ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 36/2565)
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจาปีการศึกษา 2565
(ทุนโครงการช้างเผือก)
.................................................................................................................
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2147/2565) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจาปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้
ดาเนินการเรียบร้ อ ยแล้วนั้น เพื่อให้การดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่ อในระดั บปริญญาตรี
วิทยาลัยการคอมพิ วเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น รอบที่ 1 Portfolio ปีก ารศึ ก ษา 2565 เป็นไปด้ วยความเรี ย บร้ อ ย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจาปีการศึกษา 2565
(ทุนโครงการช้างเผือก) ดังรายชื่อและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารยไมตรี อินทรประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่
/2565 ) ลงวันที่
มกราคม พ.ศ. 2565
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 Portfolio ประจาปีการศึกษา 2565
(ทุนโครงการช้างเผือก)

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ลาดับ ชื่อนามสกุล

โรงเรียน

จังหวัดโรงเรียน

1

นายสุริยนั โอวาทสาร

ปากเกร็ด

นนทบุรี

2

นางสาวโชติรัตน์ ภิญญโชติ

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปทุมธานี

3

นายชิตดนัย แสงน้อย

เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล

สระบุรี

4

นายธนวัฒน์ ไทยธานี

เมืองคง

นครราชสีมา

5

นางสาวธิตพิ ร ชนะภัย

ราชสีมาวิทยาลัย 2

นครราชสีมา

6

นายศรเทพ ฉิมสุนทร

มัธยมด่านขุนทด

นครราชสีมา

7

นายธนภัทร แคะมะดัน

บุญวัฒนา

นครราชสีมา

8

นางสาวปาริฉัตต์ บุญชาลี

เมืองบัววิทยา

สุรินทร์

9

นางสาวนันทิวัน คงศรี

รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

สุรินทร์

10

นางสาวฐิดาพร เติมสุข

สิรินธร

สุรินทร์

11

นางสาวปภัสสร คันศร

สตรีสิริเกศ

ศรีสะเกษ

12

นายอภิชิต ละคร

ห้องแซงวิทยาคม

ยโสธร

13

นายอานนท์ เกิดแก้ว

ห้องแซงวิทยาคม

ยโสธร

14

นายพงษ์นคร ฝัน้ แก้ว

แก้งคร้อวิทยา

ชัยภูมิ

15

นางสาวตรีสุคนธ์ อยู่เย็น

แก้งคร้อวิทยา

ชัยภูมิ

16

นายสรวิศ ไผ่พนั ธ์

ศรีวิไลวิทยา

บึงกาฬ

17
18

นายเศรษฐพร ศรีโสภา
นาย ภูฏาน เรืองเจริญ

ศรีวิไลวิทยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

บึงกาฬ
ขอนแก่น

19

นายภูณฤทธิ์ ฤทธิรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น

20

นายนิติพนธ์ คนล้า

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

ขอนแก่น

21

นายดลสันติ์ สิงหาคา

บ้านดุงวิทยา

อุดรธานี

22

นางสาวไอรินทร์ เมษะสิทธิโรจน์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

/ 23 นายพีระกานต์ ....
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ลาดับ ชื่อนามสกุล

โรงเรียน

จังหวัดโรงเรียน

23

นายพีระกานต์ ศรีลาพัฒน์

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

24

นางสาวชนม์นิภา โห้เฉื่อย

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

เลย

25

นางสาวมุทาประไพ ไตรรัตน์

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

26

นายสวิตต์ จันทร์แป้น

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

27

นายสิรภพ ชัยศรีจันทร์

โกสุมวิทยาสรรค์

มหาสารคาม

28

นางสาวกุลสตรี บุตรพรม

ยางตลาดวิทยาคาร

กาฬสินธุ์

29

นายพันณกร ภูงามเงิน

อนุกูลนารี

กาฬสินธุ์

30

นางสาววริศรา ไชยมงค์

ธาตุนารายณ์วทิ ยา

สกลนคร

31

นายนราวิชญ์ จังตระกูล

ปิยะมหาราชาลัย

นครพนม

32

นายนวมินทร์ คาจันทร์

เรณูนครวิทยานุกูล

นครพนม

33

นายวิชญ์พล ยืนยง

ดอนตาลวิทยา

มุกดาหาร

34

นางสาวนิชธาวัลย์ พุกน้อย

หนองบัว

นครสวรรค์

35

นางสาวพิพรรธกมล พลเหิม

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

สุโขทัย

1.1 กาหนดการสอบสั ม ภาษณ์
วั น ที่
10 มกราคม 2565

ลาดั บ ที่
1 - 35

11 มกราคม 2565

1 - 10
11-35

เวลา
08.45 น.
09.30-11.00 น.
14.00-16.00 น.
09.00 น.
09.30-16.00 น.

กาหนดการ
รายงานตั ว
ทาแบบทดสอบ
สอบสั ม ภาษณ์
รายงานตั ว
สอบสั ม ภาษณ์

1.2 กระบวนการสอบสัมภาษณ์แบบ online จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565เวลา 8.45น. โดยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ทาแบบทดสอบ แบบ online ในวันที่ 10 มกราคม 2565เริ่มทาแบบทดสอบเวลา 9.30น. ใช้เวลาประมาณ 1
ช.ม. 30 นาที เป็นการวัดความสามารถด้านวิชาการ ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ และความสามารถในการแก้ปัญหา เน้นปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) สอบสัมภาษณ์จะเป็นการวัดเจตคติต่ออาชีพนักวิทยาศาสตร์ บุคลิกภาพ ความสามารถในการสื่อสาร และ
แฟ้มสะสมงาน โดยแบบ online แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คือ ลาดับที่ 1-10 สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
กลุ่มที่ 2 คือ ลาดับที่ 11-35 สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มกราคม 2565 รายงานตัว เวลา 09.00 น. และสอบ
สัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
/1.3 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ….
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1.3 รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์
1) Link เพื่อเข้าสอบวันที่ 10 และวันที่ 11 มกราคม 2565
https://zoom.us/j/95751448900?pwd=TjJwU1NrWUoyNXN1Q21KS1Q1bjNRQT09
Meeting ID: 957 5144 8900
Passcode: 816833
2) สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนวันที่ 9 มกราคม 2565
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมและส่งเพื่อให้กรรมการพิจารณามี 2 รายการดังนี้ (กำหนดส่งวันที่ 6-9 มกรำคม 2565)
2.1) แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ให้เลือกผลงานที่เกี่ยวข้องมาไม่เกิน 5 รายการจากนั้นเขียนสรุปรายละเอียด
ของผลงานเหล่านั้นไม่เกิน 3 หน้า พร้อมหลักฐานประกอบไม่เกิน 5 หน้ารวมทั้งหมดไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 รวมกันเป็นไฟล์
PDF 1 ไพล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น Portfolio_ชื่อ_นามสกุล.pdf โดยใช้ชื่อและสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
โดยส่งเอกสารได้ที่ Link : https://forms.gle/JJofCrpbw1X6CnRw7 ส่งภายในวันที่ 6-9 มกราคม 2565
2.2) ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์
เตรียมเอกสาร อาจเป็นรูปถ่ายลายมือเขียนในกระดาษ หรือพิมพ์แล้วทาเป็น PDF ไฟล์ ความยาวไม่เกิน
2 หน้ากระดาษ A4 ตั้งชื่อไฟล์เป็น Interest_ชื่อ_นามสกุล.pdf โดยมีรายละเอียดและตอบคาถามหัวข้อต่อไปนี้
1.ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด GPA หน่วยกิตรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
พร้อมเกรดเฉลี่ยของทั้งสองกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.ทาไมจึงคิดว่าท่านควรได้รบั คัดเลือกให้ได้รับทุนนี้ (ต้องระบุผลงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย)
3.ท่านสนใจหัวข้อวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษหากต้องทาผลงานเชิงวิชาการและตีพิมพ์ผลงานนั้น
4.ท่านสนใจทาผลงานเพื่อส่งประกวดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหากต้องทาผลงานเข้าประกวด
5.ท่านคาดว่าจะทาผลงานในข้อ 3 หรือข้อ 4ให้อธิบายเหตุผลและหลักฐานประกอบสนับสนุน (ถ้ามี)
เพื่อให้เห็นแนวโน้มของความสาเร็จ
โดยส่งเอกสารได้ที่ Link https://forms.gle/JJofCrpbw1X6CnRw7 ส่งภายในวันที่ 6-9 มกราคม 2565
หากต้องถ่ายรูปลายมือเขียนแนะนาให้ใช้โปรแกรมช่วยถ่ายเอกสารเช่นแอพพลิเคชัน Office Lens เพื่อปรับความ
เอียงและรวมหลายรูปเป็นไฟล์ PDF ให้ได้
3) สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ 10-11 มกราคม 2565
เตรียมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนผ่านกล้องก่อนสอบทุกครั้ง
3.1) ช่วงเช้าวันที่10 มกราคม 2565
เนื่องจากเป็นแบบทดสอบ online จึงจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้จานวน 2 อุปกรณ์
ทั้งสองอุปกรณ์ควรเสียบชาร์ตแบตเตอรี่ไว้ตลอดการสอบเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดขณะทดสอบ และลงโปรแกรม Zoom
ไว้ทั้งสองอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ 1 ใช้ในการดูโจทย์เป็นหลักอาจมีหรือไม่มีกล้องก็ได้ (PC, Laptop computer, Tablet, Smart
phone)

/อุปกรณ์ที่ 2 ….
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อุปกรณ์ที่ 2 เพื่อให้กรรมการสามารถคุมสอบดูได้ ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้องและเปิดกล้องตลอดการทดสอบ
โดยจัดมุมมองให้เห็นผู้สอบและหน้าจอของอุปกรณ์ที่ 1 ด้วยในช่วงที่ให้ส่งคาตอบสามารถใช้อุปกรณ์นี้ถ่ายรูปส่งคาตอบได้
ปากกา หรือดินสอพร้อมกระดาษเปล่าอาจเป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษสมุด เพื่อใช้ในการเขียนคาตอบ
โดยต้องเขียนชื่อนักเรียนและชื่อโรงเรียนในกระดาษคาตอบทุกหน้า การเขียนคาตอบด้วยลายมือต้องเขียนให้อ่านได้ชัดเจน
การส่งงานมีทั้งต้องส่งคาตอบในฟอร์ม และถ่ายรูปการเขียนตอบด้วยลายมือส่ง เพื่อให้สามารถส่งทันใน
เวลาที่กาหนดนักเรียนสามารถฝึกทดลองส่งได้ในลิงค์ที่ที่ Link เพื่อทดลองถ่ายรูปส่งคาตอบ
https://forms.gle/nKTRVaKqrQSn7w1z8
สถานทีน่ ั่งสอบควรมีแสงสว่างเพียงพอที่จะทาให้ถ่ายรูปการเขียนคาตอบในกระดาษได้ชัดเจน
3.2) ช่วงบ่ายของวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 เป็นต้นไป และ ช่วงเช้าของวันที่ 11 มกราคม
2565 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
เป็นการสอบสัมภาษณ์ online จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้จานวน 1 อุปกรณ์เป็น
อุปกรณ์ที่มีกล้องและไมโครโฟนเพื่อให้สามารถสัมภาษณ์และถามตอบได้
1.4 รายละเอี ย ดการส่ ง เอกสาร
1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาเนินการส่งเอกสารการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาที่เมล์ natech@kku.ac.th คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
ภายในวั น ที่ 11 มกราคม 2565เวลา 10.00 น.
2. แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดที่ https://admissions.kku.ac.th)
3. หากเกิดปัญหาในการส่งข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7102645(ในเวลาราชการ)

/ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ….
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2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับที่ ชื่อนามสกุล

โรงเรียน

จังหวัดโรงเรียน

1

นางสาวทักษนันท์ แก้วกลม

ขุขันธ์

ศรีสะเกษ

2

นางสาวกชพร กล้าพร้อม

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ศรีสะเกษ

3

นายปณิธิ เสือสุภาพ

ยโสธรพิทยาคม

ยโสธร

4

นางสาววรรณภา บุษบง

บ้านไผ่

ขอนแก่น

5

นายพิเชษฐ์ ธัญญารักษ์

ท่าลี่วิทยา

เลย

6

นางสาวอารยา หงษาวงษ์

ท่าบ่อ

หนองคาย

7

นายจิรายุส ทองยศ

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

หมายเหตุ :โดยในวันสัมภาษณ์ ขอให้ผู้เข้าสัมภาษณ์เตรียมการนาเสนอไม่เกิน 30 นาที รายละเอียดดังนี้
1. แนะนาประวัติ (ครอบครัว, ความสามารถการส่งเสีย)
2. แนะนาความสามารถพิเศษ (ด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์)(ถ้ามี)
3. แนะนารางวัลต่างๆ ที่ได้จากการประกวดแข่งขัน (ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกระดับ (เขตการศึกษา, ภูมิภาค, จังหวัด,
ประเทศ)) และแจกแจงส่วนที่นักเรียนรับผิดชอบ (กรณีเป็นงานกลุ่ม) (ถ้ามี)
4. นาเสนอสิ่งทีน่ ักเรียนภาคภูมใิ จที่สุด
5. จากสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ถ้าหากเพื่อนร่วมชั้นเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการ
เรียน เรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจเนื้อหา นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร
6. นักเรียนวาดฝันอนาคตไว้อย่างไร อยากประกอบอาชีพอะไร
2.1 กาหนดการสอบสั ม ภาษณ์
วั น ที่
วั น จั น ทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

วั น -เวลา
08.30 น.
09.00-12.00 น.

กาหนดการ
รายงานตั ว
สอบสั ม ภาษณ์

2.2 รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์
1. ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ กาหนดชื่อในการสอบสัมภาษณ์ดังนี้“โครงการที่สมัคร-ชื่อ-สกุล”
“ทุนช้างเผือก-ชื่อ-สกุล” “โครงการทุนผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล”
และ “โครงการผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล” ตัวอย่างเช่น “ทุนช้างเผือก-นส.เนตรนรินทร์ ชนะบัว”
2. สอบสั ม ภาษณ์ อ อนไลน์ ผ่ า น Zoom
Topic: สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 Portfolio (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Time: Jan 10, 2022 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/94781817865?pwd=VmVialNJWnFwNlNBdEZCbUl0ZGI2Zz09
Meeting ID: 947 8181 7865
Passcode: 011016
/2.3 รายละเอียดการส่งเอกสาร …
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2.3 รายละเอี ย ดการส่ ง เอกสาร
1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาเนินการส่งเอกสารการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาที่เมล์ natech@kku.ac.th คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
ภายในวั น ที่ 11 มกราคม 2565เวลา 10.00 น.
2. แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดที่ https://admissions.kku.ac.th)
3. หากเกิดปัญหาในการส่งข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7102645 (ในเวลาราชการ)

/ 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ลาดับที่ ชื่อนามสกุล
1

นายสุพศิน พนมใหญ่

3.1 กาหนดการสอบสั ม ภาษณ์
วั น ที่
วั น จั น ทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

โรงเรียน

จังหวัดโรงเรียน

พนมไพรวิทยาคาร

ร้อยเอ็ด

วั น -เวลา
08.30 น.
09.00-12.00 น.

กาหนดการ
รายงานตั ว
สอบสั ม ภาษณ์

3.2 รายละเอี ย ดการสอบสั ม ภาษณ์
1. ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ กาหนดชื่อในการสอบสัมภาษณ์ดังนี้“โครงการที่สมัคร-ชื่อ-สกุล”
“ทุนช้างเผือก-ชื่อ-สกุล” “โครงการทุนผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล”
และ “โครงการผู้มีความสามารถ-ชื่อ-สกุล” ตัวอย่างเช่น “ทุนช้างเผือก-นส.เนตรนรินทร์ ชนะบัว”
2. สอบสั ม ภาษณ์ อ อนไลน์ ผ่ า น Zoom
Topic: สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 portfolio (สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์)
Time: Jan 10, 2022 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/92139707863?pwd=WUZlcFB1WENLZldPMWphd2V5Y1l6QT09
Meeting ID: 921 3970 7863
Passcode: 435388
3.3 รายละเอี ย ดการส่ ง เอกสาร
1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดาเนินการส่งเอกสารการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาที่เมล์ natech@kku.ac.th คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
ภายในวั น ที่ 11 มกราคม 2565เวลา 10.00 น.
2. แบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (ดาวน์โหลดที่ https://admissions.kku.ac.th)
3. หากเกิดปัญหาในการส่งข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว
หมายเลขโทรศัพท์ 089-7102645(ในเวลาราชการ)

