ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2231/2565)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 1 (Portfolio) ประจาปีการศึกษา 2566
------------------------------------------------------ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดาเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การรับ
บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สอดคล้องกับระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ (TCAS) โดย
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงกาหนดระบบ
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ รอบที่ 1
(Portfolio) ประจาปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
1 โครงการบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
2 โครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
3 โครงการบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
4 โครงการบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
5 โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมสหกรณ์

จานวน 10 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 2 คน
จานวนรับ 3 คน
จานวนรับ 1 คน

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครในแต่ละโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กาลังศึกษาหรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 เทอม ไม่ต่ากว่า 3.00
3. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักศึกษาในสถาบันใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
5. เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพ ดังนี้
5.1 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
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5.1.1 สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง
5.1.2 ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
5.1.3 สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
5.1.4 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
5.2 หู หนวกหรื อ หู ตึง (threshold) ของการได้ ยินสู ง กว่า 40dB จากความผิ ด ปกติท างประสาท
(sensorineural hearing loss) จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
5.3 ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
5.4 โรคลมชัก
คุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะแต่ละโครงการ
1. โครงการบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
1.2 ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิก
ของสมาคมหรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดดังกล่าว หรือเป็นฟาร์มในเครือข่ายบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของฟาร์ม
ฟาร์มไก่ไข่
ฟาร์มไก่เนื้อ
ฟาร์มโคกระบือ แพะ แกะ
ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
ฟาร์มสุกรขุน
ฟาร์มสัตว์น้าหรือสะเทินน้าสะเทินบก

จานวนสัตว์ในฟาร์ม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
50,000 ตัวต่อปี
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
100,000 ตัวต่อปี
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
50 ตัวต่อปี
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
150 ตัวต่อปี
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
700 ตัวต่อปี
ได้รับมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง และ
มีผลผลิตไม่น้อยกว่า 1 ตันต่อปี

2. โครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
2.2 บิดาหรือมารดามีหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีใบ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น 1
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3. โครงการบุตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
3.1 ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตว
แพทย์หรือสถานประกอบการบาบัดโรคสัตว์ชั้น 1 ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
3.2 มีสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น 1 ปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถาน
ประกอบการ
4. โครงการบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน
4.1 ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 มีหนังสือรับรองที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกให้ จานวน 1 ฉบับ
5 โครงการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์
5.1 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามโครงการความร่วมมือทางการศึกษา
เพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน
5.2 ผู้สมัครต้องเป็นบุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
5.3 ผู้สมัครต้องเป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
ที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
5.4 ผู้สมัครต้องเป็นหลานซึ่งเกิดจากเชื้อสายหรือการสืบตระกูลตามสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ (ลุง ป้า
น้า อา) ของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า
2 ปี นับถึงวันสมัคร)
5.5 ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ดังกล่าว
5.6 มีจานวนโคในฟาร์มไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปี
กรณีที่ผู้สมัครในแต่ละโครงการมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ อาจพิจารณาย้ายกลุ่มผู้สมัครตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครได้
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เกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1. การคัดเลือกพิจารณาจากเอกสารการสมัคร ตามคุณสมบัติของแต่ละโครงการ ผู้สมัครสามารถสมัคร
ได้มากกว่า 1 โครงการ โดยยื่นเอกสารหลักฐาน คือ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือเอกสารแนะนาตัว
(Recommendation) เพื่อประกอบการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูล
ผลการเรียน ข้อมูลงานด้านต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการได้รับรางวัลที่แสดงถึงทักษะพิเศษทางด้านวิชา
การ ด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นา
2. การสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
1. ตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของโครงการและวิธีการสมัครเข้าศึกษาของแต่ละโครงการ
ให้เรียบร้อยก่อนทาการสมัคร
2. สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th ภายในเวลา
ที่กาหนด หากผู้สมัครไม่ทาการเลือกโครงการในเวลาที่กาหนด คณะจะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน และนาไปชาระเงินที่ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking
ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการชาระเงิน ตามวันเวลาที่กาหนดเท่านั้น
4. พิมพ์เอกสารการสมัคร และรวบรวมหลักฐานการสมัครฯ ส่งให้คณะ ตามกาหนด (ตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
รายละเอียดข้อมูลของคณะ) ตามประกาศการรับเข้าศึกษาแต่ละคณะ
5. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชาระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th
6. ผู้สมัครควรเก็บสาเนาใบแจ้งการชาระเงินไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร
กาหนดการรับสมัครสอบ
การรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์
https://admissions.kku.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
กาหนดวันสอบสัมภาษณ์
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
วันยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
วันยืนยันสิทธิ์ Clearing House
วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.ทางเว็บไซต์
https://student.mytcas.com
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วันสละสิทธิ์ในระบบ ทปอ.
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
วันรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้นที่ https://admissions.kku.ac.th ผู้สมัครต้องชาระค่าสมัคร
สอบผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 350 บาท
เงื่อนไขการเข้าศึกษา
1.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ https://reg.kku.ac.th และจัดส่งเอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ไปรายงานตัวตามกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เข้า
ศึกษาในโครงการนี้ ดูรายละเอียดกาหนดเวลาการรายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่
https://admissions.kku.ac.th
2.หากมีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ในลาดับสารองให้รายงานตัวเข้าศึกษาตามลาดับ
อัตราค่าเล่าเรียน
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี
ภาคปกติ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.เจษฎา จิวากานนท์ E-mail : jatgiw@kku.ac.th โทรศัพท์ 091-9954592
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา E-mail : pansan@kku.ac.th โทรศัพท์ 088-0238554
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน

พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

