
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2815/2565) 
เรื่อง  การด าเนินการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) 

ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2566 
---------------------------------- 

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น   จะด าเนินการทดสอบความฉลาดในการเร ียนรู ้    ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์  2566 
ก าหนดวันรับสมัคร ผ่าน Website https://netsat.kku.ac.th  ระหว่างวันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน   2565 
โดยมีวัตถุประสงค ์ เพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่  5 – 6    
(ม.5 - ม.6)  และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 – 3 (ปวช.2 - ปวช.3) ของโรงเรียน/วิทยาลัย/ 
สถาบันที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสประเมินความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ของ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงความพร้อมในการเข้าสู่การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ที่อาจ 

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้มุ่งเน้นเรื่องสมรรถนะ เพื่อให้การ 
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

     ฉะนั้น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงได้ก าหนดการด าเนินการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (NETSAT)  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566   ดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป
1.1 เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่  5 – 6 (ม.5 - ม.6) หรือนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 – 3 (ปวช.2 - ปวช.3) ในโรงเรียน/วิทยาลัยต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น กรณีท่ีไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศ
ไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

1.2 เป็นผู้ที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(NETSAT)   โดยได้รับการรับรองจากโรงเรียนที่สังกัด 

2. การรับสมัคร
2.1 สมัครด้วยตนเองโดยกรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ  Internet  โดยเข้าไปที่ https://netsat.kku.ac.th

เพื ่อป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม    ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 
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(วันที่ 1 – 24  พฤศจิกายน  2565)  เมื่อเข้าระบบครั้งแรกผู้สมัครต้องท าการลงทะเบียนใหม่พร้อม
ทั้งบันทึก E-mail และขอรหัส OTP ระบบจะส่งรหัสไปยัง E-mail ของผู้สมัคร กรอกข้อมูล OTP 
และกดยืนยันการลงทะเบียน 

2.2 เลือกรายวิชาที่ต้องการสอบและเลือกจังหวัดที่ต้องการสอบ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการ
กด “ตกลง” เพ่ือยืนยันการสมัคร 

2.3 ช่องทางการช าระเงินมี 2 ช่องทาง คือ 1. QR Code 2. ใบแจ้งยอดการช าระเงิน  กรณีที่ช าระด้วย
ใบแจ้งยอดการช าระเงิน สามารถน าไปช าระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ  หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส  ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการช าระเงิน 
และผ ู ้ สม ั ครสามารถตรวจสอบการช  า ระ เ ง ิ นค ่ าสม ั คร  และข ้ อม ู ลส ่ วนต ั ว   ได ้ ที่  
https://netsat.kku.ac.th (การช าระเงินผ่าน QR Code ระบบตัดยอดการช าระเงินทันที   และ
การช าระเงินผ่านใบแจ้งยอดการช าระเงินระบบธนาคาร จะตัดยอดเงินหลังจากช าระเงินแล้ว 1– 2 
วันท าการ) 

2.4 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั ่งสอบ สถานที่สอบ ได้ตั ้งแต่วันที่  25  ธันวาคม  2565  ทาง 
Website https://netsat.kku.ac.th 

3. ปฏิทินด ำเนินกำรรับสมัคร

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
1. 18 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน  

2565 
ขอข้อมูลรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 – 6 (ม.5 - ม.6) และ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที่ 2 – 3 (ปวช.2 - ปวช.3) ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่งข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ MS Excel ที ่ก าหนดให้ ซึ่ง
สามารถ Download แบบฟอร์มผ่านเวปไซต์ https://school.netsat.kku.ac.th  
แล้ว upload คืนให้มหาวิทยาลัย 

2. 24 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายที่โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบัน ส่งข้อมูลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายปีที่ 5 – 6 (ม.5 - ม.6) และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 – 3 
(ปวช.2 - ปวช.3) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. 1 – 24 พฤศจิกายน 2565 สม ัครด ้วยตนเองโดยกรอกข ้อม ูลผ ู ้สม ัครในระบบ   internet  โดยเข ้าไปที่  
https://netsat.kku.ac.th  เพื่อป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในโปรแกรม  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเท่าน้ัน (วันท่ี  1 – 24  พฤศจิกายน  2565)  เมื่อเข้าระบบ
ครั้งแรกผู้สมัครต้องท าการลงทะเบียนใหม่พร้อมทั้งบันทึก E-mail และขอรหัส OTP 
ระบบจะส่งรหัสไปยัง E-mail ของผู ้สมัคร กรอกข้อมูล OTP และกดยืนยันการ
ลงทะเบียนและด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบและศูนย์สอบ (ถ้ามีความ
ประสงค์) 

4. 25 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายของการช าระเงินค่าสมัคร   ช่องทางการช าระเงินมี   2   ช่องทาง     คือ 
1. QR Code 2. ใบแจ้งยอดการช าระเงิน  กรณีที่ช าระด้วยใบแจ้งยอดการช าระเงิน
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ล าดับ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
สามารถน าไปช าระเงินได้ที ่ธนาคารที ่ระบุในใบแจ้งยอดการช าระเงิน    หรือที่
ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส   ตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดการ
ช าระเงิน และผู้สมัครสามารถตรวจสอบการช าระเงินค่าสมัคร และข้อมูลส่วนตัว  ได้ที่ 
https://netsat.kku.ac.th (การช าระเงินผ่าน  QR Code ระบบตัดยอดการช าระเงิน
ทันที และการช าระเงินผ่านใบแจ้งยอดการช าระเงินระบบธนาคาร จะตัดยอดเงิน
หลังจากช าระเงินแล้ว 1– 2 วันท าการ) 

5. 25 ธันวาคม  2565 ประกาศผังที่น่ังสอบ ทาง  website   https://netsat.kku.ac.th 
6. 4 – 5 กุมภาพันธ ์ 2566 ด าเนินการทดสอบความฉลาดในการเรยีนรู้ฯ (NETSAT) 
7. 22 กุมภาพันธ์  2566 ประกาศผลคะแนนการทดสอบความฉลาดในการเรียนรูฯ้ (NETSAT)  (เป็นรายบุคคล) 

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

4. รายวิชาสอบและตารางสอบ
สามารถดูรายละเอียดวิชาสอบและตารางสอบ ได้ที่ https://netsat.kku.ac.th

5. อัตราค่าธรรมเนียม
5.1  ค่าสมัครรายวิชาสอบ รายวิชาละ 100 บาท 
5.2  ค่าเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ 100 บาท 
5.3  ค่าเพ่ิมรายวิชาสอบ รายวิชาละ 100 บาท 
5.4  ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบกระดาษค าตอบเพ่ือดูผลคะแนนสอบ   รายวิชาละ   100 บาท 

หมายเหตุ เมื่อผู้สมัครช าระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

6. รายละเอียดอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
ศนูยท์ดสอบความฉลาดในการเรยีนร ู ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื อาคารพมิลกลกิจ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002  โทรศัพท์ 095-671-6259 หรือ https://netsat.kku.ac.th 

 ประกาศ  ณ  วันที่     17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565           

(รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์) 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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