
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  2400/2565 ) 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รอบที่ 1  Portfolio  ประจ าปกีารศึกษา 2566 
ทุนโครงการช้างเผือก 

……………………………………………….......................……………………. 
      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2566  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรและจ านวนรับ

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
1.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) จ านวนรับ 5  คน 
1.1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ภาคปกติ) จ านวนรับ 5  คน 
1.1.3 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  (ภาคปกติ) จ านวนรับ 5  คน 

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 
2.2 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้อง

ลงทะเบียน  เรียนครบทุกรายวิชาและมีผลการเรียนดี  
2.3 มีสัญชาติไทย 
2.4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.5 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม 

3. คุณสมบัติเฉพาะ
3.1 เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี  ฟิสิกส์  และคณิตศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา  
3.2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 3.25 
3.3 ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์  ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา

ไม่ต่ ากว่า 3.25 

/ 4. ก าหนดการสมัคร .... 
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4. ก าหนดการรับสมัคร 

กิจกรรม วัน-เวลา 

รับสมัครทาง Internet (https://admission.kku.ac.th)  22 พ.ย.  – 6 ธ.ค. 65 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืก 28 ธ.ค. 65 

สอบสัมภาษณ ์ 12 ม.ค. 66 
ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข. ตัวจริง : 17 ม.ค.66   

ตัวส ารอง : 24 ม.ค.66 
ยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข. ตัวจริง : 18-20 ม.ค.66 

ส ารอง : 26 ม.ค.66 

ทปอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิย์ืนยันสิทธิ์ Clearing House 7 ก.พ.66 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 7-8 ก.พ.66 
สละสทิธิ์ในระบบ ทปอ. 9 ก.พ.66 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ก.พ.66 
รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Internet (http://reg.kku.ac.th) พร้อมช าระเงิน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา   

16 – 20 ก.พ.66 

หมายเหตุ    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
 

5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร  
5.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 5.2 ใบรับรองของผู้บริหารโรงเรียน ตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียน (รับรองสถานะการ เป็นนักเรียนและความ
ประพฤติของนักเรียน) 
 5.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอก
รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
 5.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 จ านวน 1 แผ่น (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 5.5 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  
 
6. ขั้นตอนการสมัคร 
 6.1 กรอกข้อมูลผู้สมัครในระบบ Internet เข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th  (โปรดตรวจสอบข้อมูล จ านวน

รับ เกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนด าเนินการสมัคร) โดยสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ  

 6.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนด าเนินการยืนยันการสมัคร 

 6.3 พิมพ์ใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนด 

 

 

 

/ 6.4 ผู้สมัครรวบรวมเอกสาร .... 

https://admission.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/
https://admissions.kku.ac.th/
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 6.4 ผู้สมัครรวบรวมเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานตามที่ก าหนด สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ 
โดยส่งถึง คุณฉันทนา  เรืองวงศ์วิทยา  ที่อยู่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส  เลขที่ 
123 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002  โดยสามารถส่งเอกสารได้ในระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
ถึง วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เท่านั้น โดยจะถือวันที่ตามประทับตราของไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นส าคัญ  
 

7. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
 การช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 350.- บาท  โดยจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาร์เตอร์เซอร์วิส  เงินค่า
ธรรเนียมการสมัครสอบดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ (หากสมัครแล้วไม่ช าระเงิน ถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์) 
 

8. เกณฑ์การคัดเลือก 
   8.1  ความรู้ความสามารถด้านวชิาการ          ร้อยละ 20 
   8.2  ความเฉลียวฉลาด ไหวพรบิและความสามารถในการแก้ปญัหา          ร้อยละ 20 
     8.3  เจตคติต่ออาชีพ                               ร้อยละ 20 
   8.4  บุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสาร       ร้อยละ 20  
    8.5  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)               ร้อยละ 20                                              
 

9. วิธีการคัดเลือก 
9.1 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก โดยวิธีทดสอบความรู้ การสอบ

สัมภาษณ์ และ Portfolio 
9.2 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดไว้เท่านั้น    

หากผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ก าหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป 
9.3 ผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามดุลยพินิจ ของคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

10. ก าหนดการทดสอบความรูแ้ละสอบสัมภาษณ์ 
10.1 ก าหนดการสอบสัมภาษณ ์

หลักสูตร/สาขาวิชา วัน-เวลา กิจกรรม 
 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

วันที่ 12 มกราคม  2566  

08.30-09.30 น. ลงทะเบียน 
09.30-16.30 น. สอบสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 

/ 10.2 ก าหนดการทดสอบความรู้ .... 
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 10.2 ก าหนดการทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์ 
   เฉพาะผู้สมัครทุนโครงการช้างเผือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตร/สาขาวิชา วัน-เวลา กิจกรรม 

 
 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 12 มกราคม  2566  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.30-11.00 น. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิชาการ 

12.00 น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลอืกและมีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ ์

13.00 น. สอบสัมภาษณ ์
  หมายเหตุ    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง  

 

11. สถานที่ทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์   วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์  ชั้น 1  อาคารวิทยวิภาส  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
12. รายละเอียดทุนการศึกษา    

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามทุน โครงการช้างเผือก  
ประกอบด้วย 

       12.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติตลอด หลักสูตร 4 ปี/ทุน 
       12.2 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 6,000  บาท/ทุน  
       12.3 ค่าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นหรือตามที่วิทยาลัย
การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้พิจารณาอนุมัติ 
 
13. เงื่อนไขส าหรับผู้รับทุน 
           ผู้รับทุนควรได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อผูกพันในการเป็นนักศึกษา ในโครงการ
โดยละเอียด และควรปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้ใกล้ชิดคนอ่ืนๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย 
          13.1 ผู้รับทุนจะต้องท าสัญญากับ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุน
ช้างเผือก และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการทุนช้างเผือก ก าหนดไว้ โดยมี ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 
เป็นผู้ค้ าประกันการท าสัญญา 
          13.2 ผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์พิจารณา 
          13.3 ผู้รับทุนจะต้องมคีวามขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี  
          13.4 ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนดี กล่าวคือ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ในแต่ละปีการศึกษา 
มิฉะนั้นจะถูกพิจารณาระงับการให้เงินทุน 
 
 
 

/ 13.5 ผู้รับทุนแต่ละบุคคล .... 
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          13.5 ผู้รับทุนแต่ละบุคคล ต้องมีผลงานทางวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มในวารสารหรือเอกสารประชุมวิชาการ 
ระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือต้องได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดหรือ  แข่งขัน ในระดับภูมิภาคขึ้นไป อย่างน้อย  2 
รายการตลอดระยะเวลาการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      13.6 ผู้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษที่
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นส าหรับนักศึกษาในโครงการ หรือตามที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดและมอบหมาย    
          13.7 ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้า หรือน าเสนอผลงานในแต่ละภาคการศึกษา 
          13.8 กรณีที่ผู้ได้รับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา หรือต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และ/หรือไม่ผ่านการเกณฑ์ตามสัญญาฉบับนี้  ผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินตามจ านวนที่ได้รับทุนจากผู้ให้ทุนในระยะเวลาที่
ผู้ให้ทุนก าหนด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาของการรับทุน (ข้อ 5 และ ข้อ 6) 

     13.9 ผู้รับโครงการทุนช้างเผือก เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาที่รับทุนแล้ว นักศึกษาจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ 
กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
          13.10 ผู้ให้ทุนสามารถยกเลิกการให้ทุนได้ หากพบว่านักศึกษาทุนประพฤติไม่เหมาะสม 

14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ภารกิจด้านบริการการศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์มือถือ 089-7102645  และ 

043-009700 ต่อ 50524 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คุณฉันทนา  เรืองวงศ์วิทยา E-mail: mchant@kku.ac.th
กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น   (เวลา 08.30 - 16.30 น.) หรือดูรายละเอียดได้ที่ computing.kku.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่      10  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 
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