
แผนการรับเข้าศึกษาหลกัสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจําปี 2561 

ประเภทการรับเข้า วนัรับสมัคร แผนการรับ (คน) หมายเหตุ 

รอบที ่1  รับดว้ยแฟ้มสะสมงาน  Portfolio 

- โครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น 

- รับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

- รับบุคลากรกรมปศุสัตว ์

2 - 12 ต.ค. 2560  

5 

3 

2 

คุณสมบติัตามเอสารแนบ 

(ภาคปกติ) 

(โครงการพิเศษ) 

(โครงการพิเศษ) 

รอบที ่2  รับระบบโควตาพื้นท่ี/รับโครงการความสามารถพิเศษ 

- โควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- โครงการความสามารถพิเศษ 

      - บุตรเกษตรกรผูเ้ล้ียงปศุสัตว ์ 

      - บุตรผูป้ระกอบการวชิาชีพการสัตวแพทย ์ 

      - บุตรผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพการสัตวแพทย ์ 

      - บุตรผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการจดัการเรียนการสอน  

11 – 24  ม.ค. 2561  

35 

 

5 

4 

4 

2 

ใชค้ะแนนยืน่ 

(ภาคปกติ) 

คุณสมบติัตามเอสารแนบ 

 (โครงการพิเศษ) 

(โครงการพิเศษ) 

(โครงการพิเศษ) 

(โครงการพิเศษ) 

รอบที ่3 รับตรงร่วมกนัทัว่ประเทศ  

- รับจาก กสพท. 

 

9 – 13 พ.ค. 2561  

15 

ใชค้ะแนนยืน่ 

 (ภาคปกติ) 

 

รอบที ่4 การรับ Admission 

- กลุ่มบุคคลทัว่ไป 

 

6 – 10 มิ.ย. 2561  

20 

ใชค้ะแนนยืน่ 

 (โครงการพิเศษ) 

 



รวมการรับภาคปกติ  55  

รวมการรับโครงการพิเศษ  40  

รวมการรับทั้งส้ิน  95  

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น กาํหนดคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละกลุ่มในแต่ละรอบ ดังนี้ 

คุณสมบัติทัว่ไป 

ผูส้มคัรในแต่ละกลุ่มตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. มีสัญชาติไทย สาํเร็จการศึกษาระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สายสามญั หรือกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคการศึกษาสุดทา้ย (ม.6)(ยกเวน้ผูส้มคัรในกลุ่มผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี และ กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว)์   

2. ไม่เคยตอ้งโทษในคดีอาญา เวน้แต่ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

  3. ไม่เคยตอ้งพน้สภาพจากความเป็นนกัศึกษาในสถาบนัใดๆ เพราะความผดิทางวนิยั 

  4. เป็นผูมี้ร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผูทุ้พพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบและตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีคณะกรรมการรับบุคคลเขา้

ศึกษาพิจารณาแลว้เห็นวา่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 

คุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม 

ประเภทการรับเข้า เกณฑ์/คุณสมบัต ิ

รอบที ่1  รับดว้ยแฟ้มสะสมงาน  Portfolio 

- โครงการเรียนดี คุณธรรมเด่น (ภาคปกติ) 

 

1. เกรดเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.50 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่ม



 

 

 

 

 

- รับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  (โครงการพิเศษ) 

 

 

- รับบุคลากรกรมปศุสัตว ์ (โครงการพิเศษ) 

 

ภาษาไทย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวทิยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ตอ้งมี

ผลการเรียนในแต่ละกลุ่มไม่นอ้ยกวา่ 3.5 

2.  มีหนงัสือรับรองจากสถานศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

 

สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปี

สุดทา้ย มีเกรดเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ 3.00 โดยผูก้าํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีใหใ้ช้

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) ถึงภาคการศึกษาท่ีกาํลงัศึกษา 

1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นบุคลากรในสังกดักรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ 
          2.  ผูส้มคัรตอ้งมีอาย ุนบัถึงวนัสมคัร ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 
          3.  ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากตน้สังกดัใหล้าศึกษาเตม็เวลา 
 

รอบที ่2  รับระบบโควตาพื้นท่ี/รับโครงการความสามารถพิเศษ 

- โควตาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  (ภาคปกติ) 

- โครงการความสามารถพิเศษ  (ดงัคุณสมบติัเพิ่มเติม) 

      - บุตรเกษตรกรผูเ้ล้ียงปศุสัตว ์(โครงการพเิศษ) 

      - บุตรผูป้ระกอบการวชิาชีพการสัตวแพทย ์(โครงการพเิศษ) 

      - บุตรผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพการสัตวแพทย ์(โครงการพเิศษ) 

      - บุตรผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการจดัการเรียนการสอน (โครงการพเิศษ) 

 

1. ผลการทดสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สทศ.)      

(วชิาสามญั (วชิาภาษาไทย วิชาสังคม วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์       วชิา

ฟิสิกส์ วชิาเคมี วชิาชีววิทยา และวชิาฟิสิกส์) โดยกลุ่มสาระวชิาหลกัทุก 

รายวชิาจะตอ้งไดค้ะแนนขั้นตํ่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25   

2. วชิาความถนดัวทิยาศาสตร์(PAT รหสั 72) ผลการทดสอบโดย 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คิดเป็นร้อยละ 30  

 

รอบที ่3 รับตรงร่วมกนัทัว่ประเทศ  

- รับจาก กสพท.  (ภาคปกติ) 

 

 

รายละเอียดไดท่ี้เวป็ไซต ์www9.si.mahidol.ac.th 

 



รอบที ่4 การรับ Admission 

- กลุ่มบุคคลทัว่ไป  (โครงการพเิศษ) 

 

 

 

1. ผลการทดสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

วชิาความถนดัทัว่ไป (GAT 85)  

ค่านํ้าหนกัร้อยละ 20 

2. ผลการทดสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

วชิาความถนดัวทิยาศาสตร์ (PAT  

รหสั 72) คิดเป็นร้อยละ 30 

3. GPAX ค่านํ้าหนกัร้อยละ 20 

4. O-NET ค่านํ้าหนกัร้อยละ 30 

คุณสมบัติเพิม่เติม รอบที ่2 โครงการความสามารถพเิศษ 

กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลีย้งปศุสัตว์  (โครงการพิเศษ) 

1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปศุสัตว ์

  2. ฟาร์มปศุสัตวต์อ้งมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  และเป็นสมาชิก 

ของสมาคม    หรือสหกรณ์ผูเ้ล้ียงสัตวช์นิดดงักล่าว หรือเป็นฟาร์มในเครือข่ายบริษทั 

          รายละเอยีดตามตาราง 



ชนิดของฟาร์ม จํานวนสัตว์ในฟาร์ม 

ฟาร์มไก่ไข่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่   50,000 ตวัต่อปี 

ฟาร์มไก่เน้ือ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่          100,000 ตวัต่อปี 

ฟาร์มโคกระบือ แพะ แกะ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่          50 ตวัต่อปี 

ฟาร์มสุกรพอ่แม่พนัธ์ุ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่        150 ตวัต่อปี 

ฟาร์มสุกรขนุ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่        700 ตวัต่อปี 

ฟาร์มสตัวน์ํ้าหรือสะเทินนํ้าสะเทินบก ไดรั้บมาตรฐานฟาร์มของกรมประมง และ 
มีผลผลิตไม่นอ้ยกวา่ 1 ตนัต่อปี 

 

กลุ่มบุตรผู้ประกอบการวชิาชีพการสัตวแพทย์   (โครงการพิเศษ) 

1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูป้ระกอบการวชิาชีพการสัตวแพทย ์ 

2. บิดาหรือมารดามีหนงัสือรับรองการสาํเร็จการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตรบณัฑิตและมีใบประกอบ 

วชิาชีพการสัตวแพทยช์ั้น 1 
 

 

 

กลุ่มบุตรผู้ประกอบการทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชีพการสัตวแพทย์  (โครงการพิเศษ) 

  1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูป้ระกอบการอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพการสัตวแพทย ์

หรือสถานประกอบการบาํบดัโรคสัตวช์ั้น 1 ท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากกรมปศุสัตวใ์หด้าํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

3. มีสัตวแพทยท่ี์มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ์ชั้น 1 ปฏิบติังานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ 
 



กลุ่มบุตรผู้ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน  (โครงการพิเศษ) 

  1. ผูส้มคัรตอ้งเป็นบุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูใ้หก้ารสนบัสนุนดา้นการจดัการเรียนการสอนของ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

  2. มีหนงัสือรับรองท่ีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ออกให ้จาํนวน 1 ฉบบั 

 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

งานบริการการศึกษา  คณะสตัวแพทยศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

นางทกัษศ์ภรณ์  ตาละลกัษณ์  E-mail : laksar@kku.ac.th      โทรศพัท ์094-5422554   

นางรัคณภรณ์    ใจไวยธ์นา    E-mail : pansan@kku.ac.th    โทรศพัท ์088-0238554 
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