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   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี   433 / 2559) 

เรื่อง การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
------------------ 

      ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา        (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ซ่ึง
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม และท า
ประโยชน์เพ่ือสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน นั้น เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายการรับนักเรียนดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือสังคม เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 

   1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร 
       1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ประจ าปีการศึกษา 
2558 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา 
เอกชน  องค์การปกครองท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีต่ั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในเขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก) 

    1.2  มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีแต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนด  
    1.3  เปนผูน าในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน    
          ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค ์4    
          ประการ ดังนี้ 

              1.3.1 มีความเป็นผู้น า  
              1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
              1.3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
              1.3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด 

         1.4  เปนผูมีสัญชาติไทย  
 
2. จ านวนรับรวม  373  คน     โดยมีคณะ/สาขาวิชา  และเกณฑ์การคัดเลือกฯ ดังนี้ 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 10  คน  
 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

2. สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและ 
    สิ่งแวดล้อม 
3. สาขาวิชาการประมง 
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การ 
    เกษตร 
 

4 คน 
2 คน 

 
2 คน 
2 คน 

ใช้คะแนนสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง(โควตาภาคฯ รอบที่ 1) ปี 
2559 ดังนี้ 
     1. วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์(วิทย์) และเคมี ค่า 
        น้ าหนักวิชาละ 10% 

2. วิชาภาษาอังกฤษ   และฟิสิกส์ ค่าน้ าหนักวิชาละ 15%,   
3. วิชาชวีวิทยา ค่าน้ าหนัก 30%  
4. มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดย 
   พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
5. ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์ 
    ส าหรับการตรวจสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม  

2 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2  คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA   ไม่ต่ ากว่า 3.50 
2. มีผลคะแนนในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน  
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง(โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ปี  
   2559 วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์(วิทย์)  
   เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ต้องได้คะแนนรวมทุกวิชา 50% ขึ้นไป 
3. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวน
รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

3 คณะพยาบาลศาสตร์ 7 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน 5%  
2. ใช้คะแนนผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) 
   ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
   2.1 วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ค่าน้ าหนักวิชาละ 10% 
   2.2 วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์(วิทย์) เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  
        ค่าน้ าหนักวิชาละ 15% 
3. คะแนนการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)  ค่าน้ าหนัก 30%  
4. คะแนนสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ค่าน้ าหนัก      
   20% 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 

4 คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 คน ใช้คะแนนสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง(โควตาภาคฯ รอบที่ 1) ปี 
2559 ดังนี้ 
1. วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์(วิทย์)  
    เคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ จะต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า  
    ร้อยละ  30 
2. คะแนนรวมทุกรายวิชาจะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55   
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ล าดับท่ี คณะ/สาขาวิชา จ านวน
รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

5 คณะวิทยาศาสตร์ 16 คน  
  

1. สาขาวิชาเคมี 
2. สาขาวิชาชีววิทยา 
3. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
9. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
10.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
11.สาขาวิชาสถิติ 
12.สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 
13.สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน 
    เทคโนโลย ี

 
3  คน 
1  คน 
1  คน 
2  คน 

 1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 

 
 

 
ใช้คะแนนสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
-  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในหมวดวิทยาศาสตร์และ 
   คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75  
-  ต้องได้คะแนนสอบวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาแต่ละวิชา 
   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8  คน  
 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 
 
 
 
 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
7. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

1  คน 
 
 
 
 
 

1  คน 
1  คน 
2  คน 
1  คน 
1  คน 
1  คน 

1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.25 
2. คะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ 
    ไม่ต่ ากว่า 30%  วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ไม่ต่ ากว่า 40% 
3. คะแนนสอบ PAT3 ไม่ต่ ากว่า 25% 
 
1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 
2. คะแนนสอบ GAT ไม่ต่ ากว่า 25% และ 
3. คะแนนสอบ PAT3  ไม่ต่ ากว่า 25%  
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ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา จ านวน
รับ 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม  1  คน ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
วิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ประจ าปีการศึกษา 2559 โดย
จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ในรายวิชาต่อไปนี้ 
-วิชา 01 วิชาภาษาไทย  
-วิชา 02 วิชาสังคมศึกษา 
-วิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ 
-วิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์) 
-วิชา 06 วิชาเคมี 
-วิชา 07 วิชาชวีวิทยา 
-วิชา 08 วิชาฟิสิกส์ 

8 คณะเทคนิคการแพทย์   2 คน  

 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์   2 คน 
   

1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA  ไม่ต่ ากว่า 3.25  
2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนกลุ่มสาระวิชา O-NET วิชาภาษาอังกฤษ  
   (03) ไม่ต่ ากว่า 30% จึงจะน ามาพิจารณาด้วยน้ าหนักคะแนน  
   ดังต่อไปนี้ 
   2.1 คะแนนกลุ่มสาระวิชา O-NET คิดเป็น 45% ประกอบไป 
        ด้วย ภาษาไทย (01) และ สังคมศึกษา (02) คิดเป็นวิชาละ  
        7.5% ภาษาอังกฤษ(03)  คณิตศาสตร์ (04) และ 
        วิทยาศาสตร์(05) คิดเป็นวิชาละ 10%   
   2.2  คะแนนสอบ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็น 45%  
   2.3 คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 10% 
     



6 

 

ล าดับที่ คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/ 

คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 
9 คณะเทคโนโลยี 8 คน  
 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน 1. GPAX (5 ภาคเรียน) 5% 
   2. วิชาภาษาไทย และ สังคมศึกษา ค่าน้ าหนักวิชาละ 10%,  
      ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์(วิทย์) และ เคมี ค่าน้ าหนัก  
      วิชาละ 17% , ชีววิทยา และฟิสิกส์ ค่าน้ าหนักวิชาละ 12% 

 
 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
 

1 คน 
 
1. GPAX (5 ภาคเรียน) 5% 
2. วิชาภาษาไทย และ สังคมศึกษา ค่าน้ าหนักวิชาละ 10%, 

   
    ภาษาอังกฤษ  17%      คณิตศาสตร์(วิทย์) 12%     
    เคมี  และชีววิทยา ค่าน้ าหนักวิชาละ 16%, 

       และฟิสิกส์ ค่าน้ าหนักวิชาละ 14% 
        
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 1 คน 1. GPAX (5 ภาคเรียน) 5% 
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 1 คน 2. วิชาภาษาไทย และ สังคมศึกษา ค่าน้ าหนักวิชาละ 10%,  
      ภาษาอังกฤษ  เคมี และฟิสิกส์  ค่าน้ าหนักวิชาละ 17% ,  
      คณิตศาสตร์(วิทย์) และชีววิทยา ค่าน้ าหนักวิชาละ 12% 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/ 

คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 
10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5 คน  
 1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

 
 
 
2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนง       
   วิชาดนตรีพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  คน 
 
 
 

1 คน 
 
 
 
 
 
 
 

1. สอบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตาม คุณสมบัติผู้มี  
   คุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
 
1.  มีผลการเรียน GPA สะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 
2.  เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ 
    ประโยชน์เพื่อสังคม 
3.  เป็นผู้มีความสามารถด้านดนตรี หรือขับร้องพ้ืนเมือง 
    โดยต้องผ่านการสอบปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์ 
4.  มีประสบการณ์ด้านการแสดงดนตรี หรือขับร้องพ้ืนเมือง  
     โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
5.  เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถ 
    แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 

 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนง       
   วิชานาฎศิลป ์
 
 
 
 
 
 
 
 

2  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ 
    ประโยชน์เพื่อสังคม 
2. เป็นผู้มีความสามารถด้านนาฎศิลป์ไทย หรือนาฎศิลป์ 
    พ้ืนเมือง โดยต้องผ่านการสอบปฏิบัติในวันสอบสัมภาษณ์ 
3.  มีประสบการณ์ด้านการแสดงนาฎศิลป์ไทย หรือนาฎศิลป์ 
    พ้ืนเมือง โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
4.  เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถ 
    แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน

รับ 
เกณฑ์การคัดเลือก/ 

คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
2. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

2  คน 
1  คน 
1  คน 

 
1. มีผลการเรียน GPA สะสม ไม่น้อยกว่า 2.80 
2. ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) 
ประจ าปีการศึกษา 2559  และคะแนน    GAT/PAT ครั้งที่ 
1/2559 โดยจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย ในแต่ละวิชา ดังนี้ 
   -วิชา 01 ภาษาไทย ไม่ต่ ากว่า 25%   
   -วิชา 02 สังคมศึกษา ไม่ต่ ากว่า 25%  
   -วิชา 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 35%   
   -วิชา 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์) ไม่ต่ ากว่า 40%   
   -วิชา 05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ไมต่่ ากว่า 40%   
   -วิชา PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 %  
 
 

12 คณะนิติศาสตร ์ 30 คน  
 สาขานิติศาสตร์ 30 คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต ่ำกว่ำ 3.00 

2. คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   โดยวธิีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ประจ าปีการศึกษา  
  2559 
   2.1 วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก   
        วิชาละ  25% 
   2.2 วิชาคณิตศาสตร์(วิทย์) หรือ (ศิลป์) ค่าน้ าหนัก 20% 
   2.3 คะแนนสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      
       วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  
       ค่าน้ าหนักวิชาละ 25% 
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ล าดับ 
ที ่

             คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก/ 
คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

13 คณะศึกษาศาสตร์ 33 คน  

 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  
 

8 คน 
 
 
 
 
 

ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ประจ าปีการศึกษา 2559 
และคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559  ดังนี้  
1.  GPAX (5 ภาคเรียน)   5% 
2. คะแนนสอบวิชาภาษาไทย ค่าน้ าหนัก 15% ภาษาอังกฤษ  
   ค่าน้ าหนัก 20%  คณิตศาสตร์(วิทย์)   ค่าน้ าหนัก 25%  และ   
   สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก 15%   
3. วิชา GAT ค่าน้ าหนัก 10%   PAT1 ค่าน้ าหนัก 5%และ  
   PAT5 ค่าน้ าหนัก 5% 
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่  
    เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้น า  2. เป็นผู้มีจิต 
    อาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวม  3. เป็นผู้มีความอดทน  
    วิระยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพใน 
    อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง 
    ประสงค ์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 

2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    2.1  เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    2.2  เอกเดี่ยวเคมี 
    2.3  เอกเดี่ยวชีววิทยา 
    2.4  เอกเดี่ยวฟิสิกส์ 

 
2 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 

ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง(โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ประจ าปีการศึกษา 2559 
และคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559  ดังนี้  
1.  GPAX (5 ภาคเรียน)   5% 
2. คะแนนสอบวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ค่าน้ าหนักวิชาละ  
   10%  ภาษาอังกฤษ   ค่าน้ าหนัก 20% วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
   เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ค่าน้ าหนัก 25% (ตามล าดับสาขาวิชา) 
3. วิชา GAT ค่าน้ าหนัก 10%   PAT2 ค่าน้ าหนัก 10%และ  
   PAT5 ค่าน้ าหนัก 10% 
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่  
    เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้น า  2. เป็นผู้มีจิต 
    อาสาและมีความเสียสละต่อส่วนรวม  3. เป็นผู้มีความอดทน  
    วิระยะอุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพใน 
    อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึง 
    ประสงค ์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ล าดับที่ 
 

             คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก/ 
คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 

คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 
3. การสอนภาษาไทย 

 
3 คน 

 
 
 
 
 

 
ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ประจ าปีการศึกษา 2559 
และคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559  ดังนี้  
1.  GPAX (5 ภาคเรียน)   5% 
2. คะแนนสอบวิชาภาษาไทย ค่าน้ าหนัก 30% ภาษาอังกฤษ  
   ค่าน้ าหนัก 25%    สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก 15%   
3. วิชา GAT ค่าน้ าหนัก 10%   และ PAT5 ค่าน้ าหนัก 15% 
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่  
    เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้น า  2. เป็นผู้มีจิต 
    อาสาและเสียสละต่อส่วนรวม  3. เป็นผู้มีความอดทน วิระยะ 
    อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพใน 
    อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึง 
    ประสงค ์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 

3. สังคมศึกษา 3 คน 
 
 
 
 
 

ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ประจ าปีการศึกษา 2559 
และคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559  ดังนี้  
1.  GPAX (5 ภาคเรียน)   5% 
2. คะแนนสอบวิชาภาษาไทย ค่าน้ าหนัก 20% ภาษาอังกฤษ  
   คณิตศาสตร์ (ศิลป์) ค่าน้ าหนักวิชาละ 15%    สังคมศึกษา  
   ค่าน้ าหนัก 25%   
3. วิชา GAT ค่าน้ าหนัก 10%   และ PAT5 ค่าน้ าหนัก 10% 
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่  
    เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้น า  2. เป็นผู้มีจิต 
    อาสาและเสียสละต่อส่วนรวม  3. เป็นผู้มีความอดทน วิระยะ 
    อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพใน 
    อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึง 
    ประสงค ์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ล าดับที่ 
 

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 
5. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง(โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ประจ าปีการศึกษา 2559 
และคะแนนสอบ GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้  
1.  GPAX  (5 ภาคเรียน)  5% 
2. คะแนนสอบ วิชาภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ และ 
   คณิตศาสตร์ (วิทย์) ค่าน้ าหนักวิชาละ 15%     
   วิชาสังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ค่าน้ าหนักวิชาละ     
   10%   
3. วิชา GAT ค่าน้ าหนัก 10%   PAT 1 ค่าน้ าหนัก 10% และ  
    PAT5 ค่าน้ าหนัก 15% 
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่  
    เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้น า  2. เป็นผู้มีจิต 
    อาสาและเสียสละต่อส่วนรวม  3. เป็นผู้มีความอดทน วิระยะ 
    อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพใน 
    อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึง 
    ประสงค ์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

6. การสอนภาษาญี่ปุ่น 2  คน ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง(โควตาภาคฯ รอบท่ี 1) ประจ าปีการศึกษา 2559 
และคะแนนสอบ GAT/PAT  ครั้งที ่1/2559 ดังนี้  
1.  GPAX  (5 ภาคเรียน)  5% 
2. คะแนนสอบวิชาภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก 
    วิชาละ 20%   คณิตศาสตร์(วิทย์) สังคมศึกษา และ  
   วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ค่าน้ าหนักวิชาละ 10%   
3. วิชา GAT ค่าน้ าหนัก 10% และ PAT5 ค่าน้ าหนัก 15% 
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่  
    เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้น า  2. เป็นผู้มีจิต 
    อาสาและเสียสละต่อส่วนรวม  3. เป็นผู้มีความอดทน วิระยะ 
    อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพใน 
    อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึง 
    ประสงค ์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ล าดับที่ 
            คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ เกณฑ์การคัดเลือก/ 

คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

 

ศึกษาศาสตร์ (ต่อ) 
7.  พลศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1)ประจ าปีการศึกษา 2559 
และคะแนนสอบ GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้  
1.  GPAX  (5 ภาคเรียน)  5% 
2. คะแนนสอบวิชาภาษาไทย  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ  
   ค่าน้ าหนักวิชาละ 20%     
3. วิชา GAT ค่าน้ าหนัก 10%  PAT1 ค่าน้ าหนัก 10% และ  
   PAT5 ค่าน้ าหนัก 15% 
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่  
    เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้น า  2. เป็นผู้มีจิต 
    อาสาและเสียสละต่อส่วนรวม  3. เป็นผู้มีความอดทน วิระยะ 
    อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพใน 
    อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึง 
    ประสงค ์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 

8. ศิลปศึกษา 
 
 
 

3  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สอบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงานตามคุณสมบัติของผู้มีคุณธรรม  
   จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานด้านศิลปะ 
4. ใช้คะแนนสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1)  
   ประจ าปีการศึกษา    2559 และคะแนนสอบ GAT/PAT   
   ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้  
   1.  GPAX  (5 ภาคเรียน)  5% 
   2. คะแนนสอบวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ค่าน้ าหนัก 
       วิชาละ 25 สังคมศึกษา ค่าน้ าหนัก 20% 
   3. วชิา GAT ค่าน้ าหนัก 10%  และ PAT5 ค่าน้ าหนัก 15% 
4. มีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่  
    เกี่ยวข้องตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีภาวะผู้น า  2. เป็นผู้มีจิต 
    อาสาและเสียสละต่อส่วนรวม  3. เป็นผู้มีความอดทน วิระยะ 
    อุตสาหะฝักใฝ่ต่อการ เรียนและการประกอบวิชาชีพใน 
    อนาคต ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง   
    ประสงค ์
5. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ   เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

14 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 6  คน  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
 1. การเงิน 1  คน  
 2. การตลาด 1  คน  
 3. การจัดการ 1  คน มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เฉลี่ยรวม 
 4. การจัดการการโรงแรมและอีเว้นท์ 1  คน ไม่ต่ ากว่า  3.00  และมีคะแนนรวมในกลุ่มพฤติกรรมพึง 
 5. การจัดการการท่องเที่ยว 1  คน ประสงค์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80% ของคะแนนเต็ม 

 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 สาขาวิชาการบัญชี 

 
1 คน 

 

    
15 คณะเศรษฐศาสตร์ 1  คน มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เฉลี่ยรวม 
   ไม่ต่ ากว่า  3.00  และมีคะแนนรวมในกลุ่มพฤติกรรมพึง 
   ประสงค์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80% ของคะแนนเต็ม 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ   เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

16 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 คน  
    
 1. ภาษาจีน 2  คน 1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ ากว่า 
 2. ภาษาญี่ปุ่น* 2  คน    3.00 

 
3. ภาษาฝรั่งเศส** 
4. ภาษาไทย 

4  คน 
 10  คน 

2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ 
   เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจาก 

 

5. รัฐประศาสนศาสตร์ 
6. สารสนเทศศาสตร์ 
7. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
8. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 

5  คน 
   1  คน 
   5  คน 
   5  คน 

   แฟ้มสะสมผลงาน 
 
*มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ขั้นพ้ืนฐาน 
**มีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 

 

9. ภาษาอังกฤษ 6   คน 1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ ากว่า 
   3.50 

  2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 
  3. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ 
     เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจาก 
     แฟ้มสะสมผลงาน 
 

 

10. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3   คน 1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ ากว่า 
   3.50 

  2. มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 
  3. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ 
     เข้าร่วมกิจกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจาก 
     แฟ้มสะสมผลงาน 
 

 

11. พัฒนาสังคม 5  คน 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ 
    ต่ ากว่า 2.75  
2. มีหลักฐานตามคุณสมบัติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการ 
   เข้าร่วมกจิกรรมด้านการให้บริการสังคม โดยพิจารณาจาก 
   แฟ้มสะสมผลงาน 
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ล าดับ
ที ่

คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับ   เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

17 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 3 คน  
    
 1. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 1  คน 1. มีผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ ากว่า 
 2. สาขาวิชาการจัดการการคลัง 1  คน    3.00 

 

3. สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผัง 
   เมือง 

1  คน 
  

2. ไม่เคยถูกลงโทษหรือภาคทัณฑ์จากสถานศึกษา 
3. เป็นผู้มีความประพฤติตามหลักนโยบาย 3 ดี (3 D) 
   3.1 DEMOCRACY คือ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
   3.2 DECENCY คือ ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
        มีระเบียบ วินัย และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
   3.3 DRUG-FREE คือ ด้านการส่งเสริมภูมิคุ้มกันภัยด้านยา 
        เสพติด 
4. หลักเกณฑ์คัดเลือกข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาส าหรับ 
    คัดเลือกผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการ 
    ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. คณะกรรมการจะคัดเลือกตามเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัคร 
   น ามาแสดงต่อกรรมการคัดเลือก 
6. ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวน 
   สิทธิ์ส าหรับการตรวจสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
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18.  วิทยาเขตหนองคาย  จ านวนรับรวม  190  คน   โดยมีคณะ/สาขาวิชา และเกณฑ์การรับฯ ดังนี้ 

คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน
รับเข้า 

เกณฑ์การคัดเลือก/คุณสมบัติทางการศึกษาผู้มีสิทธิ์สมัคร 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 

60 
 

1. วิทยาศาสตร์การประมง 10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. อุตสาหกรรมการเกษตร 10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดล้อม 

10 
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

5. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย  10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

 

30 

 

1. การเงิน 10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

2. การท่องเที่ยว 10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. ธุรกิจระหว่างประเทศ 10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 
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คณะ/สาขาวิชา 
จ านวน
รับเข้า 

เกณฑ์การรับวิทยาเขตหนองคาย 

วิทยาเขตหนองคาย (ต่อ) 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 

 

50 

 

1. นิติศาสตร์ 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  

2. เศรษฐศาสตร์ 20 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

3. รัฐประศาสตร์ 10 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50 

คณะศิลปศาสตร์ 50  

1. ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจ 50 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.50  

            
     3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 

       3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Ineternet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
            พร้อมติดรูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนด จ านวน 1 รูป 

3.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่ 4  
     (5-6 ภาคเรียน) 
3.5 ส าเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย

วิธีรับตรง (โควตาภาคฯ รอบท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 และส าเนาใบแจ้งผลคะแนน
สอบ GAT/PAT ครั้งที่  1/2559 ประจ าปีการศึกษา 2559 (ส าหรับคณะ/สาขาวิชา ที่ใช้
คะแนนสอบฯ โดยวิธีรับตรง และคะแนนสอบ GAT/PAT) 

3.6 หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้น า หรือ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม หรือด้านรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดท า
เป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (เอกสาร หลักฐานรูปถ่าย) รวมกันไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 

       หมายเหตุ    เอกสารการสมัครในขอ้  3  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น   
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4. ขั้นตอนการสมัคร 
    4.1 กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ Internet  โดยเข้าไปที่ http://apply.kku.ac.th (ใช้รหัส    

    ประจ าตัวนักเรียนเป็น Username    และใช้รหัสประจ าตัวประชาชน   เป็น  Password  
    เพ่ือป้อนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโปรแกรมภายในระยะเวลาที่ 
    ก าหนด  เท่านั้น   (ระหว่างวันที่  5-12    เมษายน  2559)  ทั้งนี้  โดยผู้สมัครมีสิทธิ์เลือก     
    สมัครได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชา เท่านั้น 

  4.2  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนยืนยันการสมัคร   
                   4.3  พิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่  
                         ก าหนด พร้อมรวบรวมหลักฐานการสมัคร ในข้อ 3 ให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครผ่านโรงเรียนที่ 
                         ตนเองสังกัด  
                   4.4  โรงเรียน/สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และผู้บริหารสถานศึกษาลง 
                         นามรับรองในใบสมัคร   
                   4.3  โรงเรียน/สถานศึกษา รวบรวมใบสมัครและหลักฐานของผู้สมัคร ส่งให้ส านักงานเขต 

     พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่สังกัด ภายในวันที่ก าหนด 
4.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาด าเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น  และส่ง 

    รายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา ก าหนด พร้อมใบสมัคร หลักฐาน 
    ทางการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่   29 เมษายน 2559   โดยจ่า 
    หน้าซองเอกสาร ถึง ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ     อาคารพิมล กลกิจ   
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง  จ.ขอนแก่น   40002   
 

     5. วิธีการคัดเลือก      
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ/สาขาวิชา จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก และด าเนินการสอบ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชา ก าหนดไว้เท่านั้น    หากผู้ใดมี
คุณสมบัติไม่ตรง ตามที ่คณะ/สาขาวิชาก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป         
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              6. ปฏิทินและข้ันตอนการด าเนินการคัดเลือก 

 

วัน/เดือน/ปี รายการ 

5 – 12 เมษายน  2559 -ผู้สมัครกรอกรายละเอียดข้อมูลทาง Internet ที่ Website  http://apply.kku.ac.th  
-พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมัครผ่านโรงเรียนที่ 
 ตนเองสังกัด   
-โรงเรียน/สถานศึกษาด าเนินการคัดเลือก นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน  
  และผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษาลงนามรับรองในใบสมัคร    
   

19  เมษายน  2559   -โรงเรียน/สถานศึกษาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่สถานศึกษาสังกัด    
 

ภายใน  29 เมษายน  2559 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และออก 
 หนังสือรับรอง (ตามคู่มือการรับสมัครฯ ข้อ 1.3)  
-ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ/สาขาวิชา ก าหนด พร้อมใบสมัคร  
   และหลักฐานประกอบการสมัคร ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

16  พฤษภาคม  2559 -มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งรายชื่อนักเรียน พร้อมหลักฐานการสมัคร ให้คณะ/ 
  สาขาวิชา  พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ 
 

26  พฤษภาคม  2559  -มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  
  ตรวจร่างกายฯ 
 

31 พฤษภาคม  2559 -มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ณ คณะ/สาขาวิชาที่
ได้รับการคัดเลือก 
 

3  มิถุนายน  2559  -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 
 

 - ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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    7.  เงื่อนไข   
                         1.  คณะ/สาขาวิชา จะพิจารณาด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ
คณะ/สาขาวิชา นั้น ๆ ก าหนด อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาของแต่ละเขตแล้ว  
         2. ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการตรวจสอบไม่
ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 
        3.   นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรงแล้ว ไม่
มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการนี้ 

 
8.  หน่วยงานที่สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

                        หน่วยรับสมัครและสอบคัดเลือก  กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4320-2660 หรือ 0-4300-9700 ต่อ 42187,44759 
 
                        ประกาศ ณ วันที่    29      มีนาคม   พ.ศ. 2559 

 

                                                                         

                                                                            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์  สุดภักดี) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

 


