
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่  2572/2565 ) 
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รอบที่ 1  Portfolio  ประจ าปกีารศึกษา 2566 
โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปัญญาประดษิฐ์ 

……………………………………………….......................……………………. 
      วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2566  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. หลักสูตรและจ านวนรับ

1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
1.1.1 สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์  (ภาคปกติ) จ านวนรับ 20    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 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี 
3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ค านวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา 

ไม่ต่ ากว่า 2.75 
3.3 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.75 
3.4 เป็นผู้ได้รับรางวลัการแข่งขันในโครงการดังต่อไปนี้และรางวัลทีไ่ด้รับจะต้องไม่เกิน 6 ปี 

3.4.1) ได้รับรางวัล (เหรียญ) ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม หรือผู้ผ่านรอบ 2 ของการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
         โอลิมปิกวิชาการ สอวน. หรือ   
3.4.2) ได้รับรางวัลอันดบั 1 ถึง 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับ 
         นักเรียน หรือ 
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              3.4.3) ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้  
                    3.4.3.1) การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  หรือ 
                   3.4.3.2) การแข่งขันออกแบบพัฒนาเว็บไซต์   หรือ 
                    3.4.3.3) การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์  หรือ 
                    3.4.3.4) การแข่งขันประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวทิยาการ 
               คอมพิวเตอร์ หรือ 

3.5 รางวัลจากการแข่งขันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และผลงานอ่ืนๆ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เก่ียวข้อง หรือ 

3.6 ใบประกาศณียบัตร หรือวุฒิบัตร หรือใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติ ในการเข้าค่ายฝึกอบรม ด้าน 
Coding หรือ Computing หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 

3.7 ใบประกาศหรือหลักฐานในการเข้าร่วมน าเสนอโครงงานภายใต้ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ           

3.8 หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆที่แสดงให้เห็นความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

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  
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5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร  
5.1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลผ่านระบบ Internet ตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 5.2 ใบรับรองของผู้บริหารโรงเรียน ตามแบบฟอร์มของทางโรงเรียน (รับรองสถานะการเป็นนักเรียนและความ
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 านวนรับ เกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนด าเนินการสมัคร) โดยสามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ  

 6.2 ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนด าเนินการยืนยันการสมัคร 

 6.3 พิมพ์ใบสมัครที่ได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในช่องที่ก าหนด 

 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 ภาคปกติ 350.- บาท โครงการพิเศษ 700.-บาท โดยจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร 
หรือเคาร์เตอร์เซอร์วิส  เงินค่าธรรเนียมการสมัครสอบดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ (หากสมัครแล้วไม่ช าระเงิน ถือว่าการ
สมัครสอบไม่สมบูรณ์) 
 

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                                              
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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 าหนดการสอบสัมภาษณ์

วัน-เวลา กิจกรรม 
วันที่ 12 มกราคม  2566 

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

11. สถานที่สอบสัมภาษณ์   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ชั้น 1  อาคารวิทยวิภาส  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. 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      27  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 

mailto:mchant@kku.ac.th
mailto:computing.kku.ac.th
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