มีผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน กลุ่มคณิตศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ละกลุ่ม 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 

3) มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่ก าหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดย upload 
หลักฐานในระบบรับสมัคร และ ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ดังต่อไปนี้ 

- TOEFL  ไม่น้อยกว่า 52 (IBT), 470 (PBT / ITP), 150 (CBT) หรือ 
- IELTS   ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ 
- TOEIC  ไม่น้อยกว่า 500 หรือ  
- KEPT   ไม่น้อยกว่า 62 หรือ 
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- CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ 
- TU-GET ไม่น้อยกว่า 500   

4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

5) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอ านวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 

คณะทันตแพทยศำสตร์ 
โดยเป็นการสมควรก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต  

ให้เหมาะสม  โดยยึดหลักการส าคัญ 3 ข้อ คือ  1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา 
ทันตแพทย์เอง และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชพีทันตกรรม 

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเห็นควรก าหนดคุณสมบัติของผูส้มัครเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ดังต่อไปนี้ 

1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏบิัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดย
ต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกบัรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาล 
และมหาวิทยาลัย 

2. ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะจะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ ์ โดยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และ
ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม ดังตอ่ไปนี้ 
1.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรนุแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic 

disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders) 
ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหา
ทางจิตเวชอืน่ ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

1.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

1.3 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความ
พิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

1.4 มีความพิการทางร่างกายอนัเปน็อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพ        
ทันตกรรม 

1.5 มีความผิดปกติในการได้ยนิทั้งสองข้าง โดยมีระดบัการไดย้ินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 
40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะค าพูด   (speech discrimination score)  น้อยกว่า
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ร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลลป์ระสาทการได้ยิน (sensorineural hearing 
loss) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัตงิาน และการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

1.6 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสายตาแล้วแย่
กว่า 6/12 หรือ 20/40   ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  การปฏิบัติงาน  และการประกอบวชิาชพี       
ทันตกรรม 

1.7 มีภาวะตาพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการ
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

1.8 โรคหรือความพิการอ่ืนๆ ซึ่งมิไดร้ะบุไว้ ซึง่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏบิัติงาน และการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม 

 ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาสุขภาพหรือโรคในข้อ 2. ให้ผลการพิจารณาของคณะทันตแพทยศาสตร์ถือเป็นที่สิน้สุด 
หากปรากฏในภายหลังวา่ผูส้มัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลงัว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบ
สมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการ
คัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนีผู้้สมัครยังอาจถูกด าเนินคดีอาญาตาม
กฎหมายด้วย    
 

 คณะวิทยำศำสตร์ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
- ไม่ต้องตรวจตาบอดสี และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่จะต้องมีผลการอ่านภาพ 3 มิติ ได้ 
               

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
หลักสูตรนำนำชำติ ผูส้มัครหากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ ากวา่เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด ทั้งนี้ 
ผลคะแนนต้องมีอายไุม่เกิน 2 ป ีนับถึงวนัสมัคร 

- TOEFL (Paper Based)     น้อยกว่า 494 คะแนน 
- TOEFL (Computer Based)    น้อยกว่า 167 คะแนน 
- TOEFL (Internet Based)    น้อยกว่า 59 คะแนน 
- TOEFL (Institutional Testing Program)   น้อยกว่า 500 คะแนน 
- IELTS (Academic Module)    น้อยกว่า Band 5 
- TOEIC      น้อยกว่า 550 คะแนน 
- CU-TEP      น้อยกว่า 61 คะแนน 
- TU-GET (Paper Based)     น้อยกว่า 401 คะแนน 
- TU-GET (Computer Based)    น้อยกว่า 62 คะแนน 
- KEPT       น้อยกว่า 62 คะแนน 
- KKU-AELT*      น้อยกว่า Band 3.5 
หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band 
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คณะเศรษฐศำสตร์ 
1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น วา่ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไป

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รบั

การเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย 
3. ส าหรับนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศหรือตามระบบการศึกษาของตา่งประเทศและเป็นประเทศที่

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รบัรองต้องด าเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศกึษาธิการ
เท่านั้น 

 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ และมีประสบการณ์การ

ท างานด้านทัศนศิลป์ และไม่ตาบอด หรือได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ในระดับสถาบัน หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ 
2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านการออกแบบและมี

ประสบการณ์การท างานด้านการออกแบบ ต้องไม่ตาบอดสี มีทักษะ ด้านการสื่อสารดีเป็นพิเศษ ผู้มีคุณสมบัติ
นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรี ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านดนตรี 
4. สาขาวิชานาฏศิลป์ ต้องเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง ผู้มี

คุณสมบัตินอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
      5 .  ส าขาวิ ช ากา รแสดง  ต้ อ ง เป็ นผู้ มี ทั กษะด้ านการแสดง *  และ /หรื อด้ านกา รสร้ า งกา รแสดง * * 
 นิยำม * ด้านการแสดง หมายถึง ทักษะการแสดงทางด้านร่างกายและเสียง เช่น การเล่าเรื่อง ร้องเพลง เล่น
ละคร การเต้น นาฏศิลป์ การฟ้อนร า กายกรรม เป็นต้น  
  ** ด้านการก ากับหรือการสร้างการแสดง หมายถึง ทักษะการการเล่าเรื่องและการก ากับภาพทั้งบนเวที และ/
หรือ ในสื่อดิจิตัลต่าง ๆ (เช่น การเขียนบท การวางแนวคิดการท างานการแสดง การก ากับการแสดง การก ากับภาพและ
เสียง) ทักษะการออกแบบเพื่อการแสดง (เช่น การออกแบบฉาก/แสง/สี/เสียง/เสื้อผ้า/และสื่อดิจิตัลต่าง ๆ การตัดต่อภาพ 
การน าเสนอและการสร้างประสบการณ์จากการแสดง) หรือ ทักษะการจัดการการแสดง  
 

6. อัตรำค่ำสมัคร    
       6.1 อัตราค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา 
             อันดับแรก  100 บาท 
   อันดับถัดไป อันดับละ   50 บาท 
       6.2 ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เชน่  คณะ/สาขาวชิา และสลับอันดบัการเลอืก   

      รายการละ 100 บาท 

 

7. วันสมัครเลือกคณะ/สำขำวิชำ  ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 
       วันที่ 4 – 8 เมษายน  2565 

 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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สมัครเลือกคณะ / สำขำวิชำ  มีขั้นตอน ดังนี้  
1. ตรวจสอบคุณสมบตัิ และเกณฑก์ารคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ให้เรียบร้อยก่อนท าการสมัคร 
2. สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพื่อป้อน

ข้อมูลให้ครบถ้วน 
3. ผู้สมัครเลือก คณะ/สาขาวชิา ตามล าดับความต้องการไดไ้ม่เกิน 4 อันดับ หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใดๆ 

โดยมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่คณะ/สาขาวชิาได้ระบไุว้ ผู้สมัครจะไม่ได้รับการ
พิจารณาในอันดับการเลือกนั้น (โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดยืนยันการสมัคร) 

4. ผู้สมัครสามารถช าระเงนิผา่น QR Code หรือ พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินและน าไปช าระเงินที่ธนาคาร หรือ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงนิ ตามเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ 

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th 
6. ผู้สมัครควรเก็บส าเนาใบแจ้งการช าระเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร 
7. กรณีผู้สมัครได้สมัครและท าการยืนยันการสมัครแล้ว แต่ยังไมช่ าระเงิน หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

จะต้องช าระเงินค่าสมัครที่ยืนยนัคร้ังแรกก่อน  จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ได้ 
8. กรณีผู้สมัครได้สมัครและช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์จะเพิ่มคณะสาขาวิชา จะต้องช าระเงินค่า

สมัครเพิ่มอีก อันดับละ 50 บาท  และหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลคณะ/สาขาวชิา ในอันดับการเลือกที่
เลือกไว้แล้ว จะต้องช าระเงินคา่เปลี่ยนแปลง 100 บาท  

9. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ หากผู้สมัครได้บันทึกยืนยนัการเปลี่ยนแปลงแล้ว แตไ่ม่ไดช้ าระเงนิตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด มหาวทิยาลัยจะยึดตามข้อมูลการสมัครเดิม 

10. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัคร ได้ช าระเงนิค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ตามชว่งเวลาที่ก าหนด เทา่นั้น 
11. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยทาง Website https://admissions.kku.ac.th อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของผู้สมัครเอง 
12. ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัครใดๆให้มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลกัฐานทางการศึกษา

ของผู้สมัครในวันสอบสัมภาษณ ์ หรืออาจตรวจสอบเพิ่มเติมในวันที่ยืน่หลักฐานการศึกษาให้ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ ในวนัขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ยกเว้นในบางคณะ/สาขาวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ผลคะแนนสอบอื่นๆที่
นอกเหนือจากคะแนนทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ (NETSAT) และคะแนนความถนัดเฉพาะดา้น ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา        
ให้ละเอียดรอบคอบก่อนการยืนยันการสมัคร หากพบวา่ผู้สมัครรายใดไม่ส าเร็จการศึกษาในชัน้มัธยมศึกษา     
ตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.3) หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่นแบบโควตาภาคฯ ทันท ีแม้ว่าจะ
ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และจะไม่คืนเงนิค่าธรรมเนียมใดๆ 

 

8. วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ ์ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   
      วันที่  18 เมษายน  2565 
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9. วันสอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำย และเอกซเรย์  
   วันที่  20 – 21  เมษายน  2565  ทาง  Website https://admissions.kku.ac.th โดยมหาวิทยาลยัจะให้ยืนยนั 
สิทธิ์คัดกรองเข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น ก่อนยนืยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์กับ ทปอ. 

               

    ก. กำรสอบสัมภำษณ ์
    มหาวิทยาลยัขอนแก่น จะสอบสัมภาษณผ์ู้ที่ผา่นการคัดเลือกฯ ระหว่างวนัที่ 20 – 21  เมษายน  2565 ณ คณะ

ต่างๆ หรือตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุัน ที่ผูส้มคัรผ่านการคัดเลือกและในการสอบสัมภาษณ์ ไม่คิดคะแนน  
แต่จะมีผลในการพิจารณาว่าผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ นั้น มีความเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาในคณะ / สาขาวิชานัน้ๆ ของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่นหรือไม่   
              ส าหรับผู้ทีไ่ม่เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามที่ก าหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

    ข. เอกสำรที่ต้องน ำไปแสดง   ในกำรสอบสัมภำษณ์ ตรวจร่ำงกำย และเอกซเรย์    

1. บัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ใบแสดงผลการเรียน  6  ภาคเรียน (ปพ.1)  
3. รูปถ่าย  ขนาด  3 x 4 ซ.ม.  จ านวน  2 รูป 
4. ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (ส าหรับผูท้ี่ไมไ่ด้ตรวจร่างกายทีโ่รงพยาบาลศรนีครินทร์) 

   ค.กำรตรวจร่ำงกำยและเอกซเรย์ 
1. ให้น าแบบฟอร์มการตรวจร่างกายและเอกซเรย์  ไปขอรับการตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่สะดวก 

ให้เรียบร้อยก่อนวันสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดการตรวจร่างกาย ตามประกาศของคณะ/สาขาวิชา) 
2.  น าผลการตรวจรา่งกาย  ทีไ่ด้ประทับตรารับรองจากโรงพยาบาล ไปยื่นต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์  ในวนัที่สอบ 
     สัมภาษณ์ (ไม่ต้องน าฟิล์ม X-Ray มาแสดง) 

หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ที่แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

 

10. ทปอ.ประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทาง Website  https://student.mytcas.com   
        วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 
 

11. วันยืนยันสิทธิ์ Clearing House ทาง Website  https://student.mytcas.com   
ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม  2565 

 

12. วันสละสิทธิ์ กำรยืนยันสิทธิ์ Clearing House ในระบบกับ ทปอ.  Website  https://student.mytcas.com   
ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
 

13. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เขำ้ศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   
วันที่  9  พฤษภาคม 2565 

 

 

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


25 

 

   

14. วันรำยงำนตัวเข้ำศึกษำและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น   
ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม  2565 

  15. กำรรำยงำนตัวเข้ำศึกษำ และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่นแบบโควตาภาคฯ ประจ าปีการศึกษา

2565  จะต้องรายงานตัวเข้าศกึษาทาง website https://reg.kku.ac.th โดยสามารถช าระเงินผา่นทาง QR Code หรือ 
พิมพ์เอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษาและไปช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา ผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 
Moblie Banking ระหว่างวันที ่13 - 17  พฤษภาคม 2565 หากไม่ด าเนนิการภายในวันเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะถือ
ว่าผู้นัน้สละสทิธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น       

 

16. กำรท ำสัญญำผูกพัน 
       ผู้สมัครจะต้องท ำสัญญำผูกพันในบำงคณะสำขำวิชำทีส่มัครเข้ำศึกษำ ดังนี้ 

1. คณะแพทยศำสตร์ 
    ส ำหรับผู้ที่สมัครเข้ำศึกษำคณะ/สำขำวิชำแพทยศำสตร์ 
    1.1 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแตป่ีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป เมื่อ

ส าเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์แล้ว  จะต้องผา่นการสอบขึน้ทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีเวชกรรมที่
แพทยสภาจัดสอบ 

   1.2 ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  29  
สิงหาคม  2543   คือเป็นสัญญาที่ก าหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัตติามค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดสรรฯ โดยต้องท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไมน่้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับ
มหาวิทยาลยั แต่ไมไ่ด้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ 

2. คณะทันตแพทยศำสตร์ 
    2.1 นักศึกษาจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะต้องไม่มีเจตนา จงใจละเลย ทอดทิ้งการศึกษาหรือลาออกจากการเป็น

นักศึกษา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากนักศึกษาละทิ้งการศึกษา จนเปน็สาเหตุให้ต้องพันสภาพการเป็นนักศึกษาหรือ
ลาออกจาการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคิดค านวณตามส่วนเฉลี่ยจากจ านวน
เงินที่ต้องชดใชท้ั้งหมด (ปลีะ 66,666 บาท) (-หกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน-) 
           2.2 หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว  จะต้องรับราชการชดใช้ทนุตามสัญญาการเป็นนักศึกษา  เพื่อศึกษาวิชา      
ทันตแพทยศาสตร์ เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน 
           2.3 หากไม่ยินยอมเข้ารับราชการภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องชดใช้เงินแก่มหาวิทยาลัยเปน็ 
จ านวนเงิน 400,000.- บาท (-สีแ่สนบาทถ้วน-)  ภายในก าหนด 30 วัน 
           2.4 กรณีที่เข้ารับราชการชดใชไ้ปบ้าง  แต่ไม่ครบตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนเงินทีจ่ะต้องใช้   ตามความในข้อ 
3 จะลดลงตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาที่รบัราชการไปบ้างแล้ว 
           2.5 หากส าเร็จการศึกษาแล้ว   ไมส่ามารถเข้ารับราชการหรือท างานได้   เพราะขาดคุณสมบัติมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญตัิข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ต้องยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลยัเป็นจ านวนเงนิตามข้อ 2.3 
ภายใน 30 วัน  นบัแต่วันประพฤติผิดสัญญา 
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3. คณะเภสัชศำสตร์ 
 ก่อนเข้าศึกษา  ต้องสามารถท าสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว  ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  
2548  ซึ่งสัญญาดังกลา่ว  เป็นสัญญาทีผู่กพันฝา่ยเดียว คือ เป็นสัญญาที่ก าหนดหนา้ที่ของผู้รบัทุน  ที่จะต้องเข้าปฏิบัตงิาน
ตามค าสัง่ของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรฯ แตไ่ม่ผูกพนัให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการ หรือเป็นพนักงานใน
หน่วยของรัฐ 
17. เงื่อนไข และข้อห้ำม ในกำรรับเข้ำศึกษำ 

เงื่อนไขต่างๆ ในการรับบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประจ าปีการศึกษา 2565  มีดังนี้ 

1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระบบ Clearing house กับ ทปอ. ในการรับรอบที่ 2 (โควตา
ภาคฯ) แล้ว ถือว่าเป็นใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบถัดไปได้ หากต้องการเข้าศึกษา
ในรอบถัดไป จะต้องท าการสละสิทธิ์การยืนยันสิทธิ์ ในระบบกับ ทปอ.ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น  โดยสามารถ
เลือกสละสิทธิ์ได้ 1 ช่วงเวลาคือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

2. มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลของ 
ทปอ. ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 

3. มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) ประจ าปี
การศึกษา 2565 หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายตามที่คณะ/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับเข้า
ศึกษา และจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 

 

รอบท่ี 3   (Admission)   
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 หรือ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่า ส าหรับผูส้มัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญั ต้องมีคุณสมบตัิตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามญัศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 
ภายในปีการศึกษา 2563 

1.2 เป็นผู้ทีไ่ม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตัง้ใจศึกษาเล่าเรียนเต็ม
ความสามารถ และจะปฏิบัตติามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดย
เคร่งครัดทุกประการ 

1.4 จะต้องไม่เปน็ผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระท าผิด หรือร่วมกระท าทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมคัรเข้าศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผา่นมา 

1.5 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วชิา ประจ าปีการศึกษา 2565 จัดสอบโดยสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย และ/หรือผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวชิาชีพ (PAT) ประจ าปี
การศึกษา 2565 หรือที่ยังไม่หมดอายุ  ตามเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา 
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หากปรากฎในภายหลังวา่ผูส้มัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1.1 – 1.5 ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ และ
หากตรวจสอบพบวา่เอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคดัเลือกคร้ังนี้ และแม้ว่าจะ
ได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาใดก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเปน็นิสตินักศึกษาทันที 

2.   คุณสมบัติเฉพำะ 
นอกจากคุณสมบัติทัว่ไปแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาก าหนดเพิ่มเติมอกี คือ 

 

คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
1. ก าลังศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 6 เมื่อส าเร็จการศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวชิาเพิ่มเติม
รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา       
  ตามแนวทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  

 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
1. เป็นโสด อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปบีริบูรณ์ 
2. ก าลังศึกษาอยู่ชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 6  เมื่อส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพืน้ฐานและรายวชิาเพิ่มเตมิรวมกันไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

3.  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจทีส่มบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมไม่มีความพิกล พิการ หรือผิดปกติ
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาล และอ่ืนๆ ตาม
แนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิชาชพีการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์  

                

เงื่อนไขอื่นๆ 
ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์
ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัติเชงิวิชาชีพการพยาบาล ผูส้มัครเข้าศึกษา จะตอ้งมีสุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชพี 
ดังต่อไปนี ้

1.  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 
1.  สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ขา้งหนึ่ง 
2.  ผู้สมัครที่สายตาไมป่กติ เมื่อรักษาโดยใช้แวน่แล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
3.  สายตาข้างดีต่ ากวา่ 6/12 เม่ือได้รับการแก้ไขอย่างดีทีสุ่ดแล้ว 
4.  ไม่สามารถมองเห็นภาพเปน็สามมิติ 

  2.  หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสงูกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท  
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                 (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชพี    
                 ของตนเองและผูอ่ื้น 
           3. ผู้ที่ตาบอดสีรนุแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชพี 

       คณะเทคโนโลยี 
      เทคโนโลยีธรณี 
  1.  เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.  รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิต 
                          ในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ 
                          น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9  
                          หน่วยกิต 
  3.  ผู้สมัครต้องไม่ตาบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้าหมู เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการ 
                          ประกอบอาชีพ 
  4.  ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น   
                           อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 

                4.1 มีปัญหาทางจิตเวชอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic  
                           disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality  
                           disorders) หรือ 
                     4.2 มีความผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพาะบริเวณหลัง แขน และขา 

                     5. มีสัญชาติไทย 
 
          เทคโนโลยีชีวภำพ เทคโนโลยีกำรอำหำร และเทคโนโลยีกำรผลิต 
  1. เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     2. รับเฉพาะผู้ที่เรียนเน้นวิทยาศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีจ านวนหน่วยกิต       
      ในกลุ่มสาระ     การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                          คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
                          ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่เป็นโรคติดต่อหรือ 
      โรคร้ายแรง และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
  4. มีสัญชาติไทย 
 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
1. ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1)สายตาบอดสนิทไมส่ามารถ 
     รับแสงได้ขา้งหนึ่ง 2)ผู้สมัครที่มีสายตาไมป่กติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยงัมีสายตากต่ ากว่า    
     6/24 ทั้งสองข้าง 3)สายตาข้างดีต่ ากวา่ 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว 4)ไม่สามารถ 
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      มองเห็นภาพเป็นสามมิต ิ
3. หนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40dB) จากความผิดปกติทางประสาท    

      (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบ 
       อาชีพของตนเองและผู้อืน่ 
4. ผู้ที่ตาบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ 
 

คณะศึกษำศำสตร์ 
1. เป็นผู้ทีบุ่คลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูในอนาคต 
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่อยู่ในระหวา่งถูกด าเนนิคดีทางอาญา   
3. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบรูณ์ ไม่เป็นผูทุ้พลภาพไร้ความสามารถ และจิตฟัน่เฟือน ไมส่มประกอบ 

และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าไม่เปน็อุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ  
4. เป็นผู้ปราศจากโรค หรือภาวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้ 

4.1 โรคเร้ือน 
4.2 วัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
4.3 โรคพิษสุราเร้ือรัง 
4.4 ติดบุหรี่และยาเสพติดให้โทษ 
4.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการการแพทย์เห็นว่าจะหัวใจวายไดง้่าย 
4.6 โรคเร้ือรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ 

และโรคความดนัโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได ้
4.7 โรคอ่ืนๆ หรือความพิการหรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ 
4.7.1 ปัญหาทางจิตเวชขั้นรนุแรง อันอาจเป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้ป่วย เชน่ โรคจิต 

(psychosis)ปัญหาจิตเวชอื่นๆ หรือปัญหาทางดา้นบุคลิกภาพที่คณะกรรมการแพทย์เห็นวา่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

4.7.2 ความพิการทางร่างกาย อนัอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

4.7.3 โรคหรือความพิการหรือความผิดปกติอ่ืนใด ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเปน็อุปสรรคต่อ

การศึกษาและการประกอบอาชพี 

    5. หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกศิลปศึกษาต้องไมเ่ป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี) 

 

 คณะเภสัชศำสตร ์

คณะเภสัชศำสตร์ 
1. หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต   

1) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
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2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่ง
คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยGPAX (6 เทอม) ไม่
น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า  

3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี
ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอ านวยการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 
4. หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  โครงกำรพิเศษ  

1) เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 

2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่ง

คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยGPAX (6 เทอม) ไม่

น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า  

3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี

ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอ านวยการ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 

2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 
5. หลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิต  โครงกำรพิเศษนำนำชำติ  

1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่ง

คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และมีผลการศึกษาที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ยGPAX (6 เทอม) ไม่

น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า  

2) มีหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่ก าหนด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)  ผลสอบต้องมีอายุไม่

เกิน  2 ปี  นับจากวันที่ สอบ โดยส่ งหลักฐานหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ ไปยั ง  Link : 

https://forms.gle/yPtzbCqia5EtqCATA   ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และให้เก็บหลักฐานตอบรับ

การส่งหลักฐานหนังสือรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ ไว้เพื่อการยืนยันต่อไป  โดยมีหนังสือรับรองผลสอบ

ภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้ 
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- TOEFL  ไม่น้อยกว่า 52 (IBT), 470 (PBT / ITP), 150 (CBT) หรือ 
- IELTS   ไม่น้อยกว่า 5.0 หรือ 
- TOEIC  ไม่น้อยกว่า 500 หรือ  
- KEPT   ไม่น้อยกว่า 62 หรือ 
- CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ 
- TU-GET ไม่น้อยกว่า 500  

3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และสามารถรับรองต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยว่า จะตั้งใจ

ศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมี

ต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

4) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ และไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการอ านวยการ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 

2565 เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

 คณะวิทยำศำสตร์ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
- ไม่ต้องตรวจตาบอดสี และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แต่จะต้องมีผลการอ่านภาพ 3 มิติ ได้ 
              

             คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
หลักสูตรนำนำชำติ ผูส้มัครหากมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่ ากวา่เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ตามประกาศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด ทั้งนี้ 
ผลคะแนนต้องมีอายไุม่เกิน 2 ป ีนับถึงวนัสมัคร 

- TOEFL (Paper Based)     น้อยกว่า 494 คะแนน 
- TOEFL (Computer Based)    น้อยกว่า 167 คะแนน 
- TOEFL (Internet Based)    น้อยกว่า 59 คะแนน 
- TOEFL (Institutional Testing Program)   น้อยกว่า 500 คะแนน 
- IELTS (Academic Module)    น้อยกว่า Band 5 
- TOEIC      น้อยกว่า 550 คะแนน 
- CU-TEP      น้อยกว่า 61 คะแนน 
- TU-GET (Paper Based)     น้อยกว่า 401 คะแนน 
- TU-GET (Computer Based)    น้อยกว่า 62 คะแนน 
- KEPT       น้อยกว่า 62 คะแนน 
- KKU-AELT*      น้อยกว่า Band 3.5 

หมายเหตุ * ค่าเฉลี่ยของทุก Band 
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คณะเศรษฐศำสตร์ 
1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น วา่ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2 หรือเป็นไป

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ หรือ 
2. ส าเร็จการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ และได้รบั

การเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย 
3. ส าหรับนักเรียนทีส่ าเร็จการศึกษาจากตา่งประเทศหรือตามระบบการศึกษาของตา่งประเทศและเป็นประเทศที่

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้รบัรองต้องด าเนินการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศกึษาธิการ
เท่านั้น 

 

        คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านทัศนศิลป์ และมีประสบการณ์การ
ท างานด้านทัศนศิลป์ และไม่ตาบอด หรือได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ในระดับสถาบัน หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ 
 2. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้ านการออกแบบและมี
ประสบการณ์การท างานด้านการออกแบบ ต้องไม่ตาบอดสี มีทักษะ ด้านการสื่อสารดีเป็นพิเศษ ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
3. วิธีกำรสมัครเลือกคณะ/สำขำวิชำที่ต้องกำรเข้ำศึกษำ (โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทาง     
    Website https://student.mytcas.com) 
 

4. เงื่อนไข และข้อห้ำม ในกำรรับเข้ำศึกษำ 
เงื่อนไขต่างๆ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2565  มีดังนี้ 

1. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระบบ Clearing house กับ ทปอ. ในการรับรอบที่ 3 แล้วถือ
ว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่สามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบถัดไปได้  

2. มหาวิทยาลัย จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบัญชีรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลของ 
ทปอ. ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 

3. มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในรอบที่ 3 แบบ Admission 
ประจ าปีการศึกษา 2565 หากพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามที่คณะ/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนด หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะ
ไม่รับเข้าศึกษา และจะถอนสิทธิ์การเป็นนักศึกษา 

                    ประกาศ ณ วนัที่    25    ตุลาคม  พ.ศ.  2564                                            

                                 
  (รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทรป์ระสิทธิ)์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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ค ำแนะน ำในกำรสมัครเข้ำศึกษำ 
 

ข้อปฏิบัติ ส ำหรับผูส้มคัร 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับสมัครคัดเลอืก ประจ ำปีกำรศกึษำ 2565 

แนะน ำมหำวิทยำลัย 
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                                 ค ำแนะน ำกำรสมัครเข้ำศึกษำ 
                                   รอบท่ี 1 แบบ Portfolio 
ขั้นตอนกำรสมัครเข้ำศึกษำ 

1. ตรวจสอบคุณสมบตัิ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา และวิธีการสมัครเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/
สาขาวชิา ให้เรียบร้อยก่อนท าการสมัคร 

2. สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet เข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th ภายในเวลาที่
ก าหนด หากผู้สมัครไม่ท าการเลือกคณะ/สาขาวิชา ในเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. ช าระเงินผ่านทาง QR Code หรือพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงนิ และน าไปช าระเงนิที่ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
หรือ Mobile Banking ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงนิ ตามเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ 

4. พิมพ์ใบสมัคร และรวบรวมหลกัฐานการสมัครฯ อัปโหลดผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th หรือส่งให้
คณะ/สาขาวิชาตามก าหนด (ตามที่อยู่ที่ปรากฏในรายละเอียดข้อมูลของคณะ/สาขาวชิา) โดยผูส้มัครต้อง
ตรวจสอบขั้นตอนการสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา อีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศการรับเข้าศึกษาของแต่ละคณะ/
สาขาวชิา 

5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th 
6. ผู้สมัครควรเก็บส าเนาใบแจ้งการช าระเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร 

 
หมายเหตุ 

1. นักเรียนควรศึกษารายละเอียดข้อมูลตามประกาศฯ ให้ละเอียด เนื่องจากข้ันตอนการคัดเลือกปฏิทินด าเนินงาน 
และหรือ ขั้นตอนการสมัคร คณะ/สาขาวิชา อาจมีการปรับ เพือ่ให้เกิดความเหมาะสมในการด าเนินการ 

2. การรับนักเรียนมูลนิธสิ่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เจ้าฟา้กัลยาณวิฒันาฯ (สอวน.) และการรับนักเรียนที่ผ่านค่าย
โครงการวิทยาศาสตร์โลก มหาวิทยาลัยจะรับเฉพาะเอกสารทีท่างมูลนิธิสง่เสริมโอลิมปิกวชิาการส่งมาให้เท่านัน้ 
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                             ขั้นตอนกำรสมัครคัดเลือก รอบที่ 1 แบบ Portfolio 

  

 

 

ประกาศรายชื่อผูส้อบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิเพื่อคัดกรองภายในมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วันท่ี 13 มกราคม 2565 

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

สอบสัมภาษณ/์ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ระหว่างวันท่ี 10 - 11 มกราคม  2565  
(ตรวจสอบรายละเอียดและวันสอบสัมภาษณ์ตามประกาศของแต่ละคณะ/สาขา วิชา  

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

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกมีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ / ตรวจรา่งกายและเอกซเรย์  
ทาง Website ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

https://admissions.kku.ac.th, www.kku.ac.th วันท่ี 6  มกราคม  2565 

 

 

 

พิมพ์ใบสมัครและรวบรวมหลักฐานการสมคัร อัปโหลดผ่านระบบ https://admissions.kku.ac.th หรือ
ส่งให้คณะ/สาขาวิชา หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตามรายละเอียดทีร่ะบไุว้ในประกาศของแต่ละโครงการ 

(ระหว่างวันท่ี 1 - 15 ธันวาคม  2564) 

 

สมัครเลือกคณะ/สาขาวชิา ของโครงการต่างๆ ด้วยตนเอง ทาง Website 
https://admissions.kku.ac.th 

ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม  2564 
ควรตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนยืนยันการสมัคร 

พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน เพื่อไปช าระเงินที่ธนาคาร 

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking  (ตามระบุไว้ในใบแจ้งการช าระเงิน) 

ผู้สมัครศึกษารายละเอียดข้อมูลการเลือกเข้าศึกษาในแต่ละโครงการ 

(โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล การรับเข้าศึกษาใน Website https://admissions.kku.ac.th 
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รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ทาง Website https:// reg.kku.ac.th    ระหว่างวันท่ี  16 – 20  กุมภาพันธ ์ 2565 

       

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่นทาง Website https://admissions.kku.ac.th  
   วันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2565 

       

ผู้ผ่านการคัดเลือก(ตัวจริง) ยืนยันสิทธ์ิเพื่อคัดกรองภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

ระหว่างวันท่ี 17 – 18  มกราคม  2565 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้อันดับส ารองยนืยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทาง Website https://admissions.kku.ac.th  วันท่ี  20  มกราคม  2565 

ผู้สอบได้อันดับส ารองยืนยันสิทธ์ิ เพื่อคัดกรองภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Website https://admissions.kku.ac.th  
วันที่ 22  มกราคม  2565       

 

ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธ์ิผ่านการคดักรอง มีสิทธ์ิยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

ผ่านระบบ Clearing House ทาง Website https://student.mytcas.com  
วันที่ 7  กุมภาพันธ ์ 2565       

 

ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House กับ ทปอ.  
ทาง Website https://student.mytcas.com 

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ ์ 2565       
      

      ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธิ์การยืนยันสิทธ์ิ (ช่วงที่ 1) ทาง Website https://student.mytcas.com   

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

https://student.mytcas.com/
https://student.mytcas.com/
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1. ผู้ สมัครควรศึกษาข้อมูล   และท าความเข้ า ใจล่ วงหน้ าก่อนการสมัครคัด เลื อกเข้ าศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากรายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการ
รับเข้าศึกษาฯ  ผ่าน Website ที https://admissions.kku.ac.th  

2. ผู้สมัครจะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเองทาง Website https://admissions.kku.ac.th  
 

    มีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้  
กำรสมัครเลือกคณะ/สำขำวิชำ   

1. ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือกและรายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ที่
ต้องการให้ละเอียดรอบคอบก่อนเลือกคณะ/สาขาวิชา หากผูส้มัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใดๆ โดยมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เช่น ผลการทดสอบฯได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่คณะ/สาขาวิชาได้ระบุไว ้
ผู้สมัครจะไมไ่ด้รับการพิจารณาในอันดับการเลือกนั้น 

2. ผู้สมัครจะต้องสมัครเลือกคณะ/สาขาวชิา ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ที ่ website  
https://admissions.kku.ac.th (ระหว่างวนัที่  4 - 8 เมษายน 2565) 

3. ผู้สมัครเลือกสมัครคณะ/สาขาวชิา ตามล าดับความต้องการได้ไม่เกิน 4 อันดับ คา่สมัครอันดับที่ 1 อันดับละ 
100 บาท และอันดบัถัดไปอันดบัละ 50 บาท 

4. ตรวจสอบความถูกต้องการบนัทึกข้อมูลก่อนยืนยันการสมัคร  

5. ช าระเงินผ่าน QR Code หรือพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน แล้วน าไปช าระเงินผา่นธนาคารหรือเคาน์เตอร์
เซอร์วิส หรือ Mobile Banking 
ตามปฏิทนิที่มหาวิทยาลยัก าหนดพร้อมเก็บหลักฐานการช าระเงนิไว้เพื่อตรวจสอบ 

6. กรณีผู้สมัครได้สมัครและท าการยืนยันการสมัครแล้ว แต่ยังไมช่ าระเงิน หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล จะต้องช าระเงนิค่าสมัครที่ยืนยันคร้ังแรกก่อน  จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ได้ 

7. หากประสงค์จะเพิ่มคณะ/สาขาวิชาที่จะต้องช าระเงินคา่สมัครเพิ่มอีก อันดับละ 50 บาท และหากประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลคณะ/สาขาวิชา ในอนัดับการเลือกที่เลือกไว้แล้ว จะต้องช าระเงนิค่าเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล 100 บาท 

8. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ หากผู้สมัครได้บนัทึกยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังไมไ่ด้ช าระเงิน ตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด มหาวทิยาลัยจะยึดตามข้อมูลการสมัครเดิม  

9. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยทาง Website https://admissions.kku.ac.th 
อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อประโยชนข์องผู้สมัครเอง 

ค ำแนะน ำ 

กำรสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  
รอบท่ี 2 โควตำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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10. ผู้ที่ยืนยนัสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่นระบบ Clearing house กบั ทปอ. ในรอบที่ 2 (โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) แล้วถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาไม่มสีิทธิส์มัครคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบถัดไปได้ หาก
ต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป จะต้องท าการสละสทิธิ์การยืนยันสิทธ์ในระบบ กับ ทปอ. ภายในวันที ่
6  พฤษภาคม  2565  เท่านั้น 

 
หมำยเหตุ 

1. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ช าระเงนิค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว เท่านัน้ 

2. เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวชิา มหาวทิยาลยัจะไม่คืนเงนิค่าสมัครฯให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

3. การด าเนินการแก้ไขข้อมูล จะตอ้งอยู่ในช่วงระยะเวลาของการสมัครตามปฏิทนิที่ก าหนดไว้เทา่นั้น 

4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ มหาวิทยาลัย จะด าเนนิการให้กรณีที่เกิดความ
ผิดพลาดของระบบเทา่นัน้ 

5. มหาวิทยาลยั จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทุกรอบกับบัญชีรายชือ่ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลของ 
ทปอ.  ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 

6. มหาวิทยาลยัจะตรวจสอบรายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น ในรอบที ่2 (โควตาภาคฯ) ประจ าปี
การศึกษา 2565 หากพบว่าผู้ผา่นการคัดเลือกได้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวทิยาลัยขอนแก่น แล้ว แตไ่ม่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศกึษาตอนปลายตามที่คณะ/สาขาวิชานัน้ๆ ก าหนด หรือมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วน 
มหาวิทยาลยัจะไม่รับเข้าศึกษา และจะถอนสทิธิ์การเป็นนักศึกษา 
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ขั้นตอนกำรสมัครคัดเลือก 
 รอบท่ี 2  แบบโควตำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website ของมหาวิทยาลยั https://admissions.kku.ac.th 
ระหว่างวันท่ี  4 – 8 เมษายน  2565 

- ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลก่อนยนืยันการสมัคร 
- ช าระเงินผ่าน QR Code หรือพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน เพื่อไปช าระเงินท่ี 

- ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking 
(ตามที่ระบไุว้ในใบแจ้งการช าระเงิน) 

 

ช าระเงินวันสุดท้ายส าหรับเลือกคณะ/สาขาวิชา 
วันท่ี  9  เมษายน  2565 

 

 

วันประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคดัเลอืกมีสิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ฯทาง Website https://admisssions.kku.ac.th 
วันท่ี  18  เมษายน  2565 

วันสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์ิคดักรองเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระหว่าง 20 - 21  เมษายน  2565 

(ตรวจสอบรายละเอียดและก าหนดการสอบฯ ทาง Website https://admissions.kku.ac.th)  
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รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคฯ)  
ทาง Website  https://reg.kku.ac.th   ระหว่างวันท่ี  13 - 17 พฤษภาคม  2565 

 

ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือกมสีิทธ์ิยืนยันสิทธ์ิ Clearing House 

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

วันท่ี  4  พฤษภาคม  2565 

ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบ  Clearing House กับ ทปอ. 
ทาง Website https://https://student.mytcas.com 

ระหว่างวันท่ี  4 - 5  พฤษภาคม  2565 
 

ทปอ.เปิดระบบให้สละสิทธ์ิการยืนยันสิทธ์ิ (ช่วงที่ 2) ทาง Website https://student.mytcas.com   

วันท่ี  6  พฤษภาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่นทาง Website https://admissions.kku.ac.th  
วันท่ี  9 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

https://student.mytcas.com/
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รอบที่ 3  Admission 

ขั้นตอนกำรสมัคร 

 

 

 

 

 

  

ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

Website https://admissions.kku.ac.th  วันท่ี  2  มิถุนายน  2565 

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทาง Website https://reg.kku.ac.th 

ระหว่างวันท่ี 6 - 10  มิถุนายน  2565 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายฯ 

ระหว่างวันท่ี 26 – 27  พฤษภาคม  2565 
 

ผู้สมคัรศึกษารายละเอียดการเลือกเข้าศึกษาในแต่ละคณะ/สาขาวิชา  
(โปรดตรวจสอบรายละเอยีดข้อมลูการรับเข้าศึกษาใน Website https://student.mytcas.com 

 

สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาทาง Website https://student.mytcas.com  
ระหว่างวันท่ี  2 – 10 พฤษภาคม 2565 

ขั้นตอนการสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website https://https://student.mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือก รอบท่ี 1 ทาง Website https://student.mytcas.com 
วันท่ี  18   พฤษภาคม 2565 

ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกรอบที่ 2 Website https://student.mytcas.com  
วันท่ี  24 พฤษภาคม   2565 

 

ยืนยันสิทธิ์ Website https://student.mytcas.com  
ระหว่างวันท่ี 18 – 19 พฤษภาคม  2565 
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  โปรดทราบ 

การสมัครเลือกคณะ / สาขาวิชา  
1. ผู้สมัครควรตรวจสอบข้อมูลการเลือกคณะ / สาขาวิชา  ในอันดับการเลือกตามล าดับให้รอบคอบ 
     ก่อนกด “ยืนยัน” การสมัคร 
2. การเลือกสมัครเข้าศึกษาในคณะ / สาขาวิชา  จะต้องอยู่ในระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เท่านั้น 
3. ผู้สมัครควรเก็บส าเนาใบแจ้งการช าระเงินไว้  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการสมัคร 

 
หมายเหตุ 

1. การสมคัรจะสมบรูณ์  เมื่อผูส้มัครได้ช าระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว เท่าน้ัน 
2. เมื่อผูส้มัครช าระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาแล้ว  มหาวิทยาลยัจะไม่คืนเงินค่าสมัครฯ ให้ไม่ว่า

กรณีใดๆ 
3. การด าเนินการแก้ไขข้อมลูผูส้มัคร จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาของการสมคัรตามปฏิทินที่ก าหนดไว้

เท่านั้น 
4. การเปลีย่นแปลงข้อมลู  นอกเหนอืจากที่มหาวิทยาลยัได้ก าหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการให้กรณี

ที่เกิดความผิดพลาดของระบบเท่านั้น 
5. ผู้ที่ยืนยันสิทธ์ิเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคฯ) แล้ว ไมม่ีสิทธ์ิสมัครในรอบ

ต่อไปได้ หากต้องการสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไปจะต้องท าการสละสิทธ์ิการยืนยันสิทธ์ิในระบบ กับ 
ทปอ. ภายในวันท่ี  6  พฤษภาคม  2565  เท่านั้น 
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ประวัติมหำวิทยำลยัขอนแก่นโดยสังเขป 
 

 

เมื่อ พ.ศ. 2484  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัฐบาล จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี ได้มีการด าริเริ่มจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี   แตไ่ด้เกิดสงคราม
อาเชียบูรพาฯ ดงันัน้ การด าริจดัตั้งมหาวิทยาลัยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ไดยุ้ติไป 

ในปี พ.ศ.2489 ได้มีการด ารทิี่จะตั้งมหาวทิยาลัยขึ้นในส่วนภูมิภาค คือ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
ภาคใต้ และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ` 

ในปี พ.ศ.2505 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเปน็
ประธานได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้ชื่อสถาบันแห่งนี้วา่ KHON  KAEN  INSTITUTE  TECHNOLOGY   ใช้อักษรย่อว่า K.I.T.   ต่อมา
เพื่อให้สอดคล้องกับการขอความช่วยเหลือเงินทุนพิเศษสหประชาชาติ จอมพลสฤษดิ์  ธนะรชัต์   จึงมอบให้สภาการศึกษา
แห่งชาติเป็นเจา้ของโครงการและสถาบันนี้ ตั้งชื่อว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส าหรับการเลือกสถานทีต่ั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนี้ ได้เลือกสถานที่ 4 แห่ง คอื  สถานพยาบาลสี
ฐาน, บา้นเปา้โนนสมบูรณ์, สถานีบ ารุงพันธุส์ัตว์ทา่พระ และบ้านค าแก่นคูณ ต าบลส าราญ  

ในปี พ.ศ.2506 คณะกรรมการจัดหาที่ดินได้ส ารวจหาที่ตั้งมหาวิทยาลัยภายในรัศมี 10 ก.ม.  ห่างจากตัวเมือง
ขอนแก่น และได้ตกลงให้จัดตั้งที่บ้านสีฐาน บ้านหนองแวง และมอดินแดง รัฐบาลจึงได้ซื้อและจัดสรรที่ดินบริเวณดังกล่าว
นี้ประมาณ 5,500 ไร ่

ในปี พ.ศ.2507 เร่ิมรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าเรียนในคณะเกษตรศาสตร์ (จ านวน 49 คน)  และคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ (จ านวน 58 คน)  โดยฝากศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ์
กรุงเทพมหานคร-ธนบุรี สว่นทางด้านจงัหวัดขอนแก่น  ก็ตั้งส านกังานจัดตัง้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน่วย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ทีบ่้านสีฐานท าการเปิดปา่ ตัดถนน และก่อสร้างตึกวิทยาศาสตร์ข้ึนในครั้งแรก 

ในปี พ.ศ.2508 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรี พจน์ สาร
สิน  เป็นประธานกรรมการ ได้รับนักศึกษารุ่น 2 โดยจัดการสอนเองแต่อาศัยสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
คณะรัฐมนตรีมีมติให้มหาวิทยาลัยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีชื่อใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  ตามชื่อเมืองที่ตั้ง 

ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2509 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น จึงถือเป็นวนัสถาปนามหาวิทยาลัย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้
แต่งตั้งกรรมการ ผู้ทรง  คุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี และนายกสภา
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในขณะนั้นได้ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและพิจารณาแต่งตั้งให้  

ฯพณฯ พจน์ สำรสิน    เป็นอธิการบด ี
ศำสตรำจำรย์พิมล  กลกิจ  เป็นรองอธิการบดี, ผู้รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์,  

อักษรศาสตร์ และผู้รักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ดร.วิทยำ  เพียรวิจิตร    เป็นผู้รักษาการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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 นอกจากนี้    ยังไดย้้ายนักศึกษาที่ฝากเรียนมาเรียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น ตั้งแตบ่ัดนัน้ 
เป็นต้นมา  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้เสดจ็พระรำชด ำเนิน มำเปิดมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นทำงกำร  ในวันที่  20  
ธันวำคม  2510  จึงนับว่าเปน็วันส าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)   ให้นายพนิิจ  สุวรรณะบุณย ์ 
ยกร่างตราประจ ามหาวิทยาลยัขึ้น ในขั้นแรกนั้น เป็นรูป    พระธาตุพนม ทั้งสองข้างมีลายช่อกระหนกเปลวลอย  ส่วน
ล่างสดุขององค์พระธาตุ  เป็นชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น บนแพรแถบ ต่อมาพระยาอนุมานราชธน  ไดน้ ารา่งดังกลา่ว
ปรึกษาหารือกับผู้ออกแบบและท่านผู้รู้แห่งราชบัณฑิตยสถานเห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไขลายช่อกนกเป็นรูปเทวดา
อัญเชิญมิ่งขวัญสิริมงคลพนมประทานสู่สถาบนัและเปลี่ยนแถบแพรป้ายชื่อเปน็ชื่อมหาวิทยาลยัขอนแก่น อยู่ขอนไม ้
ส าหรับพื้นหลงัยังคงแบง่เป็น 3 ช่อง  อันหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา    3  ประการ ได้แก ่ วิทยา คือ ความรู้ด ีจริยา 
คือความประพฤติดี ปัญญา คือ ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด (ตามแนวความคิดของพระยาอนุมานราชธน)   ต้นไม้ประจ า
มหาวิทยาลยัขอนแก่น “ต้นกาลพฤกษ์” สีประจ ามหาวิทยาลยัขอนแก่น  “สีอิฐ”  วันสถาปนามหาวิทยาลยั คือวันที่ 25 
มกราคม (วันประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น เมื่อแรกเริ่มม ี 3 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์  และได้มีการขยายตัวทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดมา  จนปจัจุบันมีคณะวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน  25 คณะสาขาวิชา จ านวน 329 หลักสูตร 

1. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี  ได้แก ่ระดับประกาศนียบัตร ใช้เวลาศึกษา 1 ปี  จ านวน 2 หลักสูตรดังนี้ 
1.1 ประกาศนียบัตรผูช้่วยทนัตแพทย์ เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร ์
1.2 ประกาศนียบัตรผูช้่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 

2. ปริญญำตรี   ได้รบัอนุมัติให้เปิดสอนใน  25  คณะวิชา  จ านวน 90   สาขา ดังนี้ 
2.1  คณะเกษตรศาสตร์    จ านวน 4  สาขาวิชา 
2.2  คณะวิศวกรรมศาสตร์    จ านวน 14  สาขาวิชา 
2.3  คณะศึกษาศาสตร์    จ านวน 3  สาขาวิชา 
2.4  คณะพยาบาลศาสตร ์    จ านวน 1  สาขาวิชา 
2.5  คณะวิทยาศาสตร ์    จ านวน 13  สาขาวิชา 
2.6  คณะแพทยศาสตร์    จ านวน 3  สาขาวิชา 
2.7  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 8  สาขาวิชา 
2.8  คณะเทคนิคการแพทย ์    จ านวน 2  สาขาวิชา 
2.9  คณะสาธารณสุขศาสตร์    จ านวน 2  สาขาวิชา 
2.10  คณะทันตแพทยศาสตร ์   จ านวน 1  สาขาวิชา 
2.11  คณะเภสัชศาสตร์    จ านวน 2  สาขาวิชา 
2.12  คณะเทคโนโลย ี  จ านวน 4  สาขาวิชา 
2.13  คณะสัตวแพทยศาสตร ์    จ านวน 2  สาขาวิชา 
2.14  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์  จ านวน 2  สาขาวิชา 
2.15  คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   จ านวน 4  สาขาวิชา 
2.16  คณะศิลปกรรมศาสตร ์  จ านวน 3  สาขาวิชา 
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2.17  คณะนิติศาสตร ์ จ านวน 1  สาขาวิชา 
2.18  คณะเศรษฐศาสตร ์ จ านวน 2 สาขาวิชา 
 วิทยำเขตหนองคำย   
2.19  คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 3 สาขาวิชา 
2.20  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ   

วิศวกรรมศาสตร์  
จ านวน 5 สาขาวิชา 

2.21  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จ านวน    1  สาขาวิชา 

2.22  คณะศิลปศาสตร ์ จ านวน    2  สาขาวิชา 

2.23  โครงการจัดตั้งคณะวทิยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน    1  สาขาวิชา 

2.24  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จ านวน    2  สาขาวิชา 
2.25  วิทยาลัยนานาชาต ิ จ านวน    4  สาขาวิชา 

 3.  ระดับสูงกว่ำปริญญำตรี  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในบัณฑติวิทยาลยั  มีดังนี้ 
3.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต   จ านวน 1  สาขาวิชา 
3.2 ปริญญาโท  จ านวน 140  สาขาวิชา 
3.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง จ านวน 18  สาขาวิชา 
3.4 ปริญญาเอก จ านวน 87  สาขาวิชา 

 
ระบบกำรวัดผลกำรศึกษำ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นจัดระบบการศึกษา ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (Semester)  
คือ การศึกษาภาคต้นและการศึกษาภาคปลาย และอาจมีการศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer session)  
ด้วยการศึกษาภาคปกติมีระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ สว่นการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์  
มีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวชิาเท่ากับชัว่โมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

การวัดผล ใช้ระบบตวัอักษร โดยก าหนดค่าคะแนนไว้ดังนี้ 
      ตัวอักษร               ควำมหมำย        ค่ำคะแนนต่อหน่วยกิต 
    A      ผลการประเมินขัน้ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
    B+   ผลการประเมินขัน้ดีมาก  (Very Good)  3.5 
    B      ผลการประเมินขัน้ดี  (Good)   3.0 
    C+   ผลการประเมินขัน้ค่อนข้างดี (Fair Good)  2.5 
    C      ผลการประเมินขัน้พอใช้ (Fair)   2.0 
    D+   ผลการประเมินขัน้อ่อน  (Poor)   1.5 
    D      ผลการประเมินขัน้อ่อนมาก (Very Poor)  1.0 
    F      ผลการประเมินขัน้ต่ า (Fail)    0 
 ตัวอักษรอื่น ๆ  ที่มีความหมายเฉพาะ ซึ่งแสดงสภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  U  และ W   
ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีค่าคะแนนยกเว้น  T      
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ตัวอักษร        ควำมหมำย 
    I      ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
    P     ก าลังด าเนินการอยู่ (In Progress) 
    R      ซ้ าชั้น (Repeat) 

   S      พอใจ (Satisfactory) 
   T      รับโอน (Transferred) 
   U      ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
   W   การขอถอนรายวิชา (Withdrawn) 
นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรีตอ้งสอบผ่านวิชาครบตามหลักสตูร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 2.00 ขึ้นไป 

อัตรำ 
 
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนกัศึกษาปริญญาตรี ภาคปกต ิ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คณะวิชำ ค่ำธรรมเนียมต่อภำค
กำรศึกษำ  

 (ภำคกำรศึกษำละ 
(บำท) 

ค่ำธรรมเนียมต่อภำค
กำรศึกษำ 

หลักสูตรนำนำชำต ิ
(ภำคกำรศึกษำละ (บำท) 

1 คณะแพทยศาสตร์ 18,000  

2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000  

3 คณะพยาบาลศาสตร์ 18,000  

4 คณะเภสัชศาสตร์ 18,000 50,000 

5 เทคนิคการแพทย ์ 18,000  

6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 35,000  

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18,000  

8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 18,000  

9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000  

 - ผู้มีสัญชาติไทย (Thai Nationality)  45,000 

 - ผู้ไม่มีมีสัญชาติไทย (Non-Thai Nationality)  60,000 

  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัต ิหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ _ 

30,000  

10 คณะบริหารธุรกิจและการบญัช ี   

 10.1คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 15,000  

 10.2บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 30,000  

11 คณะเกษตรศาสตร์ 12,000  

12 คณะวิทยาศาสตร์   

 12.1หลักสูตรปกติ 12,000  

 12.2หลักสูตรโครงการพิเศษ 30,000  

13 คณะเทคโนโลยี 12,000  

14 คณะสหวิทยาการ   

 14.1กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 12,000  

 14.2กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ล ำดับ คณะวิชำ ค่ำธรรมเนียมต่อภำค
กำรศึกษำ  

 (ภำคกำรศึกษำละ 
(บำท) 

ค่ำธรรมเนียมต่อภำค
กำรศึกษำ 

หลักสูตรนำนำชำต ิ
(ภำคกำรศึกษำละ (บำท) 

      บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต (เฉพาะ
สาขาวิชาการท่องเท่ียว) 
     ศิลปศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 

15,000 
 

10,000 

15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,000  

16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 10,000  

17 คณะศึกษาศาสตร์    

 17.1หลักสูตรปกติ 10,000 34,500 

 17.2หลักสูตรโครงการพิเศษ 30,000  

18 คณะนิติศาสตร์  18,000   

19 วิทยาลยัการปกครองท้องถิ่น 28,000   

20 คณะเศรษฐศาสตร์   

 20.1หลักสูตรปกติ 25,000 40,000 

21 วิทยาลยันานาชาต ิ   

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สัญขาติไทย)                    40,000 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ไม่มีสัญขาติไทย)                                             50,000 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สัญขาติไทย)                    50,000 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่มีสัญขาติไทย)                                             60,000 
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กำรบริกำรหอพักนักศึกษำ 
 กองบริกำรหอพักนักศึกษำ (หอพักส่วนกลำง) 

ที่อยู่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทร. 043-202841 หรือ 043-009700 ต่อ 42799 , 44820-22 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) 
อีเมล์ : cpenna@kku.ac.th 
 
ส ำนักงำนหอพักนพรัตน์ (หอพัก 9 หลัง) 
โทร. 081-5469337 หรือ 043-203145 
ส ำนักงำนหอพักสวัสดิกำรนักศึกษำ (หอพัก 8 หลัง เคเคยูวรเรสซิเดนซ์) 
โทร. 086-4599211 
ส ำนักงำนหอพักวรอินเตอร์ (หออินเตอร์) 
โทร. 086-4600173 
หรือ Website : www.dorm.kku.ac.th 
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แนะน ำคณะ 
 

 

คณะแพทยศำสตร ์
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย:        หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   

ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Medicine Program   
   

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ   
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        แพทยศาสตรบัณฑิต     

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         พ.บ.     

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Medicine     

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     M.D.    
   

3. วิชำเอก   
แพทยศาสตร์   
   

4. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

259 หน่วยกิต       
   

5. รูปแบบของหลักสตูร   

     5.1 รูปแบบ   

ปริญญาตรีทางวิชาชพี หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี   

           5.2 ภำษำที่ใช้   

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา   
            5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ  

รับนักเรียนสัญชาตไิทย   

          5.4 ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน   

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิกิ โรงพยาบาลขอนแก่น ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี 

และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม   
         5.5 กำรให้ปริญญำแกผู่้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

   

 



51 

 

   

6.  วัตถุประสงค์  วัตถุประสงคท์ั่วไป   

มุ่งผลิตบัณฑิตทีพ่ร้อมปฏิบัติงานด้วยความรู้ ทักษะ คุณธรรมและทัศนคตทิี่ดีต่อวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ครอบครัว สงัคมชมุชนอย่างองค์รวม    การ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดการบ าบัดโรคและความเจ็บป่วย และการฟื้นฟสูมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาวัตถปุระสงค์เฉพาะหรือผลลัพธ์ทางการศึกษา    

เมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต บัณฑิตจะตอ้งมีความสามารถและคุณสมบตัิ ดังนี้   

       1. มีความรู้พื้นฐาน (Knowledge) ประกอบด้วย    

           1.1 ความรู้พื้นฐานทางด้านสงัคมและพฤติกรรมศาสตร์    

           1.2 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์   

           1.3 ความรู้พื้นฐานทางคลินิก    

       2. มีความสามารถเชิงทักษะวิชาชีพ (Professional skill) ประกอบด้วย   

           2.1 ทักษะทางคลินิก    

           2.2 ทักษะในการดูแลผูป้่วยแบบองค์รวม และเข้าใจความแตกต่างทางวฒันธรรม   

       3. มีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ประกอบด้วย   

     3.1 เจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม    

     3.2 ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิัย   

     3.3 ความสามารถในการท างานเปน็ทีม    

     3.4 ความสามารถในการพฒันาตนเอง   

     3.5 ความสามารถในการสื่อสาร   

การรับนักศึกษาจากหลายโครงการ (โครงการนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษโดดเด่น โครงการผลิตแพทย์

เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการนักเรียนเรียนดีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โครงการนักเรียนสอบแข่งขันตรงจากส่วนกลาง) 

นักเรียนจะมีพื้นฐานความรู้ความสามารถ สิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ชวีิตที่แตกต่างกัน   

7. โครงสร้ำงหลักสตูร   

7.1 โครงสร้ำงหลักสูตร          

          จ ำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร          259          หน่วยกิต   

          1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป                      30     หน่วยกิต     

           1) กลุ่มวิชาภาษา                               12   หน่วยกิต     

           2) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                      9   หน่วยกิต     

           3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                     9       หน่วยกิต     

          2) หมวดวิชำเฉพำะ   223           หน่วยกิต   

           2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะทางการแพทย์      200             หน่วยกิต   

           2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะทีส่่งเสริมสมรรถนะ  23              หน่วยกิต   

          3) หมวดวิชำเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่ำ   6             หน่วยกิต   
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ติดต่อสอบถามข้อมูล : หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายวิชาการ ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
โทร: 043-363407 , 043-363429  E-mail : meded@kku.ac.th  

 
สำขำวิชำรังสีเทคนิค 
1.ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย:        วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค  
ภาษาอังกฤษ:     Bachelor of Science Program in Radiological Technology  
  

2.ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):        วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):         วท.บ. (รังสีเทคนิค)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Science (Radiological Technology)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):     B.Sc. (Radiological Technology)  
  

3.สถำนที่ตั้ง  
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
123 หมู ่16 ถ.มิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002  
  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มีวัตถุประสงค์  
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบตัิดังนี้  

1. มีความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชารังสีเทคนิค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. ภายใต้กฎ ระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ก าหนดไว้ในสมรรถนะและมาตรฐานวชิาชีพ  
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชารังสีเทคนิคใน
การแก้ไขปัญหาได้  
4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ
สมัยใหม่ได้ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น   
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วชิาชีพ ตระหนักในบทบาทและมีความรับผิดชอบทัง้
บริบท ทางวชิาการ วชิาชีพและชุมชน มทีักษะความพร้อมทางด้านสงัคมที่จ าเป็นต่อการท างานและการใชช้ีวิตใน
อนาคต   
6. เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอ้ืออาทร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้น า สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถท างานเปน็ทีมกับสหสาขาวชิาชีพ และหรือหน่วยงาน สถาบนัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ  
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กำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน  
ภาคการศึกษาต้น        เดือนสงิหาคม –เดือนธันวาคม   
ภาคการศึกษาปลาย     เดือนมกราคม –เดือนพฤษภาคม   
ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน–เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี)  
  

โครงสร้ำงหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    143 หน่วยกิต  
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต  
     (1.1) กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต  

(1.2) กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต  
      (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต  
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ        ไมน่้อยกว่า  107 หน่วยกิต  

 (2.1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ    32 หน่วยกิต  
 (2.2) กลุ่มวิชาบงัคับ    75 หน่วยกิต  

              (2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับพื้นฐาน      3 หน่วยกิต  
              (2.2.2) กลุ่มวิชาชีพ    60 หน่วยกิต  
              (2.2.3) กลุ่มวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา    12 หน่วยกิต  
  

ลักษณะงำนเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ผลิตบัณฑิตเพื่อใช้งานเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ทางด้านรังสีที่เป็นเทคโลยีชั้นสูงและมีราคาแพง  เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค  
ปฏิบัติงานเป็นนักรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการน ารังสีมาใช้

ในทางการแพทย์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านรังสีวินิจฉัย ท าหน้าที่ถ่ายภาพรังสีโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องเอกซเรย์

ทั่วไป เครื่องเอกซเรย์เต้านม เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และท าหน้าที่ควบคุม

คุณภาพของการถ่ายภาพรังสี ด้านรังสีรักษา ท าหน้าที่ควบคุมการใช้เครื่องจ าลองการรักษา เครื่องฉายรังสีโคบอลต์-
60 เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสี เป็นต้น เพื่อให้ปริมาณรังสีและตรวจสอบขอบเขตการรักษาได้ถูกต้อง
ตามแผนการรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ท าหน้าที่ตรวจและรักษาด้วยสารเภสัชรังสีและถ่ายภาพรังสีโดยใช้
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา เครื่อง SPECT เครื่อง PET-CT อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติงานเป็น
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้แทนจ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือเป็นอาจารย์สอนทางรังสีเทคนิค  
  

ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน  
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขารังสีเทคนิค สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบ
โรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในต าแหน่งนักรังสีเทคนิค
หรือนักรังสีการแพทย์ ท างานเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคกับผู้ป่วยเมื่อสอบใบประกอบโรค
ศิลปะ จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคผ่านแล้ว จะมีค่าตอบแทนในส่วนของใบประกอบโรคศิลปะนี้เพิ่มขึ้น
ด้วย     
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โอกำสในกำรมีงำนท ำ   
ปัจจุบันยังถือว่านักรังสีเทคนิคเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดสาขาหนึ่ง  และเป็นที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน และมีค่าตอบแทนสูง  มีการจองตัวเข้าท างานตั้งแต่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร   นอกจากจะท างานเป็น
นักรังสีเทคนิค หรือนักรังสีการแพทย์แล้ว บัณฑิตยังสามารถท างานเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยต่างๆ หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขารังสีเทคนิค สาขารังสีรักษา สาขาเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ สาขานิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาการสร้างภาพทางการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์
รังสี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ   รวมทั้งท างานภาค
ธุรกิจ  เป็นผู้แทนฝ่ายขาย ผู้สนับสนุนการขายตามบริษัทจ าหน่ายเครื่องมือแพทย์  วิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ หรือเลือกเป็นผู้ประกอบการอิสระได้  
  
กำรศึกษำต่อ   
สามารถศึ กษาต่ อ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา วิชาที่ เ กี่ ยวข้ อง  เช่ น  รั งสี เทคนิค  ฟิสิ กส์
การแพทย์ วิทยาศาสตร์รังสี ฉายาเวชศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมนิวเคลียร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพด้านอ่ืน ๆ ที่
สนใจ  
 

สำขำวิชำเวชนิทัศน์ 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทศัน์ 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Medical Illustration 

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน)์ 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    วท.บ. (เวชนทิัศน์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Science Program (Medical Illustration) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.Sc. (Medical Illustration) 

3. วิชำเอก 
เวชนิทัศน ์

4. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
134 หน่วยกิต        

5. รูปแบบของหลักสตูร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
5.2 ภำษำที่ใช ้

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ 

จ านวนปีการศึกษาละ 35 คน รบันักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยเป็นอยา่งดี 
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6. ค่ำธรรมเนียม 
ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

7. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลงัส ำเร็จกำรศึกษำ 
สามารถประกอบอาชีพ ด้านการผลิตสื่อได้หลายประเภท  สามารถท างานได้หลากหลายสาขา  ทั้งในส่วนราชการ

และภาคเอกชน 
7.1 ส่วนรำชกำร ได้แก่   โรงพยาบาลรัฐบาลทั้งในและตา่งประเทศ 
  สถาบนัทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

บุคลากรทางการศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สถาบนัการศึกษาระดับวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั หน่วยงาน
ราชการทหาร  ต ารวจ  และพลเรือน 

7.2  ภำคเอกชน  ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
    บริษัทผลติสื่อการศึกษา สถาบนัด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 
    บริษัทผลติสื่อโฆษณา-ประชาสมัพันธ ์

       บริษัทผลติสื่อ Graphic Design, 2D และ 3D Animation   
   
    รับงานอิสระและประกอบธุรกิจส่วนตัว 
8. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

8.1 ปรัชญำ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

ความสามารถในด้านเวชนิทัศน์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การ
แก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาชีพเวชนิทัศน์  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจ
ในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
และตลาดงานปัจจุบัน 

8.2 วัตถุประสงค ์
8.2.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาเวชนิทัศน์ได้เป็นอย่างดี 
8.2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาเวช

นิทัศน์ ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 
8.2.3 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดการสมัยใหม่  
8.2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จ าเป็น

ต่อการท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 
8.2.5 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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9.   โครงสร้ำงหลักสูตร   
 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    134  หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป       30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา        12 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      9 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     9 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชำเฉพำะ      92 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพืน้ฐาน      21 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับ         71 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชำเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
 4) หมวดวิชำสหกิจศึกษำ        6 หน่วยกิต 
10. ข้อมูลติดต่อหลักสูตร 
 ที่อยู่ : สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40002 
 เว็บไซต์ : http://mdi.kku.ac.th 
 Facebook page : สาขาวชิาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 โทรศัพท์ : 043-363162 
 

คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
 

1. หลักสูตร  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด  

  
2. ปริญญำ  

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)  วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบ าบัด) วท.บ. (กายภาพบ าบัด)  

  
3. แนวทำงประกอบอำชีพ  

1. แนวทำงประกอบอำชีพสำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์  
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย์ ชื่อย่อ วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) โดยมีต าแหน่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์ (ทนพ. หรือ ทนพญ.) สามารถ
ประกอบอาชีพต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1. ภำครัฐบำล  
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• ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลคา่ย โรงพยาบาล
ต ารวจ   โรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั  โรงพยาบาล
สังกัด กทม.  
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์   
• ศูนย์มะเร็ง  
• ส านักงานป้องกันควบคุมโรค  
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   
• สถาบนันิติวทิยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  
• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย     
• ศูนย์หรือห้องปฏิบัติการวิจัย  
• รัฐวิสาหกิจ      
• ผู้ช่วยนักวิจัย  

2. ภำคเอกชน  
• ห้องปฏิบัติการ (ห้อง lab) โรงพยาบาลเอกชน  
• สถาบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) : นักวิทยาศาสตรน์ิวเคลียร์  
• องค์กรการกุศล เช่น สภากาชาดไทย สถาบนัวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
• นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอื่นที่เก่ียวข้องกับวชิาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้แก ่ 

o คลินิกเทคนิคการแพทย์  คลนิิกแล็ป    
o ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ให้บริการแก่โรงพยาบาลและคลนิิก  
o ผู้แทนฝา่ยขาย  เครื่องมือตรวจวิเคราะห์  น้ ายาวินิจฉัยโรค  
o ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager )     
o ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product specialist)  ที่ให้ค าปรึกษา และ  

     แก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับลูกค้า อธิบายและน าเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า  
o ผู้ผลิตโปรแกรมส าหรับห้องปฏบิัติการชนัสูตรโรค  
o บริษัทประกนัชีวิต (ตรวจสอบผลทอสอบทางห้องปฏิบัติการ)  

  
2. แนวทำงประกอบอำชีพสำขำวิชำกำยภำพบ ำบัด  

    ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด ชื่อย่อ วท.บ. 
(กายภาพบ าบัด)โดยมีต าแหน่งเป็นนักกายภาพบ าบัด (กภ. หรือ กภญ.)สามารถประกอบอาชพีในหน่วยงานตา่งๆ ได้ดังนี้  

1. ภำครัฐบำล   
สามารถจะท างานเปน็ อาจารยใ์นมหาวิทยาลัยหรือเป็นนักกายภาพบ าบัด สงักัดกระทรวงสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงกลาโหม ตลอดจนโรงพยาบาลของรัฐและรัฐวสิาหกิจทั่ว
ประเทศ  

2. ภำคเอกชน   
1. เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือ เป็นนักกายภาพบ าบัดในโรงพยาบาลเอกชน  
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2. เป็นนักกายภาพบ าบัด ผู้ให้ค าแนะน าทางกายภาพบ าบัดในหนว่ยงานเฉพาะ เชน่ นัก
กายภาพบ าบัดในด้านการกีฬา หรือนักกายภาพบ าบัดประจ าศนูย์ส่งเสริมสุขภาพ สปา และ
ความงามหรือนักกายภาพบ าบดัประจ าบริษัทสง่เสริมสุขภาพ เช่น เครื่องนอนอุปกรณ์ภายใน
บ้าน ฯลฯ  

3. เปิดคลินิกกายภาพบ าบัดส่วนตวั  
4. เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์ทางกายภาพบ าบัด ฯลฯ  

2. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-43202399 https://ams.kku.ac.th , 
e-mail : ams@kku.ac.th , https://www.facebook.com/AMSatKKU/  

 
 

คณะพยำบำลศำสตร ์
 

ข้อมูลหลักสูตร 

1. หลักสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ ผลิต

พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพสู่ระบบบริการพยาบาลและสุขภาพอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในประเทศรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาสาขาการพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอบรมระยะสั้น ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (7 สาขาวิชา) 
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล  
5. หลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างๆ 
ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ผลิตพยาบาลระดับ 

วิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางการพยาบาล ในการพยาบาลและการดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่าง
กว้างขวาง สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้ ทั้งในโรงพยาบาล สถาบัน หรือชุมชน ตามกลุ่มผู้ใช้บริการในระบบสุขภาพและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 2 ภาคการศึกษาพิเศษ เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ Bachelor of Nursing Science และมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง 
เหมาะสม ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น 

2. มีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม 
3. มีความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน ในทุก 

ระดับของภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการพยาบาลและสุขภาพ 
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการให้  

การพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับ
ความต้องการและบริบทของผู้ใช้บริการ 

https://ams.kku.ac.th/
mailto:ams@kku.ac.th
https://www.facebook.com/AMSatKKU/
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5. มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ มีเหตุผล และแก้ปัญหาอย่าง 
สร้างสรรค์ ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 

6. มีทักษะในการคิด สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม 
7. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
8. มีความเป็นผูน้ า แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าในสถานการณ์เฉพาะหน้า และมีความสามารถในการ 

บริหารจัดการองค์กรทางการพยาบาล 
9. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการ 

แสดงออกเหมาะสม สามารถท างานเป็นทีม ในการให้บริการทางด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพและอ่ืน ๆ 
10. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 

ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีความเอ้ืออาทรและมีจิตใจของการบริการ 
11. สนใจใฝ่รู้และมีความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนา 

ตนอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต  (พย.บ) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ. 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science Program 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S. 
 

3. แนวทางประกอบอาชีพ 
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบรกิารสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจ า
โรงเรียน สถานประกอบการอ่ืน ๆ หรือประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่
เก่ียวข้อง 
 

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได ้
งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
โทร.043-202149 ต่อ 116, 043-202561 หรือ 084-6021448 
https://www.facebook.com/ESNUKKU 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ESNUKKU
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5. การรับเข้าศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ ก าหนดรับนักศึกษาทั้งชายและหญิงเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2565  

จ านวน 150 คน ดังนี้ 
รอบที่ 1 การรับประเภท Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน จ านวน 50 คน 
  1.1 นักเรียนโอลิมปิกทางวิชาการ จ านวน 10 คน 
  1.2 นักเรียนคุณธรรม จริยธรรมฯ จ านวน 30 คน 
  1.3 โครงการรับผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน 
  1.4 โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ต ารวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า จ านวน 5 คน 

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ 
(นักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

จ านวน 90 คน 

รอบที่ 3 Admissions  จ านวน 10 คน 

 
6. คุณสมบัติของผู้สมัคร   

  นอกเหนือจากเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 
1.1 เป็นโสด อายุไม่ต่ ากว่า 16 ปี บริบูรณ์ 
1.2 ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

1.3 มีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิกล พิการหรือ
ผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การประกอบวิชาชีพพยาบาลและ
อ่ืนๆ ตามแนวทางการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในวิชาชีพการพยาบาลของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
7.1 ภาคการศึกษาปกติ จ านวน 2 ภาคการศึกษา 

- ภาคการศึกษาต้น  18,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
- ภาคการศึกษาปลาย 18,000.- บาท/ภาคการศึกษา 

7.2 ภาคการศึกษาพิเศษ  9,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
8. เงื่อนไขอื่น ๆ 

 ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบตัิเชิงวชิาชพีการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมีสุขภาพ
ร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ต้องปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ
การประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี ้

8.1  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ 
1.  สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ขา้งหนึ่ง 
2.  ผู้สมัครที่สายตาไมป่กติ เมื่อรักษาโดยใช้แวน่แล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง 
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3.  สายตาข้างดีต่ ากวา่ 6/12 เม่ือได้รับการแก้ไขอย่างดีทีสุ่ดแล้ว 
4.  ไม่สามารถมองเห็นภาพเปน็สามมิติ 

  8.2  หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกวา่ 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท  
                 (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชพี    
                 ของตนเองและผูอ่ื้น 
          8.3 ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชพี 
 

      

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
 

1. หลักสูตร   
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลกัสูตร 4 ปี)  

• วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  
• วิชาเอกอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามยัสิ่งแวดล้อม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (โครงการ
พิเศษ)  

  

2. ปริญญำ   
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิง่แวดล้อม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  

3. แนวทำงประกอบอำชีพ  
3.1 บัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  

วิชำเอกอนำมัยสิ่งแวดล้อม  
1) เป็นนักวิชาการสุขาภบิาล นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวชิาการสาธารณสุข  นักวิชาการควบคุมโรค ใน

หน่วยงานต่างๆ ทีส่ังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดลอ้มและด้านสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหนว่ยงานภาคเอกชน 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาทางดา้นสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ า ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม นกัวิชาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพในบริษัทที่ปรึกษาดา้นสิง่แวดล้อม  

3) เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิทยากร อาจารย์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาบนัอุดมศึกษาสถาบันวจิยั 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4) เป็นผู้ประกอบการ หรืออาชีพอิสระด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ  
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วิชาเอกเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
1) เป็นเจ้าหนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัวชิาชีพ (จป.วิชาชพี) ในสถานประกอบการ ตาม

พระราชบญัญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554  
2) เป็นนักวิชาการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ในหน่วยงานภาคเอกชน บริษทัที่ปรึกษาทางดา้น

อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  
3) เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน   
4) เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจยั วิทยากร ดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาบนัอุดมศึกษา

สถาบนัวิจัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

          3.2 บัณฑิตสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  
1) เป็นนักวิชาการสุขาภิบาล นกัวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสุข  นักวิชาการควบคมุโรค ใน

หน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) เป็นนักวิชาการดา้นสิง่แวดลอ้มและด้านสุขภาพ นักวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหน่วยงาน
ภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษาทางดา้นสิง่แวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบ าบดัมลพิษน้ า ผู้ควบคุมระบบ
บ าบดัมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม นักวิชาการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพในบริษทัที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  

3) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดบัวชิาชีพ (จป.วิชาชีพ) ในสถานประกอบการ   
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554  

4) เป็นนักวิชาการดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในหน่วยงานภาคเอกชน บริษัทที่ปรึกษาทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั   

5) เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย สังกัดกระทรวงแรงงาน   
6) เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย วิทยากร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

สถาบนัอุดมศึกษาสถาบันวจิัย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002  
โทร 043-424-820  ต่อ 42858   

  

คณะทันตแพทยศำสตร์ 
ข้อมูลหลักสูตร 

1. หลักสูตร 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery Program) 
 

2. ปริญญำ 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) 
Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) 
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3. ระยะเวลำกำรศึกษำ  
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปีการศึกษา ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา  

4. ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  
ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 

 

5. แนวทำงประกอบวิชำชีพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะตอ้งท าสัญญาการเป็นทันตแพทยช์ดใช้ทนุ 
โดยจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของทางราชการหรือหน่วยงานภาครัฐที่ได้รบัมอบหมาย 
เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่า 3 ปีตดิต่อกัน โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถในดา้นทันตกรรม 
และสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้ 
1. เป็นอาจารย์ในคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
2. เป็นทันตแพทย์ประจ าโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ 
3. เป็นทันตแพทย์ประจ าคลนิิกเอกชนหรือโรงพยาบาลเอกชน 
4. ประกอบอาชีพอิสระ 

 

6. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้ 
งานบริการการศึกษา คณะทนัตแพทยศาสตร์   โทร. 45112 หรือ 088-5653454 

 

คณะเภสัชศำสตร ์
 

ข้อมูลหลักสูตร  
1. หลักสูตร  

หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีสมรรถนะตามเกณฑ์
มาตรฐานผู้ประกอบวชิาชีพเภสชักรรม สามารถน าความรู้ไปประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างถกูต้องตามหลักวิชาการและ
มาตรฐานสากล และเปน็บัณฑิตที่ด ารงชีวติอย่างดีงาม สรา้งสรรค์สังคม ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคมได้อย่างมี
ความสุข  

หลักสูตรประกอบด้วยวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวชิาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วย
กิตรวมตลอดหลักสูตร 221 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา 12 ภาคการศึกษา หรือ 6 ปีการศึกษา ซึ่งแผนการศึกษาแบ่งเปน็ 4 
ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 การศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวชิาพื้นฐานอ่ืนๆ ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในชั้นปีที่ 1  

ระยะที่ 2 การศึกษาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและวิชาชีพเภสชัศาสตร์ ในชัน้ปทีี่ 2 ถึงปีที่ 4 และการฝึกปฏิบัตงิาน
วิชาชีพเภสัชกรรม (ภาคบงัคับ) จ านวน 400 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาพิเศษชั้นปีที่ 4  

ระยะที่ 3 เป็นการศึกษาในกลุ่มวิชาสาขาเฉพาะในชัน้ปทีี่ 5  
ระยะที่ 4 เป็นการฝึกปฏิบัติวชิาชีพ ในชัน้ปทีี่ 6 จ านวน 1,600 ชั่วโมง โดยฝึกปฏบิัติงานในช่วงเวลาภาคการศึกษา

พิเศษชั้นปทีี่ 5 และภาคการศึกษาต้น-ปลาย ชัน้ปทีี่ 6  
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2. ปริญญา  

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาเภสชัศาสตรบณัฑิต (Doctor of Pharmacy) อักษรย่อ ภ.บ. 
(Pharm.D) และสามารถสมัครสอบวัดความรู้เพื่อขอรับใบประกอบวิชาชพี เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสชักรรม  

นักศึกษาทุกคนจะต้องท าสัญญา กับมหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นสัญญาทีผู่กพันฝา่ยเดียวตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548  
  
แนวทางประกอบอาชีพและศึกษา  

เภสัชกรประกอบวิชาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ได้แก ่ 
• เภสัชกรในสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
• เภสัชกรชุมชน (ร้านยา)  
• เภสัชกรด้านการวิจัยและพฒันายา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
• เภสัชกรด้านการผลิตและประกนัคุณภาพ   
• เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลนิิก  
• เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา  
• เภสัชกรด้านการตลาดยา  
• เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
• เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์)  
• เภสัชกรด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพเภสชักรรม   

  

คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 

1. หลักสูตร  
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ศึกษารายวิชา

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และด้านปรีคลนิิกทางสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2-
3 ศึกษารายวิชาด้านเกษตรศาสตร์ และปรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ชั้นปทีี่ 4-6 ศึกษาวิชาชีพคลินกิทางสัตว
แพทยศาสตร์ ฝึกทักษะเก่ียวกับการผลิตสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรคสัตว์  ฝึกปฏิบัติงานดา้น
อายุร กรรม ศัลยกรรม   และสูติกรรมของสัตว์ทุกชนิด ในโรงพยาบาลสัตว์ สถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน   
  

2. ปริญญำ  
ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อย่อ สพ.บ. โดยมีเงื่อนไขที่ต้องศกึษา

ตามโครงสร้างหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไมน่้อยกว่า  244  หน่วยกิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า  2.00  และการขอมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ต้องเป็นผูส้อบผา่น ในการสอบประเมินความรู้
ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ตามข้อบังคับของสัตวแพทยสภา วา่ด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต เปน็ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2557 
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3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก ่ (1) ประกอบอาชีพส่วนตัวโดยการเปิดคลินิก

รักษาสัตว์ หรือโรงพยาบาลสัตว ์ (2) รับราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กรมปศุสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์่าและ
พันธุ์พืช รบัราชการทหารในกรมการสัตว์ทหารบก กรมต ารวจ (กองก ากับการสุนัข และม้า
ต ารวจ) เกษตรกรรม (3) ท างานในรัฐวิสาหกิจ เช่น องค์การสวนสัตว์ โรงงานฆ่าสัตว์ (4) ประกอบอาชีพธุรกิจ
เอกชน เช่น ท างานในบริษทัยาสัตว์ บริษัทอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานฆ่าสตัว์ของเอกชน เป็นตน้  

  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้   
ติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ http:/vet.kku.ac.th   
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขที ่123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40002โทรศัพท์/โทรสาร 043-202105  

 

คณะเกษตรศำสตร ์
 
1. ชื่อหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  
เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต จ านวน 3 หลักสูตร คือ   
1.1 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ มี 7 สาขาวิชาเอก ได้แก ่กีฏวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม    พืชสวน พชื
ไร ่การส่งเสริมและพฒันาการเกษตร และ สัตวศาสตร์    
1.2 ชื่อปริญญำหลักสตูรวิทยำศำสตรบัณฑิต  

    สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agriculture)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.( Agriculture)  

  

2. สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร  
   2.1 สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Agricultural   

Economics and Agribusiness)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.( Agricultural Economics and Agribusiness )  
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3. สำขำวิชำกำรประมง  
3.1 สำขำวิชำกำรประมง  

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประมง)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ.(การประมง)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Fisheries)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.( Fisheries)  

  

 ชื่อหลักสูตรเกษตรศำสตรบัณฑิต  
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต  จ านวน 1 หลักสูตร คือ สาขาวชิาเกษตรนวัตกรรม  
4. ชื่อปริญญำหลักสตูรเกษตรศำสตรบัณฑิต  

4.1 สำขำวิชำเกษตรนวัตกรรม  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : เกษตรศาสตรบัณฑิต (เกษตรนวัตกรรม)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : กษ.บ.(เกษตรนวัตกรรม)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Agriculture in Innovative   

Agriculture   
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ag.( Innovative Agriculture)  

  

5. แนวทำงประกอบอำชีพ  
สำมำรถประกอบอำชีพในสำยงำนเกษตร และที่เกี่ยวข้องไดท้ั้งในภำครัฐ เอกชน และประกอบอำชีพ

ส่วนตัว เช่น นักวิจัย นักวิชำกำรเกษตร นักวิทยำศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร อำจำรย์ พนักงำน ธนำคำร พนังงำนบริษัท
ทำงกำรเกษตร   
นักส่งเสริมกำรขำย เจ้ำของกิจกำรฟำร์ม เจ้ำของกิจกำร ผลิตเมล็ดพันธุ์ เคมีกำรเกษตร เกษตรกร รวมทั้งสำมำรถ
ศึกษำต่อในระดบัปริญญำโท และปริญญำเอกในสถำบันทัง้ในและต่ำงประเทศ  
  

6. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น บ้านเลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 โทรศัพท์ 043-202-360 โทรสาร 043-202-361  

 

คณะเทคโนโลย ี
1. หลักสูตร 

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณ ี
1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
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2. ปริญญำ 
2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยชีีธรณี) 
2.3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยกีารอาหาร) 
2.4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยกีารผลิต) 

 

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
1.สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ  
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าทีฝ่่ายการผลิตและฝา่ยควบคุมคุณภาพ ตามสถานประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมเกษตร นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยชีีวภาพ หรือวิทยาศาสตรช์ีวภาพ ประจ า
สถาบนัวิจัย หน่วยงานราชการและภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการดา้นวทิยาศาสตร์ชีวภาพ และ/หรือ
อุตสาหกรรมเกษตรและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึษา 
 

2.สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณ ี
   หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม เอกชน การประกอบวชิาชพีอิสระ รวมถึงการมีธุรกิจ่วนตัวในสาขาวชิา
ที่เรียนมา โดยสามารถปฏิบตัิงานได้หลากหลาย เชน่ ส ารวจเพื่อออกแบบในด้านวิศวกรรมธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การส ารวจเพื่อหาแหล่งน้ าบาดาลส าหรับการอุปโภคและบริโภค การผลิตแร่และหินเพื่อ
อุตสาหกรรม แร่เชื้อเพลิงและพลังงาน รวมถึงการท างานดา้นธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพบิัติภัย ตลอดจน
การบริหารและการพัฒนาการเพิ่มศักยภาพการส ารวจหาแหล่งทรัพยากรธรณีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ 
3.สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร 
  นักเทคโนโลยีการอาหาร ทีป่ฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้านการวางแผนการผลิต การผลิต 
ควบคุมการผลิต ควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารและประกนัคุณภาพ วิเคราะห์อาหาร พฒันาผลิตภัณฑ์
อาหาร การสุขาภิบาล และความปลอดภัยของอาหาร ตัวแทนจ าหน่ายเครื่องมือการแปรรูปอาหาร ผลติภัณฑ์
อาหารและสารเติมแต่งในอาหาร ครู-อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานข้าราชการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ นักวิจัย
ในสถาบนัอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจยัที่เก่ียวข้องกับอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระที่
เก่ียวข้องกับร้านให้บริการด้านอาหารหรือผลิตอาหาร หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑติศึกษา รวมถึงวิชาชีพที่
เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
4.สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรผลติ 
 สามารถประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ในต าแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต เจ้าที่วาง
แผนการผลติ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ นกัการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ์
และเจ้าหน้าที่พัฒนาประสทิธิภาพระบบการผลติ เป็นตน้ 
นอกจากนี้ยังสามารถประกอบอาชีพอิสระ หรือท างานในสว่นงานราชการ เช่น นักวิชาการศึกษา หรือนักวิจัย
ทางดา้นเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา  
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4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้ 
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร.043-009700 ต่อ 44676 
หรือ 44633 

 

คณะวิศวกรรมศำสตร ์
 

1. หลักสูตร  
1.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
2.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร  
4.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
5.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
6.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  
7.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
8.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
9.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์  
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดษิฐ์  
11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ)  
12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาต)ิ  
13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)  
14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมสื่อดิจิทลั (นานาชาต)ิ  

  
2. ปริญญา  

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
2.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
3.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) 
4.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
5.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 
6.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  
7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วชิาวศิวกรรมเคมี) 
8.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์)  
10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดษิฐ์) 
11.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม นานาชาต)ิ 
12.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์ นานาชาติ) 
13.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี นานาชาติ) 
14.  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสื่อดิจิทัล นานาชาติ)  
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3. แนวทางประกอบอาชีพ  
• บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ วิศวกรโยธา งานราชการ รัฐวิสาหกจิ เอกชน หรือ

ท างานอิสระ เชน่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา บริษัทในเครือ
ปูนซีเมนต์ บริษัทก่อสร้าง สามารถคุมงานก่อสร้าง ออกแบบการก่อสร้าง เป็นผู้บริหารงานก่อสร้างหรือให้
ค าปรึกษางานที่เก่ียวข้อง หรือต าแหน่งงานตา่ง ๆ ที่ต้องการความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา 

•  บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟา้ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ งานราชการ หรือท างานในรัฐวสิาหกิจ เช่น การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจารย์วิทาลัยเทคนิคและ
อาชีวะ หรือครูด้านวิชาชีพในระดับมัธยมศึกษา เปน็ต้น ส่วนของภาคเอกชน สามารถท างานในสถานประกอบ
กิจการ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทรับเหงาติดตัง้และซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าทั่วไป อีกทั้งยังสามารถประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว หรือ Start up รวมทั้งการร่วมงานกับโครงการสาธารณูปโภคใหญ่ ๆ เชน่ โครงการรถไฟฟ้า 
(BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถไฟฟ้าความเร็วสูง รวมไปถึงการต่อยอดไปสู่การเปน็นักวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
หรือพลังงาน เปน็ต้น  

• บณัฑิตสาขาวิศวกรรมเกษตร สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ วิศวกรในหน่วยงานราชการ พนักงานของรัฐ และ
วิสาหกิจ เช่น กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดนิ กรมทรัพยากรน้ า กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม หน่วยงานสิง่แวดล้อม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยตา่งๆ 
รวมถึงองค์กรพัฒนาอิสระในประเทศและต่างประเทศ และภาคเอกชน บริษัท/ผู้ผลิตต่างๆ บริษัทที่
ประกอบการและ/หรือมีเครือข่ายทางการเกษตร บริษัทรบัเหมางานระบบ บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
โรงงานน้ าตาล โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

•  บัณฑิตทางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ งานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนและ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  โดยสามารถท างานในบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม  ในต าแหน่งต่าง ๆ  เช่น  วิศวกร
อุตสาหการ  วิศวกรโรงงาน  วิศวกรการผลิต  วิศวกรระบบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรวัสดุ
วิศวกรรม วิศวกรโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีงานอีกมากมาย เช่น งานซ่อมบ ารุง งานตดิตัง้เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์  งานให้ค าปรึกษาในการผลิตและลดต้นทนุ งานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งเป็นสาขา
วิชาชีพวิศวกรที่มีต าแหน่งงานทีห่ลากหลาย 

•  บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สามารถประกอบอาชพี ได้แก ่งานในภาครัฐและเอกชน รัฐวสิาหกิจ ควบคุม
ออกแบบทดสอบและผลิตเครื่องจักรต่างๆเช่นเครื่องก าเนิดไอน้ า ภาชนะรับแรงดนั เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อน และโรงจักรต้นก าลงั นอกจากนี้ก็ยังสามารถออกแบบ สร้าง ทดสอบ และติดตั้งงานระบบ เช่นระบบท่อ
ในอาคาร  ระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวเมติก ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ และระบบระบาย
อากาศ  การควบคุมเสียงและการสั่นเทือน และระบบผลิตพลังงาน 

• บณัฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรสุขาภิบาล 
นักวิชาการหรือนักวิจัย วิศวกรควบคุมระบบ ท างานในหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยมีงานเก่ียวกับ การศึกษา 
การวิเคราะห์หาทางเลือกที่เหมาะสม หรือการวางแผนของโครงการ งานออกแบบและค านวณ งานควบคุม
การสร้างหรือการผลิตงาน ตรวจสอบ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบในสาขาวิชาชพีวศิวกรรม
สิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมมลพษิน้ า ระบบผลิตน้ าสะอาด มลพษิอากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

•  บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ วศิวกรเคมี วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกร
โครงการ นักวิชาการหรือนักวิจัย งานในภาครัฐและเอกชนได้หลากหลายอาชีพ  ได้แก ่งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเซรามิกส์  อุตสาหกรรมน้ ามัน  อุตสาหกรรมปิโตร
เคมี  พลาสติกและยาง อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี เป็น
ต้น นอกจากนี้ยงัท างานในภาคเอกชนและส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ เช่น บริษัททีป่รึกษา  บริษัทขาย
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อุปกรณ์และระบบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ส านักงานผลิตภณัฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม  กรมพลังงาน หรือ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เปน็ต้น 

•  บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
ฮาร์ดแวร์ วิศวกรระบบซอฟต์แวร์ นักพัฒนาโปรแกรม วิศวกรระบบเครือข่าย วิศวกรระบบความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบฝังตวั นักออกแบบขั้นตอนวิธี หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

•  บัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว  

• บัณฑิตสาขาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ สามารถประกอบอาชพี ได้แก่ วิศวกร
โรงงานอุตสาหกรรม องค์การธุรกิจและรัฐบาล นักวิจัยฝ่ายวิจยัและพัฒนา ผูป้ระกอบกิจการธุรกิจที่เก่ียวข้อง
กับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาจารย์สาขาทีเ่ก่ียวข้องกับวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

•  บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ รับราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ วิศวกร
โทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

•   บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลจสิตกิส์ สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ วิศวกรโลจิสติกส์ วิศวกร
อุตสาหกรรม วิศวกรการผลิต วิศวกรโรงงาน วิศวกรคุณภาพ วศิวกรความปลอดภัย วิศวกรซ่อมช ารุง วิศวกร
ฝ่ายจัดซื้อ วิศวกรฝา่ยคลังสินคา้ นักวิเคราะห์โซ่อุปทาน หรือ ท างานในหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ในต าแหน่ง
วิศวกร ได้แก่ กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคม
อุตสาหกรรม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท างานในธนาคารพาณิชย์ คลังสินคา้ สถานประกอบการต่าง ๆ 
เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดย่อม (SMEs) หรือที่ปรึกษาใหักับหน่วยงานตา่ง ๆ 

•  บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสื่อดิจิทลั สามารถประกอบอาชีพ ได้แก่ แอนิเมเตอร์ นักออกแบบโมเดล ริกเกอร์ นัก
ออกแบบและพัฒนาสื่อปฏิสัมพนัธ์ นักออกแบบและพัฒนาเกม นักออกแบบและพฒันาเว็บ นกัออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักพฒันาเครื่องมือและเอมจินเกม นักวิจัยส าหรับงานวิจัยที่ต้องใช้
เทคโนโลยดีิจิทัลมิเดีย  

  

4. ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้  
• งานการศึกษาและพฒันาทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
โทร. 0-4300-9700 ต่อ 45661, 50220  
• www.en.kku.ac.th/web/  

  

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์
 
ข้อมูลหลักสูตร 

 1.  หลักสูตร 
  หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ 
  Bachelor of Design  Program in  Design 

 2.  ปริญญำ 
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):           การออกแบบบัณฑิต (การออกแบบ) 
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย):            อบ.บ. (การออกแบบ) 
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  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):       Bachelor of Design (Design) 
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):        B.Des. (Design) 
 

 3.  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพ
ส่วนตัว เช่น  นักออกแบบผลติภัณฑ์  นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อม
ภายในนักออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  นักออกแบบเครื่องปั้นดนิเผา นักออกแบบเครื่องเรือน  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลาง ขนาดย่อม  นักวิจัย  อาจารย์  ที่ปรึกษาดา้นการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์  เปน็ต้น 
 

 4.  ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้ 
 งานวชิาการและวิจัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  123  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  
40002  โทรศัพท์  043-306376,  081-5745933   
 

 1.  หลักสูตร 
      หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       Bachelor  of  Architecture  Program in  Architecture 

 

 2.  ปริญญำ 
      ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :        สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
      ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   :        สถ.บ. 
      ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :    Bachelor  of  Architecture   
      ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :     B.Arch. 
 3.  แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพทางสถาปัตยกรรมในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน หรือ
ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น สถาปนิกออกแบบอาคาร ตกแต่งอาคารและจัดสวน  ผู้รับเหมาก่อสร้าง  นักออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก และนักพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์   

 4.  ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้ 
 งานวชิาการและวิจัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  123  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  
40002  โทรศัพท์  043-306376,  081-5745933   
 

คณะศึกษำศำสตร ์
 

1. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) หลักสูตร 4 ปี  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) หลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูตามวชิาเอก 8 
วิชาเอก ให้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการและมีความเชีย่วชาญเฉพาะวิชาเอก สามารถเลือกใช้นวัตกรรมหรือ
การน าการวิจัยมาเป็นพื้นฐานของงการสร้างองค์ความรู้ตามวิชาเอกได้ รวมถึงมีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้
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และการฝึกปฏบิัติพร้อมส าหรับการประกอบวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการคิดขั้นสงู 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชพี และใช้นวตักรรมทาง
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวชิาชีพได้อย่างเหมะสม โดยมีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วย
กิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไมน่้อยกว่า  6 หน่วยกิต   

1.1 ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program 

1.2 ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. 

1.3 วิชำเอก 
- วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา 

- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา                                                                                                                   

- วิชาเอกพลศึกษา 

- วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 

- วิชาเอกการสอนภาษาไทย 

- วิชาเอกสังคมศึกษา 

- วิชาเอกศิลปศึกษา 

- วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุน่ 

1.4 จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อย 
กว่า 141 หน่วยกิต 

1.5 อำชีพท่ีสำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

1. ครู อาจารย ์

2. นักวิชาการศึกษา 

3. บุคลากรทางการศึกษา 

4. นักวิจัย 

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. นักประชาสัมพนัธ์ 

7. ผู้ประกาศข่าว 
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8. ประกอบอาชีพอิสระ 

9. ผู้น าเที่ยว 
 

2.   สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐำนภำษำอื่นนอกจำกภำษำอังกฤษ (โครงกำรพิเศษนำนำชำติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)    หลักสูตร 4 ปี   
2.1  ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ 

(TESOL) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลติครูภาษาอังกฤษที่มีความรู้และความเข้าใจด้านทฤษฎี
และปฏิบตัิอย่างเปน็ระบบ มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยและการใช้นวตักรรม             มีความสามารถในการ
ประยุกต์ความเปน็สากล พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีสมัยใหม่บูรณาการใช้ได้อย่างผสมกลมกลนื มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้สูงสุด มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างมีศักยภาพ               มีความสามารถคิดวิเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรมความเป็นครู และมีศรัทธาต่อวิชาชีพครูอย่างแท้จริง โดยมีจ านวนหนว่ย
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น         หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมน่้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกติ และหมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 

  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching English to Speakers of Other 
Languages (International Program) 

2.2  ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching English to Speakers of Other 

Languages) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (TESOL) 

2.3  จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต 

2.4  อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

1. ครู  

2. ผู้น าเที่ยว 

3. นักประชาสัมพนัธ์ 

4. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

5. พนักงานต้อนรับภาคพืน้ดนิ 

6. พนักงานแปลเอกสาร 

7. ผู้ประกาศข่าว 
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8. พนักงานโรงแรม 

9. พนักงานจ าหนา่ยตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน 

10. เลขานุการ 

11. เจ้าหน้าที่พฒันาบุคลากรฝ่ายภาษาตา่งประเทศ 

12. พนักงานบริษัทฝ่ายตา่งประเทศ 

13. นักวิจัย 

14. นักวิชาการศึกษา 
 

3.  หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (โครงกำรพิเศษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) หลักสูตร 5 ปี 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาจนีในฐานะภาษาตา่งประเทศ (โครงการพิเศษ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) หลักสูตร 5 ป ี เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ สถาบนัขงจื้อ กับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ในการผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางดา้นการสอนภาษาจีน นักศึกษาจะเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 3 ปี
การศึกษา และเรียนที่ Southwest University  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี  ระยะเวลา 2 ปีการศึกษา  ผูส้ าเร็จ
การศึกษาจะได้รบัปริญญา 2 ปริญญา คือ    

1)  B.Ed.  (Teaching Chinese as a Foreign Language)  จาก   Khon Kaen University 
2)  B.A.  (Teaching Chinese as a Foreign Language)    จาก   Southwest University    

3.1  ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตา่งประเทศ 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Chinese as a Foreign Language 

3.2  ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
3.2.1 ปริญญำจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.บ. (การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาต่างประเทศ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Education (Teaching Chinese as a Foreign Language) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) 

3.2.1 ปริญญำจำก Southwest University 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Teaching Chinese as a Foreign Language) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ed. (Teaching Chinese as a Foreign Language) 

3.3  จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 164 หน่วยกิต 

3.4  อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

   1. ครู/ อาจารย์ 
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   2. นักวิชาการ/บุคลากรทางการศึกษา 
3. ผู้น าเที่ยว 

   4. นักประชาสัมพันธ์ 
5. พนักงานต้อนรบับนเครื่องบิน/ ภาคพืน้ดิน 
6. พนักงานแปลเอกสาร 
7. ผู้ประกาศข่าว 
8. พนักงานโรงแรม 
9. พนักงานจ าหน่วยตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
10. เลขานุการ 
11. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรฝา่ยภาษาต่างประเทศ 
12. พนักงานบริษทัฝ่ายต่างประเทศ 

 

4.   ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 

 ภาคปกต ิ   10,000 บาท 
 โครงการพิเศษ   30,000 บาท 

โครงการพิเศษนานาชาติ  34,500 บาท 
  

5.  ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้ 
           งานบริการการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4334-3452-3 ต่อ 315  โทรสาร. 0-
4334-3454  หรือที่  Facebook : งานบริการการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มข.              

 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
 
ข้อมูลหลักสูตร  

1.  หลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาไม่ต่ ากว่า  7 ภาคการศึกษาปกติ  โดยรับนักศึกษา จ านวน 8 หลักสูตร 12 สาขา
วิชาเอก ได้แก่  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก จ านวน 3 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกภาษา
สเปน  วิชาเอกภาษาเยอรมัน  และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  2. หลักสูตรภาษาตะวันออก จ านวน 2 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอก
ภาษาจีน  และวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น   3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   4. หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 6. หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 2 วิชาเอกดังนี้ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และวิชาเอกพัฒนา
สังคม 7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   และ 8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  วิชาหลักมีเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  
                  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันตก  ได้แก่  วิชาเอกภาษาสเปน วิชาเอก
ภาษาเยอรมัน  และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ตั้งแตป่ีที่ 2 เปน็
ต้นไป  สามารถเลือกวิชาโทสาขาต่าง ๆ  จ านวน 15 หน่วยกิต  การเรียนวิชาพืน้ฐานและวิชาเอกจะเน้นหนักตั้งแตป่ี 2 เป็น
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ต้นไป  วิชาพืน้ฐานจ านวน 24 หน่วยกิต ได้แก่ วชิาภาษาและประวัติศาสตร์ชนชาติตะวนัตก  วิชาวัฒนธรรมชนชาติ
ตะวันตก วชิาการแปลภาษาตะวันตกเป็นภาษาไทย วิชาการแปลภาษาไทยเป็นภาษาตะวนัตก วิชาวรรณกรรมยุโรป วชิา
ภาษาตะวันตกเพื่อการโรงแรม วิชาภาษาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว  วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาตะวันตก  

          2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวันออก  จ านวน  2  วิชาเอก  ได้แก่   
วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น และวิชาเอกภาษาจีน  ในชัน้ปีที ่1   และปีที่ 2   จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาต่าง ๆ  การ
สอนจะเนน้หนักวิชาพื้นฐานและวิชาเอก  การเรียนวิชาพื้นฐานและวชิาเอกจะเน้นหนักตัง้แตป่ี 2 เป็นต้นไป  วชิาพืน้ฐาน
จ านวน 24 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาวฒันธรรมเอเชียตะวันออก วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก วิชาภาษาศาสตร์ข้ัน
แนะน า วิชาวิเคราะห์วรรณกรรมเอเชียตะวันออก วิชาสมัมนาทางภาษาตะวันออก วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา
ตะวันออก วิชาวฒันธรรมทางธรุกิจในเอเชียตะวันออก และวิชาประเด็นปัจจบุันในเอเชียตะวนัออก           

          3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   ในชัน้ปีที่  1  และปทีี่ 2  จะต้อง  
เรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวชิาภาษา  กลุ่มวชิาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้เลือกเรียน ภาษาต่างประเทศ
อ่ืน ๆ  ได้แก ่ ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี  ภาษาจนี  ภาษาเยอรมัน  ภาษาญีปุ่่น  ภาษาลาว  ภาษาเวียดนาม  และภาษา
ฝรั่งเศส  รวมทั้งวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาตา่ง ๆ ได้แก่  กลุ่มวิชาวทิย์-คณิต และกลุ่มวชิามนษุย์-สังคม  การสอนจะ
เน้นหนักวิชาเอกการฟัง พูด อ่าน เขียน  ได้แก ่ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  การพูดภาษาอังกฤษในที่
ชุมชน  การละครภาษาอังกฤษ  วรรณคดีภาษาอังกฤษ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาอังกฤษ
เพื่อธุรกิจการบิน ภาษาศาสตร์และการสอนภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นวนิยายภาษาอังกฤษ เปน็
ต้น  

4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาเฉพาะ
ด้านในหมวดตา่ง ๆ อาทิเช่น ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การเมืองและการบริหารราชการไทย ระบบเศรษฐกิจและ
การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักและเทคนิคการวางแผน การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เชิง กลยุทธ์ การบริหาร
โครงการเชิงกลยุทธ์ จิตวิทยาการบริหาร  เป็นต้น  

5.หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบณัฑิต (BIS)   เป็นหลักสูตรปรับปรุงของสาขาวชิา  
สารสนเทศศาสตร์ (iSchoolKKU) ตามโครงการสร้างบัณฑิตพนัธุ์ใหม่ และก าลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการ
ผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย (2561-2565)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ด้านการวิเคราะห์
และจัดการข้อมูล-สารสนเทศ-ความรู้ในอุตสาหกรรมดิจิทัล การเรียนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ เรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสรีในระบบรายวิชา (Coursework) เรียนหมวดวิชาเฉพาะในระบบชดุวิชา 4 โมดลู
หลัก คือ (1) การจัดหาสารสนเทศและความรู ้(IKA) (2) การจัดการสารสนเทศและความรู ้(IKO) (3) การวิเคราะห์
ข้อมูล (DA) (4) การบริการแบบดิจิทลั (DS) และชุดวิชาเสรมิ 2 โมดูล คือ (1) การก ากับดูแลสารสนเทศ (IG) (2) การ
สร้างสรรค์เนื้อหาสาระดิจิทัล (DC) และการทดลองปฏบิัติงานวิชาชีพตามแนวทาง Work-Integrated Learning (WIL) ใน
องค์การอย่างน้อย 5 เดือน (Probationary Period) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ https://www.facebook.com/iSchoolKKU/  
                     6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  และ
วิชาเอกพัฒนาสังคม  ในชั้นปทีี่ 1   และปีที่ 2   จะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาต่าง ๆ การสอนจะเนน้หนักวิชา
พื้นฐาน วชิาเอกและวิชาโท ส่วนการเรียนวิชาพื้นฐานของวชิาเอกและวิชาโทจะเนน้หนักตั้งแตป่ี 2 เปน็ต้นไป วิชาพื้นฐาน
จ านวน 24 หน่วยกิต  ได้แก่  วิชาโลกาภิวัตน์กับสงัคมโลก วิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพัฒนาสงัคม วิชาการ
พัฒนาในระยะเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคม วิชาสังคมศาสตร์ข้ันแนะน า วิชาประเดน็ปัจจบุนัทางสังคมศาสตร์  วิชาการ
จัดระเบียบทางสงัคม วิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และวิชาระเบียบวิธีวจิัยพื้นฐานทางสงัคมศาสตร์  
                       7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้แบบ  
องค์รวม มีความสามารถในด้านภาษาไทย วรรณกรรมและการสื่อสารภาษาไทย รวมทั้งเขา้ใจในภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิ่น มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏบิตัิ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหาและการพฒันา
ความรู้ในสาขาวิชาการ/วชิาชีพภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ/วชิาชีพ เข้าใจ

https://www.facebook.com/iSchoolKKU/
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สถานการณ์ของโลกและสงัคมทีม่ีความแตกต่าง หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบณัฑิตที่พงึประสงค์ของ
สังคมและตลาดงานปัจจบุัน การสอนจะเนน้หนักวิชาเอกและวิชาโท  ตั้งแตป่ี 2 เปน็ต้นไป  วชิาโทที่อาจเลือกเรียน
ได้ 1 สาขา   วิชาจ านวน  15  หน่วยกิต  ดังนี้  ภาษาสเปน  ภาษาเยอรมัน   ภาษา
ฝรั่งเศส   ภาษาญีปุ่่น  ภาษาอังกฤษ  สังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ปรัชญา  ศาสนา  และ
วิชาโทอื่น ๆ   ซึ่งจะเปิดสอนภายหลัง  

           8.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา    เป็นหลักสูตร 4 ป ี รวม
จ านวนหน่วยกิต 132 หน่วยกิต มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1 ถึงป ี
4 เทอมต้น ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต และหมวดวชิาบงัคับ 12 หน่วยกิต รวม 21 หน่วยกิต  และพฒันาทักษะ
การใช้ภาษาอาเซียน โดยเรียนภาษาอาเซียน 1 ภาษาอย่างต่อเนือ่งตั้งแต่ปี 2 ถึงปี 4 เทอมต้น รวม 15 หน่วยกิต  ควบคู่กับ
การศึกษาเนื้อหาหลักที่เป็นสาระด้านสังคม วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหมวดวิชาบังคบัรวม 
57 หน่วยกิต โดยมีหมวดวิชาเลือกของวิชาเอกให้นักศึกษาเลือกได้ตามความถนัดสองสาขา คือ 1.ประวัติศาสตร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว และ 2.สารสนเทศ   จ านวน   18   หน่วยกิต   นอกจากนั้นเป็นวชิาบังคบัอ่ืนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวด
วิชา  สหกิจศึกษา  และหมวดวชิาเลือกเสรี  
  
2. ปริญญา  
            ผู้ส าเร็จการศึกษาในทุกสาขาวชิา  จะได้รบัปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต [ศศ.บ. (…)]  
ยกเว้นสาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ จะได้รับปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต [สท.บ. (สารสนเทศศาสตรบัณฑิต)] และ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  จะได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต [รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)]  
                 ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจนี หลักสูตร 4  ปี สามารถ
เลือกศึกษาได้ 2 แผน ดังนี้   

แผน A) เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 4 ปี  จะได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันออก  

แผน B)  เรียนที่ประเทศจีนเปน็เวลา 2 ปี ณ Southwest University และเรียนทีป่ระเทศไทย เป็นเวลา 
2 ปี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้รับปริญญาศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาตะวนัออก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และปริญญา Bachelor of Arts [Chinese (in the Field of Business Chinese)] จาก Southwest University    
  
3. แนวทางประกอบอาชีพและศึกษาต่อ  

บัณฑิตสาขาวชิาตา่ง ๆ สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ดังนี้  
        1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาตะวนัตก-วิชาเอกภาษาสเปน  วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

และวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส  หลกัสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเปน็ผู้มทีักษะความรู้ความสามารถ
ในการใช้ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศสได้ สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะใน
ต าแหน่งที่ต้องใช้ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน หรือภาษาฝรั่งเศส ในการสื่อสาร ได้แก่ งานสถานทูต งานธุรกิจการบิน การ
โรงแรมและการท่องเที่ยว งานวเิทศสัมพันธ์ นิติศาสตร์และบริหารธุรกิจ หรืองานวิชาชีพครูและอาจารย์  

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาตะวนัออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุน่  และวิชาเอก
ภาษาจนี  หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจนี 
สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะต าแหน่งทีต่้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 
เช่น  เลขานุการ  ล่าม  นักแปล มัคคุเทศก์ งานด้านบริหารธรุกิจ  งานสถานทูตจีน งานดา้นธุรกิจการบิน งานด้านการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพนัธ์  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลยั และอาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาจีนเป็นสว่น
ใหญ่ หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา   
                    3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวชิาภาษาอังกฤษ     สามารถประกอบอาชีพที่ใช้  
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ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน เชน่ งานราชการและพนักงานของรัฐ  ครู อาจารย์  ลา่ม นัก
แปล เลขานุการ ประชาสัมพันธ ์ วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์  นักวิจัยทางภาษา งานธุรกิจการบนิ  งานด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว  และอาชพีอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

          4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สามารถประกอบ  
อาชีพเจ้าพนักงานศาลปกครอง พนักงานศาลรัฐธรรมนญู  นักวิจัย  นักวิชาการ  เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป  เจา้หน้าที่
บริหารงานบุคคล  เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน  ต ารวจ  เลขานุการ  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  นักวิเคราะห์ระดับต้น ปลัดอ าเภอ และนกัปกครอง  เป็นต้น  

5.  หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต (BIS) มุ่งเนน้การสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับ
อุตสาหกรรม New Growth Engine ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ตามการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC-
BOT) หมวด J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยเฉพาะธุรกิจเก่ียวกับการเผยแพร่ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital 
Content) การวิเคราะห์ข้อมูลดจิิทัล เน้นให้ผู้จบหลักสตูรไปท างานในภาคธุรกิจ/เอกชนทุกระดับ 
เช่น SME Startup วิสาหกิจชุมชน บริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงการท าอาชีพอิสระ (Freelance) ที่ต้องใช้ความรู้ด้าน
สารสนเทศศาสตร์ และทักษะด้านดิจทิัล เชน่ อาชีพนักสารสนเทศศาสตร์ (Information profession) บรรณารักษ์ยุค
ใหม่ (Cybrarian) นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักจัดการเอกสาร/นักจดหมาย
เหตุ (Records Manager/Archivist) นักจัดการความรู้ (Knowledge Manger) นักบริหารงานลูกค้า (AE) Creative 
Director ตลอดจนอาชีพใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เช่น Digital Content Creator Social Media Admin Application 
Creator Influence Digital Marketer, Stock Photographer Search Engine  Optimization Games Caster 
Reviewer Youtuber, UX Designer, Digital Project Manager, Graphic Designer etc.   
                     6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  วิชาเอกสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา  และ
วิชาเอกพัฒนาสังคม  ออกแบบเพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการท างานใน
หลากหลายภาคสว่น ทัง้ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ โดยเนน้
การท างานเพื่อสังคมที่ใช้หลากหลายทักษะทาง  ดา้นสังคมศาสตร์ อาทิ งานด้านวิชาการ การสอน อาจารย์ ครูผู้ช่วย 
นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        นักทรัพยากรมนษุย์ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการแรงงาน 
นักพัฒนาเอกชน ผู้น าการเปลีย่นแปลงภาคประชาสังคม การผลิตสื่อในรูปแบบตา่ง ๆ หรือสารคดี ผู้สื่อข่าว เป็น
ต้น                     

        7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย ไดอ้อกแบบให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา เป็น  
ผู้ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย วรรณกรรมและการสื่อสารภาษาไทย รวมทัง้เข้าใจในภาษาและวฒันธรรม 
โดยสามารถประกอบอาชีพใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ประกอบอาชพีที่เก่ียวข้องกับภาษาไทยประยกุต์เพื่อการสื่อสาร ได้แก่ นัก
ประชาสัมพนัธ์  นักสร้างสรรค์เนื้อหา พิธีกร เลขานุการ นักสื่อสารออนไลน์ นักวิชาการ ศึกษาต่อด้าน
สื่อสารมวลชนน ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ ได้แก่ ครูหรือผู้ช่วยสอน
ภาษาไทยให้ชาวต่างชาต ิ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ผลิตสื่อและแบบเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งการศึกษาต่อดา้น
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตรป์ระยุกต์ ประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับภาษา วรรณกรรมและการสร้างสรรค์ ได้แก่ ครู 
นักวิชาการ นักวิจัย นักวชิาการวัฒนธรรม บรรณาธิการ นักเขียน ศิลปิน นักพิสูจน์อักษร และศึกษาต่อ ดา้นภาษาไทย
วรรณกรรม วัฒนธรรมศึกษาและไทยศึกษา  
                    8.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา  สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน  อาทิเช่น  นักวิชาการดา้นเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา/อาเซียนศึกษา  ผู้ช่วยสอน/อาจารย์ใน
สถาบนัการศึกษา  นักวิจัย นักเขียน นักวิจารณ์ บรรณาธิการ นักสารสนเทศ ผูส้ื่อข่าว ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการท่องเที่ยวและ
สารคดี  มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศ 
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สถานทูต/สถานกงสลุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่องเที่ยว สายการบนิ 
รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน  
  
4.ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้  
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002        
โทรศัพท์ 043-202861 ต่อ 45421  
  

คณะวิทยำศำสตร ์
 

สาขาวิชาชีววิทยา 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตรประเภท
วิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านชีววิทยา มีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน มีความเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ สามารถแก้ปญัหาและการ
พัฒนาความรู้ในสาขาวชิาชีววิทยา มีวินัย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลก และสังคมที่มีความ
แตกต่างหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เปน็บัณฑติที่พึงประสงค์
ของสังคมและตลาดงานปัจจุบนั 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชวีวิทยา) 
Bachelor of Science (Biology) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

สามารถประกอบอาชีพที่เก่ียวกบัสาขาวิชาชีววทิยาโดยตรง หรือสาขาที่
เก่ียวข้องดังนี้ นักวิจัยตามสถาบนัอุดมศึกษา หรือสถาบันวิจยัตา่ง ๆ ครู อาจารย์ 
นักวิชาการ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบคุณภาพ และนักวิทยาศาสตร์ทีป่ฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน ผู้ให้ค าแนะน าการใช้งานและขาย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุสารเคมี และอุปกรณ์ของบริษัทห้างร้านต่าง ๆ หรือ
ประกอบอาชีพส่วนตัว 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-202531 
โทรสาร - 

 
สาขาวิชาเคมี 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้วามเข้าใจทางดา้นเคมีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ความรู้ทางเคมีในการปฏบิัติงานไดอ้ย่างเหมาะสม 
มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้  มีความเข้าใจในสถานการณ์ของ
โลกและสงัคมที่มีความแตกตา่งหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
Bachelor of Science (Chemistry) 



80 

 

   

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี สามารถ
ประกอบอาชีพทัง้ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ทั้งใน
ประเทศและตา่งประเทศ ในภาครัฐสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ท างานใน
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรข์องหน่วยงานตา่งๆ เชน่ กองพสิูจน์หลักฐาน 
กรมต ารวจ สถาบนัวิจัย หรือเป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารย์ใน
สถาบนัการศึกษา ในดา้นเอกชนสามารถท างานในการควบคุมคุณภาพและ
ประกันคุณภาพในด้านการผลติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องส าอาง ปุ๋ยเคมี 
ผลิตภัณฑส์ี เครื่องดื่ม ผงซักฟอก ปูนซีเมนต์ กระดาษ พลาสตกิ เคมีภัณฑ์ เป็น
ต้น สามารถประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น นักการตลาดเก่ียวกับเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และสารเคมี เป็นตน้ หรือสามารถศึกษาต่อในระดบับัณฑติศึกษา 
สาขาวชิาเคมี หรือสาขาที่เก่ียวข้องได้ 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต.ในเมือง   
อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002 
โทรศัพท์ 043-009700  ต่อ 42174 - 5 
โทรสาร  043-202373 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสตูร
ประเภทวิชาการ เน้นการศึกษารายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับ
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่เป็นพืน้ฐานในการศึกษาศาสตร์อ่ืนๆ เชน่ รายวิชาทาง
แคลคูลัส พีชคณิต ทฤษฎีจ านวน ทฤษฎีความน่าจะเป็น วิธีการทางตัวเลข 
การวิเคราะห์จ านวนจริง เป็นตน้ จนถึงการศึกษารายวิชาทางคณิตศาสตร์ข้ัน
สูงส าหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกทางด้าน
คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องที่ต้องการความรู้ทางคณติศาสตร์ข้ันสงู 
เช่น เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
Bachelor of Science (Mathematics) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

ครู / อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา  นักวชิาการ  นักการศึกษา  นักวิเคราะห์ 
วางแผน วิจัยและพัฒนา  นักวิเคราะห์ด้านการเงนิ  การธนาคาร  และตลาด
หลักทรัพย์  นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-202376 
โทรสาร 043-202376 

 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็น
หลักสูตรประเภทวิชาการ มุ่งผลติบัณฑิตดา้นคณิตศาสตรป์ระยกุต์ที่มี
คุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
หลักการ หรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้อยา่งมีทักษะและเป็นรูปธรรม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวชิาการ/วชิาชพี มีองค์
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ความรู้ที่หลากหลาย เนน้การศกึษารายวิชาทางดา้นคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยุกตท์ั้งระดบัพืน้ฐานและขั้นสูง เชน่ รายวชิาทางแคลคูลัส 
สมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิตเชงิเส้น ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข ตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ ทฤษฎีการคณนา คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย เป็น
ต้น หลักสูตรประกอบไปด้วยวิชาโท 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์คณนา และ
ด้านการประกันภัย 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
Bachelor of Science (Applied Mathematics) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

1. อาจารย์ ของสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
หรืออุดมศึกษา 

2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ 
หรือหน่วยงานของภาคเอกชน 

3. ต าแหน่งงานตา่งๆ ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินผล
เชิงตัวเลขและตรรกศาสตร์ เชน่ นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนการผลิต 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการธนาคาร  ตลอดจนการประกอบอาชีพ
อิสระ 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-202376 
โทรสาร 043-202376 

 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านฟิสกิส์ มีทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การ
แก้ปัญหาและการพฒันาความรูใ้นสาขาฟสิิกส์ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและ
สังคมที่มีความแตกตา่งหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เปน็
บัณฑิตที่พงึประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบนั  

เนื้อหาหลักที่จ าเป็นต้องเรียนในหลักสูตรประกอบด้วย ปฏบิัติการ
ฟิสิกส์ขั้นกลางและขัน้สูง กลศาสตร์คลาสสิก กลศาสตร์ควอนตมั ทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟสิิกส์เชิงสถิติ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์
ของการสั่นและคลืน่ คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ สัมมนา และโครงงาน 
นอกจากนี้ยังมีวชิาเลือกเฉพาะทางอีกหลากหลายเพื่อเป็นพืน้ฐานในงานวิจัย
ของกลุ่มวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิจยัทางด้าน ดาราศาสตร์ 
วัสดุพลังงานทางเลือก วัสดุนาโนเทคโนโลยี วัสดุศาสตร์เชงิค านวณ 
อิเล็กทรอนิกส์และ NMR   และฟิสิกส์ทฤษฎ ี

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
Bachelor of Science (Physics) 
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➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

(1) นักวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนยน์าโนเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ
(2) ครู อาจารย์ ในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย 
(3) เจ้าหน้าทีฝ่่ายประกันคุณภาพของโรงงานผู้ประกอบการ 
(4) เจ้าหน้าทีฝ่่ายตรวจสอบคุณภาพของโรงงานผูป้ระกอบการ 
(5) เจ้าหน้าทีฝ่่ายวจิัย และฝ่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบริษัท 
(6) นักพัฒนาโปรแกรม 
(7) เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ใช้ความรู้ทางฟสิิกส์ เช่นในหน่วยงาน 
พิสูจน์หลักฐาน กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ส านักมาตรวิทยา องค์การพิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์
แห่งชาต ิ

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ อาคาร SC 08 ชั้น 5 ภาควชิาฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
เวปไซต์: http://physics.sc.kku.ac.th 
Tel: 043 203166 
Fax: 043 202374 

 
สาขาวิชาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสถิติศาสตร์ 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

วิชาสถิติมีบทบาทอย่างมากในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศ
และความรู้ใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ท าให้ข้อมูลมีจ านวนมากขึ้น มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันจาก
หลาย ๆ แหล่ง ดังนั้นวิชาสถิติจึงมีความจ าเป็นส าหรับทุกหน่วยงาน/องคก์ร 
ที่ต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กร 

หลักสูตรสาขาวิชาสถิติเป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางสถิติ 
การประยุกต์ใช้สถิติในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
การประกันภัย วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ เป็นต้น ศึกษาวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
เป็นเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ วิชาสถิติยัง
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการท างานวิจัย ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ หรือนวัตกรรมเพื่อน าไปพัฒนาหน่วยงาน และประเทศชาติต่อไป 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาสถิติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 40 ปี
มาแล้ว มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 5 คร้ัง ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง
ปี 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 
Bachelor of Science (Statistics) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

ลักษณะงานทางด้านสถิติมีความหลากหลาย เช่น 
1. การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดระบบ ตีความ สรุปผล และ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยวิธีการทางสถิติ 

http://physics.sc.kku.ac.th/
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2. การท างานวิจัยทางด้านทฤษฎีคณิตศาสตร์-สถิติ การวางแผนออกแบบ
การทดลองต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น โดยใช้
เทคนิคทางด้านสถิติ รวมทั้งงานวิจัยทางด้านการตลาด 

3. การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาก าลังคน เศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ รวมถึงการ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology) 

4. การวางแผนการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยอาศัยหลักการทางสถิติ 
5. การน าความรู้ทางสถิติไปประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจ เช่น การพยากรณ์

แนวโน้มราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์  การพยากรณ์จ านวน
ประชากรของประเทศ การค านวณเบี้ยประกันภัย และเงินส ารองให้กับ
บริษัทประกันภัย  

ดังนั้น ต าแหน่งงานที่เปิดรับนักสถิติ ได้แก่ 
➢ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์
งบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิจัย นักวิชาการศึกษา นัก
จัดการงานทั่วไป ครู อาจารย์ เป็นต้น 
➢ ภาคเอกชน : นักสถิติ เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 

นักวางแผน นักวิจัย นักวิจัยตลาด เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง นักวิเคราะห์
ข้อมูล/สารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร์ 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ อาคาร Sc.06 ชั้น 4 สาขาวชิาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
เวปไซต์: http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/index.php 
โทรศัพท์ 043-202375 
โทรสาร 043-202375 

 
สาขาวิชาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 
➔แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรเน้นบูรณาการความรู้ 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ 
สถิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักการบริหารจัดการ โดยอาศัย
ความรูส้ าคัญทางสถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเปน็ระบบ โดยค านึงถึงผู้ใช้
สารสนเทศ ทัง้ในระดบัปฏบิัติการและผูบ้ริหารองค์กร เพื่อน าสารสนเทศ
เหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินเร่ืองต่างๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดต่อ
องค์กร  

พร้อมกันนี้ทางหลักสูตรได้เสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยการการฝึกปฏิบัติในรายวชิาต่างๆ ไปฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ 
และมีวิชาเลือกสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไดไ้ปฝกึปฏิบัติงานจริง 
ในบริษัทหรือสถานประกอบการที่เก่ียวข้องเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
ต่อวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศบนความเป็นจริง 
รวมทั้งเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสงัคมที่มีความแตกตา่งหลากหลาย

http://physics.sc.kku.ac.th/
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และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงนับได้วา่เป็นหลักสูตรทีต่รงกับความ
ต้องการของตลาดที่สุดในยุคของ Thailand 4.0 และยุคของ Big Data  

หลักสูตรได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ถึงปัจจุบนั เป็น
เวลากว่า 10 ปี และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาอยา่งต่อเนื่องรวม 3 คร้ัง 
โดยระหว่างปีการศึกษาจะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน ปัจจุบนัใช้หลักสูตรปรบัปรุงปี 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรทีท่ันสมัยได้ผา่น
การรับรองมาตรฐานหลักสตูรแล้ว 

➔ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศสถิติ) หรือ วท.บ. (สารสนเทศสถิติ) 
Bachelor of Science (Statistical Information) 

➔แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

ส าหรับการประกอบอาชีพนัน้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
เนื่องจากทุกองค์กรจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในการบริหารองค์กร ทั้งองค์กร
ภาคเอกชน ภาคราชการ และรฐัวิสาหกิจ ตัวอย่างอาชีพมีดังนี้  
1) นักวิชาการด้านการศึกษา ได้แก่ ครูหรืออาจารย์ด้านสถิติหรือ

สารสนเทศสถิติ  
2) นักวิเคราะห์สารสนเทศ เช่น นักสถิติหรือนักสารสนเทศสถิติ นักวิชาการ

เวชสถิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์ข้อมูล 
นักวิเคราะห์งบประมาณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

3) นักบริหารจัดการระบบข้อมูลขององค์กร หรือนักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ หรือผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศ (Information 
System Project Manager)  เช่น  เจ้ าหน้าที่ ระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานต่างๆ หรือนักจัดการระบบสารสนเทศ(MIS) ขององค์กร  

4) นักวิจัยร่วมกับศาสตร์ต่างๆ เช่น ด้านการตลาด ด้านทางการแพทย์ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  

5) ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสถิติ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้าน
บริหารจัดการ เป็นต้น 

6) อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล การสร้างสารสนเทศด้วย
สถิติ และการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร เช่น ผู้จัดการทั่วไปทั่วไป 
ผู้ช่วยผู้จัดการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง เป็น
ต้น 

➔ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-202375 
โทรสาร 043-202375 

 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตบณัฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะท างาน โดย
โครงสร้างของหลักสูตรมีการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทั้ง
ทางดา้นทฤษฎี และด้านปฏบิัตอิย่างแท้จริง เพื่อผลิตบณัฑิตทีส่ามารถ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการใชจุ้ลินทรีย์ในดา้นต่าง ๆ ทั้งการผลิตและความ
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ปลอดภัยของอาหาร การผลิตพลังงานทดแทน เช่น เอทธานอล และไบโอ
ดีเซล การผลิตผลิตผลทางการเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์ด้วยการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ และปุ๋ยหมักจากจลุินทรีย์ การบ าบัดสารพิษที่เจือปนในสิ่งแวดล้อม 
และการบ าบัดของเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม และบ้านเรืองที่ต้องอาศัย
กิจกรรมจากจุลินทรีย์ ตลอดจนสามารถประกอบวชิาชีพที่เก่ียวข้องกับการใช้
จุลินทรีย์ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประกาศพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 โดยก าหนดให้สาขา
การเพาะเลี้ยงจุลนิทรีย์และการใช้จุลินทรียท์ี่ก่อให้เกิดโรค เป็นสาขาวชิาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ผู้ที่จะประกอบวชิาชีพดังกล่าวต้องมี
ใบอนุญาตที่ออกให้โดยสภาวชิาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
Bachelor of Science (Microbiology) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

สาขาจลุชีววทิยา เปน็ส่วนหนึ่งของ สาขาวิชาชีพบังคบั ตาม พรบ. 
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวชิาชีพควบคุม การ
เพาะเลี้ยงจุลนิทรีย์และใช้จุลนิทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค  ที่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพ ตาม พรบ.ดังกล่าว  

สามารถเป็นผู้ควบคุม ครอบครอง และใช้จุลนิทรีย์ก่อโรค ตาม 
พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
 นอกจากนี้ยังสามารถท างานในโรงงานอุตสาหกรรมทางอาหาร 
เครื่องดื่ม เกษตร หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม ท างานด้านพิสูจน์หลักฐาน  งาน
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลนิทรีย์ งานวิจัยเกี่ยวกับจลุนิทรีย์ต่าง ๆ 
งานราชการทางดา้นการเกษตร สาธารณะสุข และวิทยาศาสตร ์ที่เก่ียวข้อง
กับจุลินทรีย์ อาจารย์และครูวิทยาศาสตร ์

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาจลุชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-202377 
โทรสาร 043-202377 

 
สาขาวิชาชีวเคมี 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑติให้มีความรู้ด้านชีวเคมี และมี
ความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การวิจัย ในงานที่
เก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง มีศกัยภาพในการพัฒนางานให้ก้าวหน้าได้ มี
ความรู้และสามารถปฏบิัติได้เปน็นิจ ในเรื่องศีลธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาตสิืบไป 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชวีเคมี) 
Bachelor of Science (Biochemistry) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

1. อาจารย์ประจ าในสถาบันการศึกษา 
2. พนักงาน นักวิชาการและนักวิจัยในบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ 
3. ท าธุรกิจส่วนตัวเก่ียวกับการประยุกต์ใช้ชีวเคมีทางอาหาร การเกษตร 
สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม 
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➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-202372 ต่อ 44478-79 
โทรสาร - 

 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน
เทคโนโลยีเป็นหลักสูตรที่มุง่ผลติบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการบูรณา
การความรู้และทักษะ รวมทั้งมคีวามสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ  ตลอดจนสรา้งบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ   

จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวสัดุศาสตร์และนา
โนเทคโนโลยี  คือ มีความเปน็สหสาขาวิชา มุ่งเนน้การสอนและท า
โครงงานวิจัยทีน่ าเอาความรู้พืน้ฐานและองค์ความรู้ใหม่ที่มีความทันสมัย
ทางดา้นวสัดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มาใช้อย่างเปน็ระบบ เรียนรู้การ
เตรียมวัสดุโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานและขั้นสูงที่พัฒนาขึน้เอง รวมทั้งการใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง  ในหลกัสูตรนี้มีวิชาสหกิจศึกษาทางด้านวัสดุศาสตร์
และนาโนเทคโนโลยีเปน็วิชาเลอืก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปฝึก
ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานสถานประกอบการหรือ
สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องทางดา้นนี้เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ท าให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัตงิานจริง และมีคุณภาพ
ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด โดยนักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนเรียนวชิานี้ได้ในภาคการศึกษาต้นหรือปลายเพื่อให้เหมาะสมและ
สะดวกต่อโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการนัน้ ๆ ดว้ย 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 
Bachelor of Science (Materials Science and Nanotechnology) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

1. นักวิจัยในสถาบนัอุดมศึกษา สถาบนัวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศนูย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

2. อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
3. ครูในโรงเรียนระดับมัธยม 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม 
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม 
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและฝ่ายขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของบรษิัท 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ อาคาร SC 08 ชั้น 5 ภาควชิาฟสิิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002  
เวปไซต์: http://physics.sc.kku.ac.th 
Tel: 043 203166 
Fax: 043 202374 

http://physics.sc.kku.ac.th/
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในดา้น
การอนุรักษ์คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิงแวดล้อม มีทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การ
แก้ปัญหา และการพฒันาความรู้ในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เข้าใจในสถานการณ์
ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์ของสังคม และตลาดงานในปัจจุบนั 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
Bachelor of Science (Environmentals) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

วิชาชีพเฉพาะ ดา้นวทิยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
1. ราชการ ได้แก่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม

มลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทศบาล องค์การบริหารสว่นจังหวัด 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

2. เอกชน ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ / บริษัทที่ปรึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(EIA) / นักสิ่งแวดล้อม โรงงาน / ผู้ควบคุมมลพษิ 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-342912 
โทรสาร 043-342912 

 

คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี 
 
ข้อมูลหลักสูตร  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เปิดสอนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร ดังนี้   

1) หลักสูตรบริหำรธุรกจิบัณฑติ   
จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรีบรหิารธุรกิจบัณฑิต  จ านวน 7 สาขาวิชาเอก คือ 1) วิชาเอกการเงิน 2) วิชาเอก

การตลาด 3) วชิาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงาน 4) วิชาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์และ
นวัตกรรม  5) สาขาวชิาผู้ประกอบการดิจิทัล 6) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว  และ 7) สาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสดุท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า  
ปริญญำ  

ผู้ส าเร็จการศึกษา ทัง้ 7 สาขาวชิาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
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การได้รับปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษา ได้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือ 2 ปริญญาส าหรับนักศึกษาที่ไป
ศึกษาในมหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในด้านการเรียนของนักศึกษากับ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส 
และ University of Colima ประเทศเม็กซิโก หรือสถาบันอ่ืนที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาต้องศึกษารายวิชาที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 3 ป ี
และนักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย University of Montpellier ประเทศฝรัง่เศส หรือ University of 
Colima ประเทศเม็กซิโก ที่มหาวิทยาลยัได้ท าบนัทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันเปน็เวลา 1 ปี เมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาจะไดป้ริญญา 2 ปริญญา ซึ่งเป็นปริญญาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวทิยาลัยตา่งประเทศ  
แนวทำงประกอบอำชีพ  

วิชำเอกกำรเงิน  
1. ส าหรับองค์กรธุรกิจ ปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน นักการเงิน เจ้าหน้าที่การเงินในองค์กรธุรกิจ  
2. ส าหรับธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการให้ค าแนะน าและการปฏบิัติ  

การเก่ียวกับการจัดการด้านการเงินให้แก่องค์กร ปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ นักการตลาดในบริษทัค้าหลักทรัพย์ นักการตลาดทางธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารพานิชย์   

3. ส าหรับบริษัททีป่รึกษาการเงนิรวมถึงลูกค้าส่วนบุคคล เช่น Financial Adviser วิชาชีพการประกันภัย  
หรือบริษัทที่ปรึกษาการเงิน เปน็ต้น หรือ เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

ส าหรับธุรกิจในวิชาชีพการเงินการประกอบวิชาชีพโดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและการจัดการทางการเงินขององค์กร รัฐบาล และบุคคล  
 

วิชำเอกกำรตลำด    
1. องค์กรธุรกิจ เช่น ปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน พนักงาน ผูช้่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้บริหารฝา่ยการตลาด หรือ

ฝ่ายตา่งๆ ที่อยู่ภายใต้การตลาด ได้แก่ ฝ่ายจัดการสินคา้หรือบริการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝา่ยโฆษณาและส่งเสริม  
การขาย ฝ่ายขาย ฝา่ยการกระจายสนิค้า ฝา่ยวิจัยการตลาด ฝา่ยจัดการตราสินค้า หรือแบรนด์ รวมทั้งฝ่ายการสื่อสารแบ
รนด์ทั้งสนิค้าและองค์กร   

2. องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ เช่น ปฏบิัติงานในต าแหน่งงาน พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรที่เก่ียวข้อง
กับการตลาด   

3. สถาบันการศึกษา ได้แก่ ปฏบิัติงานในต าแหน่งงาน อาจารยผ์ู้สอนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง(ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาและอาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัย  

4. เจ้าของธุรกิจห้าง ร้าน ตัวแทน หรือนายหน้าทางธุรกิจ รวมถึงเจ้าของเจ้าของสิทธิ์(ธุรกิจแฟรนไชส์) ทัง้ค้าสง่
และค้าปลีก ในลักษณะแบบที่มหีน้าร้านและไม่มีหน้าร้าน หรือ การท าธุรกิจผ่านสื่อดิจิตอล สื่อออนไลน์ หรือสื่อ
อินเทอร์เน็ต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

วิชำเอกกำรจัดกำรธุรกิจบริกำรและกำรจัดงำน  
1. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจบริการและการจัดงาน เช่น ปฏิบัตงิานในต าแหน่งงาน ผูบ้ริหาร   
2. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล  
3. อาชีพที่อยู่ในธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เชน่ ปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน ผู้จัดการร้านอาหารนัก

ออกแบบเมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเลีย้ง  
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4. อาชีพทางดา้นการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  
5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการวางแผนและพฒันาที่พักแรมธุรกิจ  

อาหาร ภัตตาคารและงานจัดเลีย้ง  
6. พนักงานในธุรกิจบริการที่เก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจสปา เปน็ตน้  
7. นักวิจัยและนักวชิาการ  
วิชำเอกกำรจัดกำร กำรประกอบกำรพำณิชย์ และนวัตกรรม  
โอกาสในการประกอบอาชีพส าหรับบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาวชิาเอกการจัดการ  จะสามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้

ในการปฏิบัติหนา้ที่ดา้นการบริหารจัดการฝ่ายตา่งๆ ภายในองค์กร การวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนและหลักการตัดสินใจ ตลอดจนรบัผิดชอบงานดา้นการควบคุมภายในองคก์ร การจัดระบบการท างาน 
ระบบสนิค้าคงคลังตลอดจนงานด้านธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชมุชน ดังนั้น  แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้เลือก
วิชาเอกการจัดการจึงมีความหลากหลาย  ประกอบดว้ย  

1. งานสายธุรกิจ  ได้แก่ การเปน็ผู้ประกอบการท าธุรกิจส่วนตัวนักลงทนุ  ผู้บริหารองค์กร  พนกังานขององค์กร
เอกชน เช่น ปฏิบตัิงานในต าแหน่งงาน พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ผู้จดัการทั่วไป ผู้จัดการฝา่ย
ทรัพยากรมนุษย์ ผูจ้ัดการแผนกการจ้างงาน ฝา่ยแรงงานสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาองค์การพนักงานขององค์กร

เอกชน เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป เจ้าหนา้ทีฝ่่ายบุคคล เจ้าหน้าทีฝ่่ายงานบริหารองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการผูบ้ริหาร เจ้าหน้าทีผู่้รับผดิชอบการก าหนดนโยบายผู้บริหารระดบัสงู เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบการ

วางระบบงานของบริษทั เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานของบริษทั เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์แผนและนโยบาย เจา้หน้าที่วิเคราะห์ปัญหานักวิจัยทางธุรกิจ เจ้าหน้าที่โลจสิติกส์  

2. งานในก ากับของรัฐ  เชน่ ปฏบิัติงานในต าแหน่งงาน พนักงานองค์กรในก ากับของรัฐในต าแหน่งเช่นเดียวกับ
พนักงานเอกชน  

3. งานสายวิชาการ เช่น ปฏิบัตงิานในต าแหน่งงาน นักวิชาการนักวิจัย อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และการจัดการเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ  การศึกษาต่อด้านบริหารอาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยหรือ
ที่ปรึกษาองค์กรเป็นต้น  

4. สายงานพัฒนาชุมชน  เช่น ปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน ผู้ชว่ยหรือนักพัฒนาชุมชนด้านการจดัการท้องถิ่น 
รวมถึงงานสายธุรกิจชุมชน (ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรอิสระ)    

สำขำวิชำผู้ประกอบกำรดิจิทัล  
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล จะมีองค์ความรู้ ทั้งวิชาการและทักษะ

ทางวชิาชีพ ซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพ อาท ิ วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรตลาดดิจิทัล   
การตลาดออนไลน์ ออกแบบหรือพัฒนาระบบเว็บไซต์ ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร เป็นผู้ประกอบการดิจิทัล   
นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล และนวัตกรผู้พลิกโฉมธุรกิจ  

  

สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว และ สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว (กลุ่มเรียน
ภำษำอังกฤษ)  

1. ผู้ปฏิบัตงิาน ผู้จัดการ ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารองค์กร ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวข้อง  

http://www.dektalent.com/vdo/657-work-force-problems/%22%20/o%20%22%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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2. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจ ที่ท าซ้ าได้ (repeatable) และขยายตัวได ้
(scalable) (Start-Up) ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
3. นักวางแผนการท่องเที่ยว นักพฒันาการท่องเที่ยว ที่ปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร และองค์กรมหาชน  
4. ผู้ประกอบธุรกิจการจัดน าเที่ยว ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์  
5. ผู้สร้างเนื้อหาทางการท่องเที่ยว (Tourism content creators เช่น นักสร้างแรงบนัดาลใจการท่องเที่ยว 
(Travel influencer), ยูทูบเบอร์ (YouTuber), ผู้เขียนบล็อก หรือเจ้าของบล็อก (Blogger), ผู้บันทึกเร่ืองราวโดยเล่า
ในรูปแบบวดิีโอ (Vlogger), นักเขียนค าโฆษณา (Copy-Writer) นักเล่าเร่ือง นักการตลาดการทอ่งเที่ยว นักวางแผนกล
ยุทธ์ทางการท่องเที่ยว  
6. นักจัดการการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม  
7. ผู้จัดงานการประชุมมืออาชีพ (Professional Conference Organizer - PCO) ผู้จัดงานแสดงสินคา้มืออาชีพ 
(Professional Exhibition Organizer -  PEO) บริษัทรับจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 
(Destination Management Company - DMC) นักวางแผนการเดินทางเพื่อเป็นรางวลั (Incentive Specialist - 
IS) และผู้จัดการพืน้ที่ในศนูย์การประชุมและศนูย์แสดงสินคา้ (Venue Manager)  
8. พนักงานบริการภาคพืน้ของสายการบิน พนักงานการท่าอากาศยาน  พนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศ พนักงาน
บริษัทตัวแทนจ าหนา่ยบตัรโดยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนจ าหนา่ยบัตรโดยสาร  
9. ผู้มีความเชี่ยวชาญดา้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ การด าเนนิธุรกิจสุขภาพ กีฬาและ
นันทนาการ  
10. นักวิจัยและนักวิชาการทางการท่องเที่ยว  

  

2) หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  
จัดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดทา้ยของการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ  
เทียบเท่า  
ปริญญำ  

ผู้ส าเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  
แนวทำงประกอบอำชีพ  

เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว บณัฑิตสามารถประกอบอาชีพไดท้ั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น พนักงานบัญชี   
ผู้จัดการฝ่ายการบัญชี นกัวิชาการเงินและบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถประกอบวชิาชีพทางดา้นบัญชโีดยตรง   
โดยการสอบขอใบอนุญาตเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ผูส้อบบัญชีภาษีอากร  ผู้ตรวจสอบภายในกิจการ ที่ปรึกษาทางด้าน
ระบบบัญชี และสามารถศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทีภ่ารกิจด้านบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี   
โทรศัพท์หมายเลข 0-4320-2401, 0-4320-2342, 0-4320-2344 ต่อ 48008, 48009, 48011, 48012   
โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 08-9711-1619 ข้อมูลเพิ่มเติม http://kkbs.kku.ac.th /Facebook.com/kkbskku  

http://kkbs.kku.ac.th/
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คุณสมบัติเฉพำะ ในกำรรับเข้ำศึกษำ  
         หลักสูตรบริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภำษำอังกฤษ)  

ข้อ 1. ผู้เข้าศึกษามีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องเข้ารับการอมรม
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา ทั้งนี้ ผลคะแนนต้องมีอายไุม่เกิน 2 ป ีนบัถึงวันสมัคร  

1.1 TOEFL (Paper-based Test: PBT)    ไม่ต่ ากว่า 477 คะแนน     
1.2 TOEFL (Internet-based Test: IBT)   ไม่ต่ ากว่า 53 คะแนน   
1.3 TOEFL (Computer–based Test: CBT)            ไม่ต่ ากว่า 153 คะแนน   
1.4 IELTS  ที่ระดับคะแนนรวม ไม่ต่ ากว่า 4.5 (Writing ระดบัคะแนน ไม่ต่ ากวา่ 5)   
1.5 CU-TEP        ไม่ต่ ากว่า 45   
1.6 TU-GET        ไม่ต่ ากว่า 450    
1.7 KKU AELT        ไม่ต่ ากว่า 3   
1.8 KEPT                                                ไม่ต่ ากว่า 48  
ข้อ 2. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนแต่ไม่เปน็ไป ตามข้อ 1.   

ผู้เข้าศึกษาต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าอบรม (KEPT) ที่สถาบนัภาษาจัดสอบให้กับคณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี  
ข้อ 3. หากผู้เข้าศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าอบรม (KEPT) ตามข้อ 2. และมีผลคะแนน KEPT อยู่ใน
ระดับ A1-A2 ผู้เข้าศึกษาต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบนัภาษาจัดสอนให้กับคณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี ตามจ านวนชั่วโมงการอบรมในตารางดา้นลา่งนี้   

ล าดับ  ผลคะแนน KEPT  ระดับ  ชั่วโมงการอบรม  
1.  ต่ ากว่า 32 คะแนน  A1  100 ชั่วโมง  
2.  ตั้งแต่ 33-48 คะแนน  A2  50 ชั่วโมง  

ข้อ 4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมทักษะภาษอังกฤษ ตามข้อ 3. ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  
โดยรวมค่าอบรม ค่าหนังสือ และค่าทดสอบภาษาอังกฤษหลังอบรม (KEPT)  
  

เงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ำมี)     -  
 

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วชิาเอกการเงิน 15,000 บาท  
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วชิาเอกการตลาด 15,000 บาท  
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วชิาเอกการจัดการ การประกอบการพาณิชย์   

และนวัตกรรม 15,000 บาท  
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วชิาเอกการจัดการธุรกิจบริการและ  

การจัดงาน 15,000 บาท  
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม  

การท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาไทย) 15,000 บาท  
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• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม  
การท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) 38,000 บาท  

• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผูป้ระกอบการดิจิทลั 30,000 บาท  
• หลักสูตรบัญชบีัณฑิต 15,000 บาท  

  

คณะเศรษฐศำสตร ์
ข้อมูลหลักสูตร 

1. หลักสูตร 
ภาษาไทย  :  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program 
 

2. ปริญญำ 
ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   ชื่อย่อ ศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Economics 
   ชื่อย่อ  B.Econ. 
 

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
3.1 งานในภาคเอกชนหรือธุรกิจ เช่น นักธุรกิจ (ผู้ประกอบการธุรกิจ) นักลงทุนสัมพันธ์ นักวางแผนเชิงกล

ยุทธ์ทางธุรกิจ (วิเคราะห์การตลาด, วางแผนการขาย, วิเคราะห์ต้นทุน, CSR, CSV) นักวิเคราะห์การเงนิ 
(บริษัท)/นักการธนาคาร(สินเชื่อ) หรือสถาบันการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (หุ้น) นักวางแผนทาง
การเงิน(ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบคุคล) นักสิ่งแวดล้อม (Environment officer)  นักวางแผน  ห่วงโซ่
อุปทาน  นักวิเคราะห์เชิงนโยบายและแผน นักวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์  นักที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักการค้าระหว่างประเทศ นักพัฒนาองค์กร 

3.2 งานในภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรม เช่น นักวิชาการ (นกัวิจัย/อาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา/นัก
เศรษฐศาสตร์/ นักวิแคราะห์ข้อมูล) นักวิเคราะห์เชิงนโยบายและแผน 

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้ 
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 0-4320-2267  โทรสาร 0-4320-2453  
E-mail : econ.kku@gmail.ac.th 
Website : https://econ.kku.a.th 
Facebook : Faculty of Economics Khon Kaen University  

ข้อมูลหลักสูตร 
1. หลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 

mailto:econ.kku@gmail.ac.th
https://econ.kku.a.th/
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ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program (International Program) 

2. ปริญญำ 
ภาษาไทย    ชื่อเต็ม  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
   ชื่อย่อ ศ.บ. 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Economics 
   ชื่อย่อ  B.Econ. 

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
3.1 งานในภาคเอกชนหรือธุรกิจ เช่น นักธุรกิจ (ผู้ประกอบการธุรกิจ) นักลงทุนสัมพันธ์ นักวางแผนเชิงกล

ยุทธ์ทางธุรกิจ (วิเคราะห์การตลาด, วางแผนการขาย, วิเคราะห์ต้นทุน, CSR, CSV) นักวิเคราะห์การเงนิ 
(บริษัท)/นักการธนาคาร(สินเชื่อ) หรือสถาบันการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (หุ้น) นักวางแผนทาง
การเงิน(ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล) นักสิ่งแวดล้อม (Environment officer)  นักวางแผน ห่วงโซ่
อุปทาน นักวิเคราะห์เชิงนโยบายและแผน นักวางแผนกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์  นักที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักการค้าระหว่างประเทศ นักพัฒนาองค์กร 

3.2 งานในภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรม เช่น นักวิชาการ (นกัวิจัย/อาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา/นัก
เศรษฐศาสตร์/ นักวิแคราะห์ข้อมูล) นักวิเคราะห์เชิงนโยบายและแผน 

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้ 
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 0-4320-2267  โทรสาร 0-4320-2453  
E-mail : econ.kku@gmail.ac.th 
Website : https://econ.kku.a.th 
Facebook : Faculty of Economics Khon Kaen University 

 

คณะศิลปกรรมศำสตร ์
1. หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาทัศนศิลป์ 
Bachelor of  Fine and Applied Arts Program in Visual Arts  

 

2. ปริญญำ    
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
ศป.บ. (ทัศนศิลป์) 
Bachelor of  Fine and Applied Arts (Visual Arts) 
B.F.A. (Visual Arts) 

 

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
1. ศิลปินอิสระ 

mailto:econ.kku@gmail.ac.th
https://econ.kku.a.th/
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2. นักบริหารจัดการทางด้านศิลปะ 
3. ผู้ประกอบการ 
4. สอนทางด้านศิลปะในสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

5. นักวิชาการอิสระ 
6. ช่างศิลป์, ชา่งออกแบบ 

 

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได ้
      งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 
หรือดูรายละเอียดได้ที่  http://fa.kku.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพำะในกำรรับเข้ำศึกษำ 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านทัศนศิลป์และมีประสบการณ์การท างานด้าน     

ทัศนศิลป์หรือได้รับรางวัลด้านทัศนศิลป์ในระดับสถาบัน หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ 
 

เงื่อนไขอื่นๆ  (ถ้ามี) 
1. หลักสูตร 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ 
       Bachelor of  Fine and Applied Arts  Program in  Visual  Communication Design 
 

2. ปริญญำ    
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์) 
ศป.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป)์ 
Bachelor of  Fine and Applied Arts (Visual Communication Design) 
B.F.A. (Visual Communication Design) 

 

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพนักออกแบบ  นักวชิาการดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์  นักวิจัยด้าน

การออกแบบ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต ์  นักเขียนภาพประกอบ นักออกแบบโฆษณาและมลัติมีเดียนัก
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์  นักออกแบบแฟชัน่  นกัออกแบบนิทรรศการและภัณฑารักษ์ นักถ่ายภาพ ผู้ก ากับ
ภาพยนตร์ นักเขียนการ์ตูนเคลือ่นไหว ธุรกิจด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ธุรกิจทางด้านศิลปะและการออกแบบ อาจารย์
ด้านการออกแบบ  
 

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได ้
     งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศลิปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 
หรือดูรายละเอียดได้ที่  http://fa.kku.ac.th 
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คุณสมบัติเฉพำะในกำรรับเข้ำศึกษำ 
    เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติด้านการออกแบบ และมีประสบการณ์การท างานด้านการ
ออกแบบ ต้องไม่ตาบอดสี มีทักษะด้านการสื่อสารดีเป็นพิเศษ ผู้มีคุณสมบัตินอกจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

เงื่อนไขอื่นๆ  (ถ้ามี) 
 

1. หลักสูตร 
หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต  

      Bachelor of  Music 
 

2. ปริญญำ    
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต   
ดศ.บ. 
Bachelor of Music   
B.Mus.  

 

3.  วิชำเอก      
ดนตร ี

 

4. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
1) ศิลปินนักดนตร ี
2) นักวิชาการด้านดนตรี   
3) นักวิจัยวัฒนธรรมดนตรี      
4) ผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี   
5) ครูดนตรี 
6) บุคลากรทางการศึกษา 
7) ประกอบอาชีอิสระ 

 

5. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได ้
           งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอียดได้ที ่ 
http://fa.kku.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพำะในกำรรับเข้ำศึกษำ 
    เป็นผู้ที่ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณท์างดา้นดนตรี  
 
เงื่อนไขอื่นๆ  (ถ้ามี) 
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1. หลักสูตร 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Dance 

 

2. ปริญญำ    
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์) 
ศป.บ. (นาฏศิลป์) 
Bachelor of Fine and Applied Arts (Dance) 
B.F.A. (Dance) 

 

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ 
1. นักแสดงหรือศิลปินในสถานประกอบการเอกชน 
2. นักออกแบบการแสดงนาฏศิลป์ 
3. ผู้บริหารสถานประกอบการเก่ียวกับงานนาฏศิลป์ 

  4. ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมการแสดง เช่น นักวิชาการวัฒนธรรม นักพัฒนาสังคมด้าน
วัฒนธรรม นาฏศิลปิน เป็นต้น 
  5. ครู/อาจารย์สอนนาฏศิลป์ (โดยอาจต้องศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเพิ่มเติมหลังส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์) 
 

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได ้
           งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-202396, 043-348319 โทรสาร 043-202396, 043-348319 หรือดูรายละเอียดได้ที ่ 
http://fa.kku.ac.th 
 

คุณสมบัติเฉพำะในกำรรับเข้ำศึกษำ 
    ต้องเป็นผู้มีทักษะ ความรู ้ ความสามารถพื้นฐานทางดา้นนาฏศิลปไ์ทยและนาฏศิลป์พื้นเมือง ผู้มีคุณสมบัติ
นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

เงื่อนไขอื่นๆ  (ถ้ามี) 
 
 

คณะนิติศำสตร ์
 

ข้อมูลหลักสูตร  
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต   
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (4 ปี)    

1. หลักสูตร   
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ชื่อหลักสูตร   
ภาษาไทย :        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานิติศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Laws Program in Law  

2. ปริญญำ  
ชื่อปริญญำและสำขำ  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :     นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :        น.บ. (นิติศาสตร์)   
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Laws (LAW)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    LL.B. (LAW)  

3. แนวทำงประกอบอำชีพและกำรศึกษำต่อ  
บัณฑิตสามารถท างานดา้นกฎหมายและที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และหน่วยงานอ่ืน

ที่เก่ียวของ รวมถึงการประกอบวิชาชีพกฎหมาย   
3.1 หน่วยงำนของรัฐ  

  1) บุคลากรในกระบวนการยุตธิรรม   
  2) บุคลากรในงานยุตธิรรม การบริการสาธารณะด้านการอ านวยความยุติธรรม และที่เก่ียวข้อง  
  3) หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เก่ียวข้อง  

3.2 หน่วยงำนของเอกชน   
  1) ผู้ประกอบธุรกิจและการลงทุน   
  2) ท างานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายในภาคธุรกิจเอกชน   

3.3 กำรประกอบวิชำชีพกฎหมำย   
  

4. กำรรับเข้ำศึกษำ  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตา่งประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งดี  

5. คุณสมบัติในกำรรับเข้ำศึกษำ  
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไมน่้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเปน็ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า    
   
6. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  

ที่ตั้ง 123 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์หมายเลขติดต่อ 043-009-700 ต่อ 42324 , 043 203 588 ต่อ 16 หรือ 095 649 4034 เว็บ
ไซด์ Website : http://law.kku.ac.th , Facebook : คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
อื่นๆ  
          อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 18,000 บาท  
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วิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น 
 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2565)  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program  

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    รป.บ.  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Bachelor of Public Administration  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    B.P.A.  

3. วิชำเอก  
1) การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (Governance and Public Affairs: GPA)  
2) การจัดการการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management: FFM)  
3) การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (Urban Management and Technology: UMT)  

4.  จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
124 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสตูร  
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวชิาการ หลักสูตร 4 ปี  
5.2 ภำษำที่ใช้  

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา  
5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศ  
6. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลงัส ำเร็จกำรศึกษำ  

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในองค์กรภาครัฐและรฐัวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาค
อาสาสมัคร หรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ทั้งในระดบัท้องถิน่ ระดับชาติ และระดบั
นานาชาติ  อาทิ 1) ปลัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือราชการส่วนภูมิภาค (เจ้าพนักงานปกครอง) 2) ข้าราชการ
ต ารวจ 3) นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4) นกับริหารงานท้องถิ่น 5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6) นัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 7) เจ้าหน้าที่ฝา่ยพัฒนากลยุทธ์ 8) เจ้าหน้าทีฝ่่ายลูกค้าสัมพนัธ์ 9) เจ้าหน้าที่ดา้นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 10) เจ้าหน้าทีป่ระสานงานทั่วไป 11) นักบริหารงานคลังและบัญชี 12) เจ้าหน้าที่พสัดุ 13) เจ้าหน้าที่การเงนิ 14) 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 15) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 16) ผู้จัดการสหกรณ์ 17) ผู้บริหารส่วนการคลัง 18) พนักงาน
ธนาคาร 19) เจา้หน้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 20) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 21) พนักงานบริษัทดา้นการเงิน 22) ผู้บริหารใน
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องค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ 23) เจ้าหน้าทีผ่ังเมือง 24) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 25) 
ผู้จัดการโครงการ 26) ผู้รับเหมาก่อสร้าง 27) ประกอบธุรกิจอิสระ 28) อาจารย์หรือนักวิชาการ  
7. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
8. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ  

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวด 3 ข้อ 
13 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  

ข้อ 13 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา   
- หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี หรอื 5 ป ีหรือ 6 ป)ี จะต้องเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับ มธัยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเท่า   
- เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัตผิู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวชิานั้น ๆ หรือตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง กับการรับเข้าศึกษา ในหลักสูตรระดบัปริญญาตรีสาขาวิชา
นั้น ๆ   

- คุณสมบัติของการรับนักศึกษาชาวตา่งประเทศให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของ
มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ  

 
9. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002  
โทรศัพท์ 043-203124  
โทรสาร 043-203875  

 

วิทยำลัยนำนำชำต ิ
 

1. หลักสูตร: บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ  Bachelor of Business Administration Program  
(International Program) 
1.1. ปริญญา: บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration B.B.A. 

1.1.1.  วิชาเอกธุรกิจสากล (Global Business) 
1.1.2.  วิชาเอกการตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 
1.1.3.  วิชาเอกการเป็นผูป้ระกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship) 

1.2. แนวทางการประกอบอาชีพ 
1.2.1.  วิชาเอกธุรกิจสากล (Global Business) 

เป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ SME ผู้จัดการ หรือพนักงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและ
การจัดการ 
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Graduated can work as business advisor, business analysts, human resources officers and 
product managers of importing/exporting companies or multinational corporation 
 1.2.2 วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานได้ในหลายสาขาเชน่ ด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด  

บริการลูกค้า และองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนทั้งภายในและตา่งประเทศ 
 Graduates can work in many fields such as marketing, marketing analysis,  
customer service, and in international public and private organizations or  
companies. 
1.2.3 วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ (International Entrepreneurship) 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานเป็นเจ้าของธุรกิจ Start uppers ผู้ก่อตั้งหรือได้รับ 
การว่าจ้างในช่วงต้นของการลงทุนระหว่างประเทศ คู่ค้าที่มีศักยภาพหรือซื้อกิจการระหว่างประเทศ และ
ที่ปรึกษา 

 Graduates can start their own companies; can work with potential partners for  
International ventures, can work in business development or corporate strategy teams in 
international companies as well as working as consultants 

 

2. หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Arts Program in International Affairs (International Program) 
2.1. ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศ (ศศ.บ.) 

Bachelor of Arts in International Affairs (B.A.) 
2.2. แนวทางการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตสามารถท างานในองค์กรระหว่างประเทศ เชน่ สหประชาชาติ สหาภาพยุโรป องค์กร 
ไม่แสวงผลก าไร สถานทูต หรือเกี่ยวกับด้านการบริหาทรัพยากรบุคคล 
Graduates can work for public or international organizations such as United Nations (UN) or 
European Union (EU), NGOs, embassies, and in human resources 
 

3. หลักสูตร: ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
Bachelor of Arts in Tourism Management (International Program) 
3.1. ปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 

Bachelor of Arts in Tourism Management (B.A.) 
3.2. แนวทางการประกอบอาชีพ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานเป็นไกด์น าเที่ยว พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน พนักงาน 
โรงแรม หรือผู้จัดการบริษัททัวร์ และเจ้าหน้าที่ในแผนกการท่องเที่ยวสาธารณะ 
Graduates can work as tour guides, flight attendants, hotel staff or managers,  
tour agency representatives, and officers in the public tourism department. 
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4. หลักสูตร: หลักสตูรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  
Bachelor of Arts in Communication Arts  (International Program) 
4.1. ปริญญา:  นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Arts in Communication Arts (International 

Program) 
4.1.1.  วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ Creative Media Technology 

4.1.2.  วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) International Journalism 
4.2. แนวทางการประกอบอาชีพ 

4.2.1.  วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ Creative Media Technology 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เก่ียวกับธุรกิจการประชาสัมพันธ์ การ
สร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นผู้ก ากับหรือผู้อ านวยการผลิตในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 
Graduates can work in multimedia and mass media-related businesses, public  
relations, advertisement creation, media design, and as directors. 

 

4.2.2. วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ International Journalism 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เก่ียวกับธุรกิจการประชาสัมพันธ์ การ
สร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นผู้ก ากับหรือผู้อ านวยการผลิตในอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 
Graduates can work in multimedia and mass media-related businesses, public  
relations, advertisement creation, media design, and as directors. 
 

4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
หลักสตูร ผู้มีสญัชาตไิทย ผู้มีสญัชาติอื่น ค่าขึ้นทะเบียน

นักศึกษาใหม่  

 
40,000-50,000 

บาท* 

 
 

50,000-60,000 
บาท*  

10,000 บาท 
(ช าระแรกเข้าเพยีง

ครั้งเดียว) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1 วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่าง 

           ประเทศ (International Entrepreneurship) 
2 วิชาเอกธุรกิจสากล (Global Business) 
3 วิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ   

         (International Marketing) 

หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต 
1 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ  

(International Affairs) 
2 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  

(Tourism Management) 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
1 วิชาเอกเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์  

(Creative Media Technology) 
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2 วิชาเอกวารสารศาสตร์ระหว่างประเทศ 
(International Journalism) 

หมายเหตุ *    ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ไม่รวมค่าหนังสือ และค่าทัศนศึกษาของสาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว ทั้งนี้ไม่
สามารถขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
** วิทยาลัยนานาชาติมีค่าสมัครสอบ 1,500 บาท  
***สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ https://www.ic.kku.ac.th 
ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได ้
123 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพืน้ฐาน ชัน้3 ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

เบอร์ติดต่อ 043-202424 หรือ 095-6632001 
 

คณะสหวิทยำกำร  วิทยำเขตหนองคำย  
 

 
หลักสูตรบริหำรธุรกจิ วิชำเอกกำรเงินธุรกิจ  

1. หลักสูตร   
เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน าเข้า และการส่งออกสินค้า การขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ  
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิชาเอกการเงินธุรกิจ  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล นักบริหารความเสีย่งทางการเงนิ นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ ผู้ตรวจสอบทางการเงิน เป็นพนักงานบริษัท ธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงทบวงกรมตา่งๆ 
เจ้าหน้าที่ทางการเงินทั้งเอกชนและรัฐบาล เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=51  
  

หลักสูตรนวัตกรรมกำรท่องเทีย่วและกำรบริกำร  
1. หลักสูตร   

เน้นให้มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ได้อย่าง
เชี่ยวชาญ ภายใต้แนวคิดเชิงนวัตกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ  
2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวชิานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
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3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  

       ประกอบอาชีพได้ทั้งระดับผู้ประกอบการและพนักงาน โดยเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม พนักงาน
บริษัทน าเที่ยว พนักงานบริษัทจัดน าเที่ยว มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการภาคพ้ืนดิน 
เจ้าหน้าที่สายการบิน เจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยาน นักพัฒนาทางการท่องเที่ยว นักวางแผนทางการท่องเที่ยว 
และเจ้าหน้าที่จัดงานประชุมสัมมนา พนักงานบริการส่วนหน้า พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม บาร์เทนเดอร์ บาริสต้า เชฟ พนักงานแม่บ้าน พนักงานบนเรือส าราญ พนักงานในสปา พนักงานในธุรกิจ
นันทนาการและบันเทิง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=53  
  

หลักสูตรบริหำรธุรกจิ วิชำเอกธุรกิจระหว่ำงประเทศ  
1. หลักสูตร   

ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในสว่นของการบริหารจัดการธุรกิจโดยพื้นฐานและใน
ส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหวา่งประเทศ การขนส่ง การ
น าเข้าส่งออก กฎหมายระหว่างประเทศ วัฒนธรรมข้ามชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีความรูค้วามสามารถทางดา้น
ภาษาที่ 3  
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถประกอบอาชีพเปน็นักธุรกิจระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝา่ยต่างประเทศ เจ้าหนา้ที่ส่งออก เจ้าหน้าที่ฝา่ยขาย
ต่างประเทศ/การตลาดต่างประเทศ ผู้แทนน าเข้า ส่งออกสินค้า เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาตา่งประเทศ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน
ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหนา้ท่ีีเขตปลอดภาษีอากร  
4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=51  
  

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต  
1. หลักสูตร   

 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเนน้ให้บัณฑติเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการบญัชี คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์ และความรบัผิดชอบตอ่สังคม มีความพร้อมที่จะปฏบิตัิงานทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล และการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ รวมทัง้เป็นผูป้ระกอบธุรกิจที่ดีต่อไป  
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา บญัชบีัณฑิต (บช.บ.) สาขาวชิาบัญชบีัณฑิต  
3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
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       สามารถเป็นเจา้หน้าที่การเงินบัญชบีริษัท นักบัญชีรัฐบาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบภายใน
บริษัท เจ้าหนา้ที่ธนาคาร ทีป่รกึษาระบบบัญชี ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้รับจา้งท าบัญชีอิสระ วิชาชีพ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการเงินและบัญชีเจ้าของธุรกิจส่วนตัว  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=49  
  

ข้อมูลหลักสูตรนิติศำสตร์  
1. หลักสูตร   

เน้นให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายที่มีคุณธรรมพร้อมส านึกถึงบุญแผน่ดนิ มีทักษะและ
ประสบการณ์ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวชิาชีพ
กฎหมาย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสงัคมทีม่ีความแตกต่างหลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา นติิศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวชิานิติศาสตร์  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถศึกษาต่อในระดบัเนติบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ อัยการ ผู้พพิากษา ต ารวจ ทนายความ
หรือนิติกรได้ ท างานไดท้ั้งในภาครัฐและเอกชน  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=42  
  
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์  
1. หลักสูตร   

เน้นให้มีความรู้ความสามารถในด้านบริหารจัดการ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ อย่าง
มืออาชีพ พร้อมส าหรับการ ท างาน การแก้ไขปัญหาและการพฒันาความรู้ในสาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถประกอบอาชีพทัง้การบริหาร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหาร
การพัฒนาการคลังและการงบประมาณ ตลอดจนปรากฎการณส์ าคัญๆ ทางการบริหารการพฒันา
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระ และองค์การไม่แสวงหาก าไรและการบริหารงาน
ท้องถิ่น  
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4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=47  
  

หลักสูตรเศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ นวัตกรรมและควำมย่ังยืน  
1. หลักสูตร   

เน้นให้ เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถทางดา้นวิชาการเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และมีความรู้ด่ีานนวัตกรรม เพื่อให้บัณฑิตเปน็ผู้ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนสามารถน าเสนอข้อมูลและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้หลากหลาย เปน็ผู้มีจิตส านกึคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะและตระหนักถึงการพฒันา  
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม
และความยั่งยืน  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถประกอบอาชีพทัง้ในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้านการวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย นักการ
ตลาด นักการธนาคาร รวมไปถงึการประกอบธุรกิจส่วนตัว  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=45  
  

ข้อมูลหลักสูตรวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย  
1. หลักสูตร   

เป็นการมุ่งศึกษาและพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพทางดา้นร่างกาย จติใจ สติปญัญา อารมณ์ สังคม มุ่ง
สร้างสรรค์สังคมไทยให้เข้มแข็งมีระเบียบวินยั มีความเอ้ืออาทร สมานฉนัท์ ภายใต้ยทุธศาสตร์ การพัฒนากีฬาขั้นพืน้ฐาน 
การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน การพัฒนากีฬาเพื่อความเปน็เลิศ การพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ การพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการกีฬา   
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กาย  
3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถประกอบอาชีพทีต่้องการผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักสรรีวิทยาการกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักเวชศาสตร์การ

กีฬา โค้ช นักวิชาการด้านสุขภาพ นักโภชนาการกีฬา  ผู้แนะน าการออกก าลังกายในฟิตเนส ครู อาจารย์ ท าธุรกิจดา้น
สุขภาพ เช่น ฟิตเนส สปา เปน็ต้น  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=31  
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หลักสูตรวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ วิชำเอกวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ  
1. หลักสูตร   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เน้นการให้ความรูใ้นด้านวทิยาการ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติประยกุต์ และวิทยาการค านวณ ทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏบิัติ มี
ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏบิัติ มีการคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ   
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
      สามารถน าไปประกอบอาชีพ ในด้านการพฒันาซอฟแวร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์ออกแบบระบบ
สารสนเทศ เว็บโปรแกรมเมอร์ นักวางระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบ นักพฒันาเทคโนโลยีเวบ็ ผู้บริหารวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์รวมถึงงานด้านอ่ืนๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=29/  
  
หลักสูตรวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ วิชำเอกวิทยำกำรข้อมูลและปัญญำประดษิฐ์  
1. หลักสูตร   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดษิฐ์ เน้นการให้ความรู้ในด้านวิทยาการ
ข้อมูลและปัญญาประดษิฐ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิตปิระยุกต์ และวิทยาการค านวณ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิ มี
ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏบิัติ มีการคิดวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ   
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
      สามารถน าไปประกอบอาชีพ ในดา้นการพฒันาซอฟแวร์ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิเคราะห์ออกแบบระบบ
สารสนเทศ เจ้าหน้าทีน่ิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักวิจัยข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล 
นักวิเคราะห์สถิติ  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=29  
  
หลักสูตรเทคโนโลยีกำรผลิตสตัว์น้ ำ  
1. หลักสูตร   

https://ase.kku.ac.th/ase2017/web/
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เน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ และการฝึกปฏบิัติในด้านการผลิตสัตว์น้ า
มีคุณลักษณะความเปน็ผูป้ระกอบการสามารถประกอบธุรกิจสว่นตัวในดา้นการผลิตสตัว์น้ าโดยมีการน า เทคโนโลยีเข้าไป
ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การเพาะขยายพันธุส์ัตวน์้ า การเลี้ยงสัตวน์้ า อาหารสัตวน์้ า เปน็ต้น   
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน์้ า  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
      สามารถประกอบอาชีพนักวิชาการในหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน รับราชการในสถาบันการศึกษา กรมประมง 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ า กรมส่งเสริมสิ่งแวดลอ้ม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สามารถศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึน้ได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=40  
  

หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำหำร  
1. หลักสูตร   

เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการแปรรูปผลิตผล
เกษตรเป็นผลิตภัณฑท์างการเกษตร อันประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์อาหาร (ผลิตภัณฑจ์ากผัก ผลไม ้ธัญชาต ิเนื้อสัตว์ และ
ขนมอบ) และ ผลิตภัณฑ์ที่มิใชอ่าหาร (ยางพารา กระดาษ พลังงานทดแทน) นอกจากนั้นยงัเน้นให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินธุรกิจและการจัดการอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเกษตร   
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทีป่ระกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชนในด้าน
ต่างๆ เชน่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การผลิต การวิเคราะห์และประเมิน การควบคุมและประกันคุณภาพ  และการ
จัดการ  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=38  
  

หลักสูตรวิทยำศำสตร์สิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ  
1. หลักสูตร   

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน ได้รับความรู้ด้านสถานภาพ สภาวะและการจัดการ ขั้นพื้นฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในเขตภูมภิาพอินโดจนี โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านทรัพยากรดิน น้ า ป่า
ไม้ และทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ  
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2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถประกอบอาชีพในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่และชุมชนในทอ้งถิ่น ทั้งในหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น หนว่ยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและศูนยว์ิจัยทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงหนว่ยงานในภาคเอกชนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=33  
  

  
หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรจัดกำรธุรกิจ  
1. หลักสูตร   

เน้นให้บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบในการใชท้ักษะทาง
ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีประสิทธภิาพ ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การจัดการธุรกิจ  
  

3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถประกอบอาชีพ เจ้าหน้าทีด่้านการต่างประเทศ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน งานเลขานุการ งานล่าม นักแปล ธุรกิจน าเข้า ส่งออก และสามารถศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นได้ทั้งใน
และต่างประเทศ  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=56  
  

หลักสูตรกำรสอนภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ  
1. หลักสูตร   

เป็นหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตครูภาษาอังกฤษที่มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการ
จัดการเรียนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลัที่ทนัสมัครมาช่วยในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  

2. ปริญญำ   
       ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ  
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3. แนวทำงกำรประกอบอำชีพ  
       สามารถประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อาชีพครูและอาชพีที่เก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ  
  

4. ข้อมูลที่สำมำรถติดต่อได้  
        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nkc.kku.ac.th/nkc2021/apply/default/view?id=59  
  

วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร ์ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิด
วิเคราะห์ทางวิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ศึกษาตลอดชีวิต สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

1. มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. สามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้จริง 
3. มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และสามารถค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
4. มีความส านึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ

ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 

➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
Bachelor of Science (Information Technology) 

➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
(5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
(6) นักพัฒนาเว็บไซต์ 
(7) นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-362188 โทรศัพท์มือถือ 089-7102651 
โทรสาร - 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็น
หลักสูตรที่ จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีทักษะทางด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในการคิดและ
วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ มีความ
สนใจใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
จิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

    1. มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

    2. สามารถสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ในองค์กรได้จริง โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์ 
ในวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกงาน 

    3. มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และสามารถค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัย ได้อย่างต่อเนื่อง 

    4. มีความส านึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

Bachelor of Science (Computer Science) 
➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

(1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
(2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
(3) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
(4) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
(5) นักเทคโนโลยีเว็บ 
(6) ผู้บริหารโครงการด้านงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(7) นักวิทยาการข้อมูลทีส่ามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาก 
(8) นักออกแบบสื่อบันเทิงดิจทิัล 
(9) นักทดสอบระบบซอฟต์แวร ์
(10) ผู้ดูและระบบฐานข้อมูล 
(11) ผู้ตรวจสอบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(12) ผู้ตรวจสอบระบบดิจิตลั 
(13) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอินเตอร์เนตของสรรพสิ่ง 
(14) นักออกแบบการสื่อสารระหว่าง คนและอุปกรณ์/ระบบดิจิตลั 
(15) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใชง้านเทคโนโลยคีวาม

ฉลาด 
(16) ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางการพัฒนาและใชง้านเทคโนโลยี  ดิ

จิตัล 
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(17) เป็นผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิตลั เป็นต้น 
➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-362188 โทรศัพท์มือถือ 089-7102651 
โทรสาร - 

 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
➔ แนะน าเนื้อหาหลักสูตร/
สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎี และเทคโนโลยี องค์ความรู้
ด้านการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง โดยใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ 
น ามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนา หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาอย่างสร้างสรรค์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตามหลักวิชาการ และวิชาชีพ มี
ภาวะผู้น าในการส่งเสริม ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์    มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

1) มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

2) สามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

3) มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และสามารถค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

4) มีความส านึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
และวิชาชีพ สามารถท างานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) มีทัศนคติ จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ 
➔ ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

Bachelor of Science (Geo-informatics) 
➔ แนวทางประกอบอาชีพของ
สาขา 

สามารถประกอบอาชีพเปน็นักภูมิสารสนเทศได้ทั้งหน่วยงาน
ราชการ เอกชน และอิสระ ทางด้านการส ารวจพืน้ที่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ นักวิจยัด้านภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ สารสนเทศ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) นักพฒันา
โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น พฒันาระบบสนับสนนุการตัดสินใจ
เชิงพื้นที่ พฒันาการท าแผนที่ผ่านเวปไซต์ พฒันาระบบจัดเก็บภาษี สถาน
ประกอบการที่สามารถประกอบอาชีพได้มีดงันี้ 

(1) หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ได้แก่ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป์่าและพนัธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดนิ กรม
ชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สถาบนัการศึกษา กรมที่ดิน กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากร
ธรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ า   กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล กรมประมง กรมทางหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(อบจ. อบต.) กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานจังหวัด กรมป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา ส านักงานบริหารทรัพย์สิน 
กรมธนารักษ์ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ และ
องค์การมหาชนอ่ืนๆ ฯลฯ 

(2) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษา ด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวร์ ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม ด้านวิศวกรรมส ารวจท าแผนที่ 
แหล่งน้ า ประเมินพื้นที่ โครงสรา้งพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว วฒันธรรม เศรษฐกิจและสังคม โรงงานน้ าตาล 
ฯลฯ 

  (3) อาชีพอิสระ ได้แก่ เจ้าของกิจการบริษัทท าแผนที่ ฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดท าเวปไซต์ การส ารวจรังวัด 
ฯลฯ 

➔ ข้อมูลที่ติดต่อกับคณะ ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ 043-362188 โทรศัพท์มือถือ 089-7102651 
โทรสาร - 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มต่างๆ 



                                                                                                                             

 

 

 

รำยงำนกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย 
ในกำรด ำเนนิกำรรับบุคคลเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
(ตัดหรือถ่ายเอกสารไปใช้ได้) 

ชื่อ – สกุล  นาย   นางสาว ............................................................................................................................. .. 
โรงเรียน......................................................................................อ าเภอ.......................... .........จังหวัด........................................ 
วัน – เดือน – ปีเกิด............................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ....... 
สมัครคัดเลือกฯ  ได้คณะ..............................................................สาขาวิชา............................................................. 
ได้รับการตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาล............................................................................................. ............................ 
อ าเภอ............................................จังหวัด...................................................... 
วัน / เดือน / ปี  ท่ีตรวจ.................................................................................. 
1. ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน  (ส าหรับนักเรียนกรอก) 

นักเรียนเคยมี  หรือมีโรค / อาการ  หรือภาวะการเจ็บป่วย  ดังต่อไปน้ีหรือไม่ 
มี ไม่มี อธิบายรายละเอียด 
  หอบหืด (Asthma)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ความดันโลหิตสูง (Hypertension)………………………………………………………………………………………………… 
  ไอเป็นเลือด (Hemoptysis)………………………………………………………………………………………………………… 
  วัณโรคปอด (Pulmonary tuberculosis)……………………………………………………………………………………… 
  ตัวเหลือง  ตาเหลือง (Jaundice)………………………………………………………………………………………………… 
  โรคลมชัก (Epilepsy)……………………………………………….………………………………………………………………… 
  โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)……………………………………………………………………………………………… 
  หูน้ าหนวก (Otorrhea)………………………………………………………………………………………………………………… 
  ไส้เลื่อน (Hernia)…………………………………………………………………………………………………………………….…  
  กระดูกหัก/บาดเจ็บจากอุบัตเหตุ (Fracture / Accident)……………………………………………………………… 
  ได้รับการผ่าตัด (Surgical Operation)………………………………………………………………………………………… 
  อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลประวัติดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงและสมบูรณ์  
และรับทราบว่าถ้ามีข้อมูลท่ีไม่เป็นจริงหรือมีการปิดบังข้อมูล  ข้าพเจ้าจะถูกการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งน้ี  
และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาแล้ว  ก็จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
 

 ................................................................. 
 (...............................................................) 
 นักเรียนท่ีเข้ารับการตรวจ 
 วันท่ี............เดือน..................................พ.ศ............... 



                                                                                                                             

 

1. การตรวจร่างกาย 
น้ าหนัก…………………………กิโลกรัม     ส่วนสูง……………………………เซนติเมตร   
ความดันโลหิต………………………………mm.Hg    ชีพจร…………………………………ครั้ง / นาที 
 

2. เอกซเรย์ร่างกาย  (เลขของ Chest X-ray…………………………………………………………………..) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ผลการตรวจร่างกาย 
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

ใบอนุญาตเลขท่ี…………………………ออกให้ ณ วันท่ี…………เดือน………………………………………พ.ศ.………………ได้ท าการตรวจร่างกาย นาย / 
นางสาว ………………………………………………………………………เมื่อวันท่ี…………เดือน……………………………………พ.ศ.……………แล้ว  
เห็นว่าเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคดังต่อไปน้ี 

 โรคเรื้อน 
 วัณโรคในระยะอันตราย 
 โรคตดิยาเสพตดิให้โทษ 
 โรคพิษสรุาเรื้อรัง 
 โรคจิตต่างๆ 
 โรคคุดทะราดหรือโรคผิวหนังอันเป็นที่น่ารังเกียจ 
 กามโรคในระยะที่ 2  หมายถึงระยะที่มีผื่นหรือแผลตามผิวหนัง 
 ตาบอดส ี
 หูหนวก 

4. สรุปความเห็นและข้อแนะน าของแพทย์ 
 เหมาะสมท่ีจะศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ไม่เหมาะสมท่ีจะศึกษาในมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก……………………………………………………………………………………… 

 

 (ลงนาม)………………………………………………………………… 
          (…………………………………………………………………) 
 แพทย์ผู้ตรวจ 
 โปรดประทับตราโรงพยาบาล 

 
หมำยเหต ุ
ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพฯ  ที่สมบูรณ์  ต้องมีตราของโรงพยาบาล  และต้องมีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจก ากับผู้ได้รับคัดเลือกฯ ต้องไปรับ 
การตรวจร่างกาย จากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด/ประจ าอ าเภอ หรือโรงพยาบาลของรัฐ  หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง  
ให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบสัมภาษณ์ และให้น าใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (ท่ีประทับตราโรงพยาบาลแล้ว ) ไปยื่นต่อกรรมการฯ 
ในวันสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบได้คณะแพทยศาสตร์   คณะทันตแพทยศาสตร์  ให้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแห่งเดียว ตามวันที่ก าหนดไว้ในแนบท้ายประกาศผลการสอบฯ  เท่าน้ัน)  



                                                                                                                             

 

แบบฟอร์มส ำหรับตรวจโรคผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
เพ่ือเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยขอนแกน่  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 
โรงพยำบำลศรีนครินทร์  คณะแพทยศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

★★★★★★★★★ 

วันท่ี................เดือน......................................................พ.ศ.............................เวลา........ .....................น. 
ชื่อ นาย / นาง / นางสาว.................................................................................... ....................................อายุ......................ปี 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้.......................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................โทรศัพท์......................................... 
คณะ..................................................................................................สาขาวิชา...........................................................................   
น้ าหนัก.............................กิโลกรัม   ส่วนสูง.........................................เซนติเมตร 
ความดันโลหิต..............................มิลิเมตรปรอท    ชีพจร...............................ครั้ง / นาที 
1. กำรตรวจโรค 

1.1 หู คอ จมูก ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 
1.2 ตา ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 
1.3 หัวใจ ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 
1.4 ปอด ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 
1.5 ช่องท้อง ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 
1.6 อื่นๆ ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 

 

 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 กรรมการแพทย์ผู้ตรวจ 
 

2. ผลเอกซเรย์ ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 
  

 ลงชื่อ................................................ 
 (......................................................) 
 กรรมการแพทย์ผู้ตรวจ 
 

3. ผลกำรตรวจตำบอดสี ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 

4. ผลกำรตรวจวัดสำยตำ ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 

5. ผลกำรตรวจสำยตำแและอ่ำนภำพ  3 มิติ ❒  ปกติ ❒  ผิดปกติ 
 

หมำยเหตุ  ห้ามน าเอกสารน้ีออกจากห้องตรวจโรค 
 

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
 

   อนุมัติ   ไม่อนุมัติ                         ลายมือช่ือ.............................................. 
 
 
 


