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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน   (ฉบับท่ี          /2558) 

เร่ือง  การรับบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ   
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  (โครงการพิเศษ)   ประจําปการศึกษา  2558 

------------------------------------------------------------------------------ 
ดวยคณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  (โครงการพิเศษ)  สําหรับเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย ประจํา 
ปการศึกษา 2558  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

1. จํานวนรับเขาศึกษา  ประมาณ  40  คน 
2. คุณสมบัตขิองผูสมัคร 
 2.1 

 
 

เปนขาราชการพลเรือนหรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดปฏิบัติงานในกลุมงานเทคนิคการแพทยหรือ
งานหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตรมาแลวไมนอยกวา  2  ป นับถึงวันสุดทายของการรับสมัครโดยตอง
ไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสงักัดใหสมัครสอบและลาศึกษาตอได  

 2.2 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  
สาขาเซลลวิทยา  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด  หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร-
การแพทย  หรือเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย 

 2.3 เปนผูมีรางกายและสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนผูทุพลภาพ  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
ไมเปนโรคติดตอรายแรง และตองมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาพิจารณาวาไมเปน
อุปสรรคตอการศึกษา 

 2.4 ในกรณีที่คุณสมบัติไมเขาเกณฑในขอ 2.1 – 2.3  ใหอยูในการพจิารณาของคณะกรรมการประจําคณะ 
3. การซื้อใบสมัคร 
 3.1 ซ้ือใบสมัครดวยตนเองไดที ่
  -  ฝายวิชาการ สํานักงานคณบดี ช้ัน 2 คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  -  ราคาชุดละ  200  บาท 
  -  วันจันทร  -  วันศุกร  เวลา  09.00 – 16.00 น.  (ยกเวนวนัหยดุราชการ) 
  -  ตัง้แตวันท่ี  1 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2558 
 3.2 ซ้ือทางไปรษณีย 
  -  ราคาชุดละ 250 บาท (รวมคาสงเอกสาร)  

ราง
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  -  ตั้งแตวันท่ี 1 – 27 กุมภาพันธ 2558 
  -  วิธีการชําระเงินคาใบสมัครในขอ 3.2 คือ ใหโอนเงินผานธนาคารบัญชีช่ือ “สอบคัดเลือกเทคนิค-

การแพทย โครงการพิเศษ”  ประเภทบัญชีออมทรัพย  ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยขอนแกน 
เลขที่บัญชี 551-423767-8 โดยโอนผานเคานเตอรธนาคารเทานั้น ไมรับการโอนเงินผานตู ATM   

  -   ใหสงชื่อ-นามสกุล ที่อยูของผูส่ังซื้อใบสมัครโดยละเอียดพรอมสําเนาสลิปการโอนเงินคาใบสมัคร
มายังคุณอริสรา อุดจันทร ทาง E-mail arispu@kku.ac.th  หรือสง Fax มาที่หมายเลข  043-347482   
ถึงคุณนาถฤดี  เกียรติพนมแพ (ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558) เพื่อที่ทางคณะฯ จะไดจัดสงใบสมัครให
ตอไป 

4. เอกสารการสมัคร 
 4.1 ใบสมัครตามแบบฟอรม ซ่ึงกรอกรายละเอยีดอยางครบถวน 
 4.2 รูปถายขนาด 1 นิ้ว  หนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป  

(ใหติดในใบสมัคร 1 รูป และติดที่บัตรเลขที่นั่งสอบ 2 รูป) 
 4.3 สําเนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ที่แสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรที่คณะเทคนิคการแพทยกําหนดไวในขอ 2.2 กรณีที่ผูสมัครไดเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรอื่นในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา ใหแนบสําเนาใบแสดงผลการศึกษาในหลักสูตรนั้นมาดวย 

 4.4 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาสายตรงเบื้องตนตามแบบฟอรม ใสซองปดผนึก ปกปด 
 4.5 หนังสืออนุมัตจิากผูบังคับบัญชาใหสมัครสอบและลาศึกษาตอไดตามแบบฟอรม 
 4.6 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ใหสําเนาบัตรทั้งดานหนาและดานหลัง

อยูในแผนเดียวกัน 
 4.7 ในกรณีที่ช่ือหรือนามสกุลในหลักฐานประกอบการสมัครไมตรงกัน เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล  

ทะเบียนสมรส  ใหแนบสําเนาหลักฐานที่เกี่ยวของมาพรอมใบสมัคร 
 4.8 ซองตอบรับที่กรอกรายละเอยีดชื่อและที่อยูผูสมัคร จํานวน 1 ซอง พรอมติดแสตมปใหเรียบรอย 
 หมายเหตุ  1.  เอกสารฉบับสําเนาทุกรายการใหถายสําเนาขนาดกระดาษ A4 พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง             

                       ทุกแผน 
                 2.  ในบางกรณีทีม่ีขอสงสัย คณะกรรมการดาํเนินการสอบคัดเลือกและสอบนักศึกษาอาจขอเรียกด ู
                       เอกสารฉบับจริง 

5. การสมัคร 
 5.1 การยื่นใบสมัครดวยตนเอง  ใหผูสมัครยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานและเอกสารการสมัครในขอ 4   

ที่ฝายวิชาการ สํานักงานคณบดี ช้ัน 2 คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน พรอมคาสมัคร   
500 บาท  ไดตั้งแต วันท่ี   1 กุมภาพันธ  – 6 มีนาคม  2558  ในวันจันทร  – วันศุกร  เวลา  09.00 –   
16.00 น.  (ยกเวนวันหยุดราชการ) 

 5.2 การสมัครทางไปรษณยี  ใหผูสมัครสงใบสมัครพรอมหลักฐานและเอกสารในการสมัครตามที่กําหนดไว 
  ในขอ 4  และชําระเงินคาสมัครจํานวน 500 บาท   โดยใหโอนเงนิคาสมัครผานธนาคารบัญชีช่ือ  “สอบ 
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  คัดเลือกเทคนคิการแพทย โครงการพิเศษ” ประเภทบัญชอีอมทรัพย ธนาคารไทยพาณชิย สาขามหาวิทยา- 
  ลัยขอนแกน  เลขที่บัญชี 551-423767-8 โดยโอนผานเคานเตอรธนาคารเทานั้น  ไมรับการโอนเงินผานตู 

ATM   พรอมแนบสําเนาสลิปการโอนเงินมาพรอมใบสมัคร  จาหนาซองถึงคุณนาถฤดี  เกียรติพนมแพ 
  งานการเงิน  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

40002 สมัครไดตั้งแตวันที่    1 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2558 โดยถือวันประทับตราสงของไปรษณียตน
ทาง                       

 5.3 คณะเทคนิคการแพทยจะสงบัตรเลขที่นั่งสอบและใบเสร็จรับเงินคาสมัครใหทางไปรษณียในซองตอบรับ
ที่ผูสมัครเขียนที่อยูตนเองไวแลวในขอ 4.8  ถาผูสมัครมิไดเขาสอบหรือไมมีสิทธิ์เขาสอบดวยเหตุผลใดก็
ตามคณะเทคนิคการแพทยจะไมคืนเงินคาสมัคร 

 5.4 คณะเทคนิคการแพทยจะไมพิจารณาใบสมัครในกรณีตอไปนี ้
  5.4.1 ผูสมัครมีคุณสมบัติไมครบตามที่กําหนดในขอ  2 
  5.4.2 ผูสมัครไมชําระคาสมัครหรือชําระคาสมัครไมครบ 
  5.4.3 ผูสมัครไมไดสงคาสมัครเปนสําเนาสลิปโอนเงินทางธนาคารมาในซองเดียวกันกับใบสมัคร 
  5.4.4 ผูสมัครสงใบสมัครหลังวันที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร 
  ทั้งนี้คณะเทคนิคการแพทยขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาสมัครให 
6. ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 
 วันท่ี 20 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือที่ http://ams.kku.ac.th , 

http://www.kku.ac.th 
7. การสอบคัดเลือก 
 7.1 วัน  เวลา  และวิชาที่สอบ 

วันสอบ เวลาสอบ วิชาที่สอบ 
วันเสารที่ 25 เมษายน 2558 9.00 – 10.00 น. ภาษาอังกฤษ 

10.15 – 11.15 น. ความรูทั่วไป 
12.30 – 14.30 น. ความรูพื้นฐานและประสบการณในวิชาชีพ ใหเลือกทํา

ขอสอบเพียง 2 หมวดวิชา จากทั้งหมด 6 หมวดวิชา คือ 
- เคมีคลินิก 

  - จุลชีววิทยาคลินิก (แบคทีเรีย รา ไวรัส และ
ปรสิต) 

- จุลทรรศนศาสตรและโลหิตวิทยา 
- ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 
- ธนาคารเลือด 
-      เซลลวิทยาและพยาธิวิทยา 

 7.2 สถานที่สอบ 
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  7.2.1 คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 7.3 หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบ 
  ผูเขาสอบคัดเลือกทุกคนจะตองนําบัตรเลขที่นั่งสอบ และ บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานของรัฐ / 

รัฐวิสาหกิจ ฉบับจริง ที่ยังไมหมดอายุ มาแสดงตอกรรมการในวันสอบ 
8. ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ 
 วันท่ี  15 พฤษภาคม 2558 ณ  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ ที ่http://ams.kku.ac.th , 

http://www.kku.ac.th 
9. สอบสัมภาษณ 
 9.1 สอบสัมภาษณวันท่ี  23  พฤษภาคม  2558  ณ  หองประชุมสํานักงานคณบดี ช้ัน 2 คณะเทคนิค

การแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 9.2 หลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ 
  9.2.1 ใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง  ที่แสดงวาเปนผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรที่คณะเทคนิคการแพทยกําหนดไวในขอ 2.2 
  9.2.2 บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ฉบับจริง ที่ยังไมหมดอายุ 
  9.2.3 ใบรับรองแพทยที่แสดงวาเปนผูมีรางกายและสุขภาพสมบูรณไมเปนอุปสรรคตอการศึกษา   

ซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ 
 9.3 หากหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตองจะถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษา หรือทางคณะฯ ตรวจพบในภายหลังวาขาด

คุณสมบัติ คณะฯ สามารถตัดสิทธิ์การศึกษาได 
10. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา วันท่ี 1 มิถุนายน 2558  ณ  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือ http://ams.kku.ac.th,http://www.kku.ac.th 
11. การรายงานตวัเพื่อเขาศึกษา 
 ผูมี สิทธิ์ เขาศึกษาจะตองมารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนด  และชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 

คาธรรมเนียมพิเศษ  ตลอดจนคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละ
สิทธิ์การเขาศึกษา 

12. สรุปกําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
 ขายใบสมัครทางไปรษณยี 1 – 27 กุมภาพันธ 2558 
 ขายใบสมัครที่คณะเทคนิคการแพทย 1 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2558 
 สมัครทางไปรษณยี 1 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2558 
 ยื่นใบสมัครทีค่ณะเทคนิคการแพทย 1 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2558 
 ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก 20 มีนาคม 2558 
 สอบคัดเลือก 25 เมษายน 2558 
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 ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 15 พฤษภาคม 2558 
 สอบสัมภาษณ 23 พฤษภาคม 2558 
 ประกาศรายชือ่ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 1 มิถุนายน 2558 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที่            
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