ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ ๑๒๘๒/๒๕๖๓)
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย รอบที่ ๕ (รับตรงอิสระ ๕.๒) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------ดวยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย มีความประสงคจะรับสมัครผูสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย เพื่อสมัครคัดเลือกเขา ศึกษาตอระดับปริญ ญาตรี ในสาขาวิช า
ตา งๆ ของคณะบริห ารธุร กิจ มหาวิทยาลัย ขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย ประจํา ปก ารศึก ษา ๒๕๖๓ โดยมีเ กณฑแ ละ
รายละเอียดดังตอไปนี้
๑. คุณสมบัติของผสู มัคร
ผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จะตองมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะ ดังตอไปนี้
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑.๑ มีสัญชาติไทย และอาศัยอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
๑.๑.๒ เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเขาศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน
๑.๑.๓ เปนผูมีรางกายและสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอหรือโรครายแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ
ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนและไมเปนผูติดยาเสพติดใหโทษ ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒.๑ เปนผูที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒.๒ ตองมีแผนการเรียนตรงตามที่สาขาวิชากําหนด และเกณฑการคัดเลือก ตามขอ ๓ กําหนด
๒. หลักฐานประกอบการสมัคร
๒.๑ ใบสมัครพรอมรูปถายขนาด ๑ นิ้ว ถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
๒.๒ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒.๓ สําเนาทะเบียนบาน ๑ ชุด
๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๑ ชุด
๒.๕ ผูสมัครที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล จะตองสงสําเนาหลักฐานมาแสดงดวย
หมายเหตุ : กรณีเอกสารการสมัครไมครบตามที่ระบุไวใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับไวดวย

๓. จํานวนการรับและเกณฑการคัดเลือกเขาศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จะทําการคัดเลือกนักเรียนผูมีคุณสมบัติทั่วไปใน
ขอ ๑ และเกณฑการคัดเลือกตามตารางที่ ๑ หรือ ๒ และจะประกาศรายชื่อผูผานเกณฑคุณสมบัติเพื่อเขารับการสอบสัมภาษณ
ตามวันและเวลาที่กําหนด โดยนักเรียนตองมีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกดังนี้
๓.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตองไมต่ํากวา ๒.๕๐ (ตามตารางที่ ๑)
๓.๒ หรือ ผลคะแนนสอบ O-NET (ตามตารางที่ ๒)

ตารางที่ ๑ เกณฑการคัดเลือกโดยใช GPAX ตามขอ ๓.๑

จํานวน ๗๐ คน

วิทยาศาสตร

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ศิลป

การงานอาชีพ

ภาษาตางประเทศ

๒๐๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงินธุรกิจ) (ทุกแผนการ
เรียน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ) ทุก
๒๐๒
แผนการเรียน)
๒๐๓ สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (ทุก
แผนการเรียน)
๒๐๔ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (ศิลปคํานวณ, วิทย-คณิต)
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ตารางที่ ๒ เกณฑการคัดเลือกโดยใชผลคะแนน O-NET ตามขอ ๓.๒

วิชาคณิตศาสตร

วิชาวิทยาศาสตร

วิชาสังคมศึกษา

วิชาภาษาตางประเทศ

๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

วิชาภาษาไทย

รหัส

จํานวน
รับ

GPAX

เกณฑการพิจารณา ตามผลคะแนน O-NET ๑๐๐%
คะแนนกลุมวิชา O-NET ๘๐%

๒๐%
๒๐%
๒๐%
๒๐%

๑๕%
๑๕%
๑๕%
๑๕%

๓๐%
๒๐%
๒๐%
๓๐%

-

๑๕%
๑๕%
๑๕%
๑๕%

๒๐%
๓๐%
๓๐%
๒๐%

๓๐
๒๐
๑๐
๑๐

สาขาวิชา/ แผนการเรียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการเงินธุรกิจ) (ทุกแผนการเรียน)
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ) (ทุกแผนการเรียน)
สาขาวิชาการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (ทุกแผนการเรียน)
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (ศิลปคํานวณ, วิทย-คณิต)

๔. การสมัครและการคัดเลือก
๔.๑ กรอกใบสมัครไดที่ https://admissions.kku.ac.th ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔.๒ เมื่อกรอกใบสมัครเรียบรอยแลวแลวใหทําการ พิมพใบสมัครและใบแจงยอดการชําระคาสมัคร โดยทําการชําระ
คาธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้
- ชําระตามใบแจงยอดการชําระเงินผานธนาคารที่ปรากฏในใบแจงยอด จํานวน ๓๕๐ บาท และทําการ
จัดสงใบสมัครพรอมเอกสารประกอบ มาตามที่อยูในขอ ๕

๔.๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลและประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔.๔ นักเรียนสามารถเลือกสมัครเขาศึกษาไดเพียง ๑ สาขาวิชาเทานั้น
๕. ที่อยูในการจัดสงเอกสาร
งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย
เลขที่ ๑๑๒ หมูที่ ๗ ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ https://admissions.kku.ac.th หรือ
www.nkc.kku.ac.th
๗. การรายงานตัวเขาศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย กําหนดใหผูผานการคัดเลือกรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน
นักศึกษา ผานระบบอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต http://reg.kku.ac.th ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ หากมีขอสงสัยหรือ
แจงปญหาการรายงานตัวเขาศึกษาที่ งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชั้น ๑ อาคารสํานักงานบริหาร วิทยาเขต
หนองคาย จังหวัดหนองคาย หรือ โทรศัพท ๐ ๔๒๔๑ ๕๖๐๐ ตอ ๔๙๘๔๐
๘. เงื่อนไขอื่น ๆ หากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย พิจารณาแลวปรากฏภายหลังวาผูสมัครมี
คุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือวาการสมัครครั้งนี้เปนโมฆะและจะไมคืนเงินคาสมัครไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้ น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารยไมตรี อินทรประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

