ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 885/2564)
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปีการศึกษา 2564
----------------------ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดาเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ
ที่ 2 (2/1) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ
ที่ 2249/2564) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สมัครเข้าศึกษาในคณะ/
สาขาวิชา ที่ตนเองถนัดได้มากขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และองค์ประกอบที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก
1.1 เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2249/2564) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง
การรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ )
ประจาปีการศึกษา 2564
1.2 ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะครบทุกรายวิชาตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด
1.3 จะต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ กับ ทปอ.
ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (2/1)โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปีการศึกษา 2564
2. คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรหัส คณะ/สาขาวิชา จานวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก ตามเอกสารแนบ
3. อัตราค่าสมัคร
3.1 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกได้ 1 คณะ/สาขาวิชา
3.2 อัตราค่าสมัคร 200 บาท

4. /การสมัครเพื่อคัดเลือก

2
4. การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชา (เสาร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564)
การสมัครฯให้ปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ให้เรียบร้อยก่อนทาการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ internet โดยเข้าไปที่ https://admissions.kku.ac.th
ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 – อาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 (วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ไม่เกินเวลา
22.00 น.) และชาระเงินค่าสมัครโดยการสแกน QR Code ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 ไม่เกิน
เวลา 23.00 น. หากผู้สมัครไม่ทาการเลือกคณะ/สาขาวิชาภายในเวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่า
ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ผู้สมัครเลือก คณะ/สาขาวิชา ได้ 1 อันดับ หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใดๆ โดยมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วน หรือได้คะแนนประเมินสมรรถนะต่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่คณะ/สาขาวิชาได้ระบุไว้ หรือมีคะแนน
ประเมินสมรรถนะไม่ครบตามที่กาหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาในอันดับการเลือกนั้น
(โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการกดยืนยันการสมัคร)
4.3 ผู้สมัครกดยืนยันข้อมูลการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลคณะ/สาขาวิชาได้
4.4 การจ่ายเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้องชาระเงินผ่าน QR Code เท่านั้น โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏ
ใน https://admissions.kku.ac.th
4.5 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชาระเงินค่าสมัครและข้อมูลการสมัครได้ที่ https://admissions.kku.ac.th
4.6 ผู้สมัครควรเก็บหลักฐานการชาระเงินสมัครไว้สาหรับตรวจสอบ
5. เอกสารการสมัคร
ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการสมัครใดๆ ให้มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลั กฐาน
ทางการศึกษาของผู้สมัครตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด หรืออาจตรวจสอบเพิ่มเติมในวันที่ยื่นหลักฐาน
การศึกษาในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ยกเว้นในบางคณะ/สาขาวิชาที่จาเป็นต้องใช้ผลคะแนนสอบอื่นๆที่
นอกเหนื อจากคะแนนประเมิน สมรรถนะ ส าหรับประกอบการพิจ ารณาคัด เลื อก ทั้งนี้โ ปรดตรวจสอบ
รายละเอียดเงื่อนไขการสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชาให้ละเอียดรอบคอบก่อนการยืนยันการสมัคร หาก
พบว่าผู้สมัครรายใดไม่สาเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.
3) หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการ
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทโควตาภาคฯ ทันที แม้ว่าจะได้ลงทะเบียนวิชาเรียนแล้ว ก็จะถูก
ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ทาง https://admissions.kku.ac.th

7. /การสอบสัมภาษณ์
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7. การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น จะสอบสั มภาษณ์ผู้ ผ่ านการคัดเลื อ กผ่ านระบบออนไลน์ ในวัน อังคารที่ 4
พฤษภาคม 2564 หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด และในการสอบสัมภาษณ์ ไม่คิดคะแนน แต่จะมีผลใน
การพิ จ ารณาว่ า ผู้ เ ข้ า สอบสั ม ภาษณ์ นั้ น มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาในคณะ / สาขาวิ ช านั้ น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือไม่ สาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคณะ/สาขาวิชากาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา 2564
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายฯ ทาง https://admissions.kku.ac.th
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house
กับ ทปอ. ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 https://admissions.kku.ac.th และให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทาง website https://student.mytcas.com
9. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.
ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเข้ า ระบบเพื่ อ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา ผ่ า นระบบ Clearing house กั บ ทปอ.ทาง website
https://student.mytcas.com ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 – วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 หากไม่ยืนยัน
สิทธิ์เข้าศึกษาตามกาหนด จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในรอบนี้
10. วันสละสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing house กับ ทปอ.
ทาง website http://student.mytcas.com ระหว่างวันพุธที่ 12 – วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
11. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ทาง https://admissions.kku.ac.th
12. การรายงานตัวเข้าศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจาปีการศึกษา 2564 จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทาง website
https://reg.kku.ac.th พร้อมพิมพ์ เอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษา และไปชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่ ธ นาคาร หรื อ เคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส หรื อ Mobile Banking ระหว่ า งวั น พฤหั ส บดี ที่ 20 - วั น จั น ทร์ ที่ 24
พฤษภาคม 2564 หากไม่ดาเนินการภายในวัน เวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. /เงื่อนไข
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13. เงื่อนไข
ประกาศของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์สาหรับการตรวจสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
ประกาศ ณ วันที่ 30

เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

