
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  2513/2565) 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนนักเรียนขาดแคลนทนุทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี   
รอบท่ี 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

-------------------------------- 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของ 
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสในการรับบุคคลเข้าศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระดับปริญญาตรี  รอบท่ี  2  (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  ตามข้อ 51 

วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการ 
ตรวจสอบ   พ.ศ.2559  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการประชุมครั้งที่  9/2558   เมื่อ 

วันที่ 5 กันยายน 2558 เรื่อง มอบอ านาจให้อธิการบดี และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 14/2560  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2560 จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่             /2565) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ 
เงินสนับสนุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส   ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระดับ 

ปริญญาตรี  รอบท่ี  2  (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“อธิการบดี” หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

“ผู้อ านวยการสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีนักเรียนสังกัด 
“ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายความว่า  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 1764/2558) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 9/2559)   
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

“สาขาวิชา” หมายความว่า    สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
ข้อ 4 คุณสมบัติของนักเรียน 
       นักเรียนที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุน จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) เป็ นนัก เรียนที่ ก าลั งเรียนอยู่ ชั้ นมั ธยมศึกษาตอนปลาย (ม .6) หรือนัก เรียน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่  3 (ปวช.3)  ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่างๆ ที่ตั้ งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น กรณีที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศ
ไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

(2) ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ (NETSAT) หรือสมรรถนะเฉพาะด้าน
ต่างๆ ในบางสาขา  และเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีคณะ/สาขาวิชาก าหนดไว้

(3) เป็ นผู้ที่ มี ความประพฤติ เรียบร้อยและโรงเรียน เห็ นว่ามีคุณ สมบั ติที่ จะเข้ าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

(4) เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์ คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้าศึกษา พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

(5) เป็นผู้ที่ปราศจากโรคดังต่อไปนี้
5.1 โรคเรื้อน
5.2 โรคเรื้อนวัณโรคปอดที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพ 
5.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง 
5.4 ติดยาเสพติดให้โทษ 
5.5 โรคหัวใจที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าจะวายได้ง่าย 
5.6 โรคเรื้อรัง เช่น เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษาหายขาดไม่ได้ และความดันโลหิตสูง

ที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ 

/5.7 โรคอ่ืนๆ ... 
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5.7 โรคอ่ืนๆ หรือความผิดปกติที่คณะกรรมการแพทย์ เห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ 

(6) กรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งจากข้อ  4 (1) – (5)   คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผล
การคัดเลือกฯ  เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(7) บิดามารดาหรือผู้ปกครอง  มีรายได้รวมกันน้อยกว่า 100,000  บาท ต่อปี

หมายเหตุ ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะ ให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ท่ี Website https://admissions.kku.ac.th 

ข้อ 5 การให้เงินสนับสนุนนักเรียนในการรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี 
รอบท่ี 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  มีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

(1) ค่าสมัครเลือกรายวิชาทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)
ไม่เกิน 600 บาทต่อคน  (สมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

(2) ค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ไม่เกิน 250 บาท ต่อคน (สมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)
(3) ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ค่าเดินทางและค่าที่พักแก่นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ

สัมภาษณ์ อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 1,150 บาท ต่อคน โดยให้ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ที่
โรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น และมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้เพียงครั้งเดียว
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ข้อ 6 หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมคัร มีดังนี้ 
(1) เอกสารการสมัครตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแนบท้ายประกาศนี้       และสามารถ

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
(2) หนังสือรับรองจากผู้อ านวยการสถานศึกษาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแนบท้ายประกาศนี้  

และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
(3) หนังสือรับรองรายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแนบท้าย

ประกาศนี้  และสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
(4) ให้นักเรียนน าเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานตาม ข้อ 6 (1) – (3) อัปโหลดผ่านระบบ

https://kku.world/kkuquots-fund ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด
 ข้อ 7 หลักฐานที่ต้องน าไปแสดงในการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ให้เป็นไปตามที่คณะ/ 

สาขาวิชาก าหนด  โดยดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th  

/ข้อ 8 ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ... 
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 ข้อ 8 ให้ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินสนับสนุน
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี  โดยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปี  

ข้อ 9 หากตรวจพบภายหลังว่านักเรียนผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ข้อ 10 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการใช้และเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 11 ในกรณีที่มีปัญหาการตีความหรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัย
ของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

        ประกาศ  ณ  วันที่  20  ตุลาคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น           


		2022-10-20T12:56:06+0700
	ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์




