แผนการรับเข้ าศึกษาหลักสู ตรสั ตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ประจําปี 2561
ประเภทการรับเข้ า
รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้ มสะสมงาน Portfolio
- โครงการเรี ยนดี คุณธรรมเด่น
- รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
- รับบุคลากรกรมปศุสัตว์
รอบที่ 2 รับระบบโควตาพื้นที่/รับโครงการความสามารถพิเศษ
- โควตาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
- โครงการความสามารถพิเศษ
- บุตรเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปศุสัตว์
- บุตรผูป้ ระกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
- บุตรผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
- บุตรผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านการจัดการเรี ยนการสอน
รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ
- รับจาก กสพท.
รอบที่ 4 การรับ Admission
- กลุ่มบุคคลทัว่ ไป

วันรับสมัคร
2 - 12 ต.ค. 2560

แผนการรับ (คน)

15

หมายเหตุ
คุณสมบัติตามเอสารแนบ
(ภาคปกติ)
(โครงการพิเศษ)
(โครงการพิเศษ)
ใช้คะแนนยืน่
(ภาคปกติ)
คุณสมบัติตามเอสารแนบ
(โครงการพิเศษ)
(โครงการพิเศษ)
(โครงการพิเศษ)
(โครงการพิเศษ)
ใช้คะแนนยืน่
(ภาคปกติ)

20

ใช้คะแนนยืน่
(โครงการพิเศษ)

5
3
2
11 – 24 ม.ค. 2561
35
5
4
4
2
9 – 13 พ.ค. 2561

6 – 10 มิ.ย. 2561

รวมการรับภาคปกติ
รวมการรับโครงการพิเศษ
รวมการรับทั้งสิ้ น

55
40
95

คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น กําหนดคุณสมบัติผ้ ูสมัครในแต่ ละกลุ่มในแต่ ละรอบ ดังนี้
คุณสมบัติทวั่ ไป
ผูส้ มัครในแต่ละกลุ่มต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย สําเร็ จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรื อกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุ ดท้าย (ม.6)(ยกเว้นผูส้ มัครในกลุ่มผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี และ กลุ่มบุคลากรกรมปศุสัตว์)
2. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุ โทษ
3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากความเป็ นนักศึกษาในสถาบันใดๆ เพราะความผิดทางวินยั
4. เป็ นผูม้ ีร่างกายและสุ ขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็ นผูท้ ุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบและต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับบุคคลเข้า
ศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม
ประเภทการรับเข้ า
รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้ มสะสมงาน Portfolio
- โครงการเรี ยนดี คุณธรรมเด่น (ภาคปกติ)

เกณฑ์ /คุณสมบัติ
1. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.50 และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในกลุ่ม

ภาษาไทย กลุ่มคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องมี
ผลการเรี ยนในแต่ละกลุ่มไม่นอ้ ยกว่า 3.5
2. มีหนังสื อรับรองจากสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

- รับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (โครงการพิเศษ)

- รับบุคลากรกรมปศุสัตว์ (โครงการพิเศษ)
รอบที่ 2 รับระบบโควตาพื้นที่/รับโครงการความสามารถพิเศษ
- โควตาภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (ภาคปกติ)
- โครงการความสามารถพิเศษ (ดังคุณสมบัติเพิ่มเติม)
- บุตรเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปศุสัตว์ (โครงการพิเศษ)
- บุตรผูป้ ระกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ (โครงการพิเศษ)
- บุตรผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ (โครงการพิเศษ)
- บุตรผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านการจัดการเรี ยนการสอน (โครงการพิเศษ)
รอบที่ 3 รับตรงร่ วมกันทัว่ ประเทศ
- รับจาก กสพท. (ภาคปกติ)

สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อกําลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ปี
สุ ดท้าย มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่าํ กว่า 3.00 โดยผูก้ าํ ลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ให้ใช้
เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ถึงภาคการศึกษาที่กาํ ลังศึกษา
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นบุคลากรในสังกัดกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
2. ผูส้ มัครต้องมีอายุ นับถึงวันสมัคร ไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์
3. ผูส้ มัครต้องได้รับการอนุมตั ิจากต้นสังกัดให้ลาศึกษาเต็มเวลา
1. ผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
(วิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย วิชาสังคม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชา
ฟิ สิ กส์ วิชาเคมี วิชาชีววิ ทยา และวิชาฟิ สิ กส์) โดยกลุ่มสาระวิชาหลักทุก
รายวิชาจะต้องได้คะแนนขั้นตํ่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
2. วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ (PAT รหัส 72) ผลการทดสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คิดเป็ นร้อยละ 30

รายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

รอบที่ 4 การรับ Admission
- กลุ่มบุคคลทัว่ ไป (โครงการพิเศษ)

คุณสมบัติเพิม่ เติม รอบที่ 2 โครงการความสามารถพิเศษ

1. ผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
วิชาความถนัดทัว่ ไป (GAT 85)
ค่านํ้าหนักร้อยละ 20
2. ผลการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ (PAT
รหัส 72) คิดเป็ นร้อยละ 30
3. GPAX ค่านํ้าหนักร้อยละ 20
4. O-NET ค่านํ้าหนักร้อยละ 30

กลุ่มบุตรเกษตรกรผู้เลีย้ งปศุสัตว์ (โครงการพิเศษ)
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงปศุสัตว์
2. ฟาร์ มปศุสัตว์ตอ้ งมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และเป็ นสมาชิก
ของสมาคม หรื อสหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสัตว์ชนิดดังกล่าว หรื อเป็ นฟาร์ มในเครื อข่ายบริ ษทั
รายละเอียดตามตาราง

ชนิดของฟาร์ ม
ฟาร์ มไก่ไข่
ฟาร์ มไก่เนื้อ
ฟาร์ มโคกระบือ แพะ แกะ
ฟาร์ มสุ กรพ่อแม่พนั ธุ์
ฟาร์ มสุ กรขุน
ฟาร์ มสัตว์น้ าํ หรื อสะเทินนํ้าสะเทินบก

จํานวนสั ตว์ ในฟาร์ ม
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
50,000 ตัวต่อปี
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
100,000 ตัวต่อปี
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
50 ตัวต่อปี
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
150 ตัวต่อปี
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
700 ตัวต่อปี
ได้รับมาตรฐานฟาร์ มของกรมประมง และ
มีผลผลิตไม่นอ้ ยกว่า 1 ตันต่อปี

กลุ่มบุตรผู้ประกอบการวิชาชี พการสั ตวแพทย์ (โครงการพิเศษ)
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูป้ ระกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์
2. บิดาหรื อมารดามีหนังสื อรับรองการสําเร็ จการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและมีใบประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ นั 1

กลุ่มบุตรผู้ประกอบการทีเ่ กีย่ วข้ องกับวิชาชี พการสั ตวแพทย์ (โครงการพิเศษ)
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูป้ ระกอบการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์
หรื อสถานประกอบการบําบัดโรคสัตว์ช้ นั 1 ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ให้ดาํ เนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. มีสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น 1 ปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน หรื อสถานประกอบการ

กลุ่มบุตรผู้ให้ การสนับสนุนด้ านการจัดการเรียนการสอน (โครงการพิเศษ)
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านการจัดการเรี ยนการสอนของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มีหนังสื อรับรองที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกให้ จํานวน 1 ฉบับ
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม
งานบริ การการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางทักษ์ศภรณ์ ตาละลักษณ์ E-mail : laksar@kku.ac.th
โทรศัพท์ 094-5422554
นางรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนา E-mail : pansan@kku.ac.th โทรศัพท์ 088-0238554

