
   ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2734/2565 ) 
เรื่อง การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) 
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบท่ี 1 (Portfolio) ระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา 2566 

-------------------------- 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มี 
คุณธรรม จริยธรรม  และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ซึ่ง 
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม และท า 
ประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน นั้น เพ่ือเป็นการสนอง 
นโยบายการรับนักเรียนดังกล่าวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ 

ประโยชน์เพ่ือสังคม (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ระบบ 
TCAS ประจ าปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  องค์การปกครอง
ท้องถิ่น และหรือ อยู่ภายใต้ คณะ/หน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
เขตดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันที่รับสมัครวันแรก)  

1.2 มีผลการเรียนไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีแต่ละคณะ/สาขาวิชาก าหนด  
1.3 เป็นผู้น าในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน   ประเทศชาติ 

 โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 
 1.3.1 มีความเป็นผู้น า  
 1.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1.3.3 มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 1.3.4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด 

   1.4  เป็นผู้มีสัญชาติไทย 

2. จ านวนรับรวม   851  คน     โดยมีคณะ/สาขาวิชา  และเกณฑ์การคัดเลือกฯ ตามเอกสารแนบท้าย
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3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วในระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมติดรูปถ่าย

ขนาด  1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนด จ านวน 1 รูป 
3.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.3 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.4 ส าเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรภาคการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่ 4  (5 ภาคเรียน) 
3.5 ส าเนาใบแจ้งผลคะแนนการสอบวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เฉพาะคณะ/สาขาวิชา ที่ใช้

เกณฑ์นี้ โปรดศึกษารายละเอียดข้อความตามประกาศ) 
3.6 หลักฐานแสดงความรู้ ความสามารถดีเด่นด้านความเป็นผู้น า หรือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือด้าน

รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด หรือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Portfolio) โดยให้นักเรียน Up load เอกสาร
การสมัคร ทั้งหมด(ตามที่คณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ https://admissions.kku.ac.th (โดยสามารถน า
เอกสารตัวจริงจัดท าเป็นแฟ้มสะสมงานพร้อมหลักฐานประกอบ (เอกสาร หลักฐาน รูปถ่าย) ไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปกหน้า – หลัง  มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) 

3.7 หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ จากผู้อ านวยการโรงเรียน 

  หมายเหตุ    เอกสารการสมัครในข้อ  3  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. ขั้นตอนการสมัคร
4.1 นักเรียนบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบ Internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th เพ่ือ

ป้อนรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เท่านั้น 
(ระหว่างวันที่ 22  พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2565  )  ทั้งนี้ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ/
สาขาวิชา เท่านั้น 

4.2 ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนยืนยันการสมัคร 
4.3 ผู้สมัครสามารถช าระเงินค่าสมัคร จ านวน  350 บาท ผ่าน QR Code หรือ พิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน 

โดยน าไปช าระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงิน ตามเวลา
ที่ก าหนดเท่านั้น 

4.4 พิมพ์ใบสมัครที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนดพร้อม
รวบรวมหลักฐานการสมัคร ในข้อ 3 ให้ครบถ้วน เพ่ือส่งให้ครูแนะแนวคัดกรองคุณสมบัติ/เอกสารการ
สมัครและเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียน ลงนามรับรอง 

4.5 โรงเรียนออกหนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ให้แก่ผู้สมัครเป็นรายบุคคล โดยมี
ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน 

4.6 นักเรียน Up load เอกสาร Portfolio ทั้งหมด (ตามที่คณะ/สาขา ระบุ) ในระบบ 
ทาง website https://admissions.kku.ac.th 

4.7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

https://admissions.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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5. วิธีการคัดเลือก
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะ/สาขาวิชา  จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกและด าเนินการสอบ

สัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะ/สาขาวิชา ก าหนดไว้เท่านั้น หากผู้ใดมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามท่ีคณะ/สาขาวิชา ก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 

6. ปฏิทินและข้ันตอนการด าเนินการคัดเลือก
ล าดับที ่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

1. อังคารที่ 22 พฤศจิกายน   - อังคาร
ที่ 6 ธันวาคม 2565 

1.นักเรียนสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ทาง Website
https://admissions.kku.ac.th   และช าระเงินคา่สมัครผา่น QR Code
หรือธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking
(ตรวจสอบข้อมูล จ านวนรบั เกณฑ์การรับ เงื่อนไขตา่ง ๆ
ก่อนด าเนินการสมัคร)
2.นักเรียนพิมพ์ใบสมัครจาก Internet พร้อมหนังสือรับรองการเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมฯ   โดยให้ครูแนะแนวคัดกรองคุณสมบัต/ิเอกสารการ
สมัคร และเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามรับรอง
3.นักเรียน Up load เอกสารใบสมัคร Portfolio ทั้งหมด (ตามที่คณะ/
สาขา ระบุ)  ในระบบ  https://admissions.kku.ac.th (Portfolio ตัว
จริง ให้นักเรียนน ามาแสดงในวนัสอบสัมภาษณ์)

2. พุธที่ 7 ธันวาคม 2566 วันสุดทา้ยของการช าระเงินค่าสมัคร 
3. วันพฤหัสบดีที่ 8 ธนัวาคม – พธุที่

14 ธันวาคม 2565 
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจเอกสาร หลักฐานการสมัคร ก่อนส่ง
ให้คณะ/สาขาวชิา พิจารณา 

4. พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 – 
จันทร์ที่ 26  ธันวาคม 2565 

คณะ/สาขาวิชา พิจารณาคัดเลอืกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ 

5. พุธที่ 28  ธันวาคม  2565 -มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผา่นการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ทาง Website
https://admissions.kku.ac.th

6. พฤหัสบดีที่ 12 – อาทิตย์ที่ 15 
มกราคม  2566 

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ (โปรดตรวจสอบวันสอบ
สัมภาษณ์ในประกาศฯ อีกครั้งหนึ่ง) 

7. อังคารที่ 17  มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยนืยนัสทิธิ์ เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น (ตัวจริง) 
ทาง Website 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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ล าดับที ่ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

8. พุธที่ 18 - ศุกร์ที่ 20  มกราคม 

2566 

ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) เข้าระบบยนืยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th   
(สามารถตรวจสอบรายชื่อและคณะ/สาขาวิชา ได้ในระบบ) 

9. อังคารที่ 24  มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้อันดับส ารอง มีสิทธิ์ยนืยันสิทธิ์ เพื่อคัดกรองเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทาง Website 
https://admissions.kku.ac.th 

10. พฤหัสบดีที่ 26  มกราคม 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้อันดับส ารอง ยืนยันสทิธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาง website https://admissions.kku.ac.th 

11. อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกมี
สิทธิ์ยืนยนัสทิธิ์เข้าศึกษาผา่นระบบ Clearing House กับ ทปอ. ทาง 
Website https://student.mytcas.com 

12. อังคารที่ 7 - พุธที่ 8 กุมภาพันธ ์

2566  

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

13. พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทปอ.เปิดระบบให้สละสทิธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing House ทาง 
Website https://student.mytcas.com 

14. เสารท์ี่  11  กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ทาง Website https://admissions.kku.ac.th 

15. พฤหัสบดีที่ 16 – จันทร์ที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2566 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา ทาง Website 
http://reg.kku.ac.th และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน QR 
Code หรือธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  หรือ Mobile Banking 

7. เงื่อนไข
7.1 คณะ/สาขาวิชา จะพิจารณาด าเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/

สาขาวิชา นั้น ๆ ก าหนด อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัดของแต่ละเขตแล้ว  

7.2 ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและขอสงวนสิทธิ์ส าหรับการตรวจสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็
ตาม 

7.3 นักเรียนที่ท าการยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับ ทปอ. แล้ว ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เข้าศึกษา ไม่มีสิทธิ์
สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบันอ่ืนๆ ในรอบถัดไปได้ หากต้องการสมัครเข้า
ศึกษาในรอบถัดไป จะต้องท าการสละสิทธิ์การยืนยันเข้าศึกษา ในระบบกับทปอ. ภายในเวลาที่
ก าหนดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สมัครในรอบถัดไปได้  

http://www.kku.ac.th/
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8. หน่วยงานที่สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

       หน่วยรับบุคคลเข้าศึกษา  งานรับเข้าและการตลาด ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทรศัพท์ 0-4320-2660 หรือ 0-4300-9700 ต่อ 50035 , 42187 

  ประกาศ ณ วันที่      9  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565            

(รองศาสตราจารย์ไมตรี    อินทร์ประสิทธิ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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