ปฏิทินการดาเนินการ

กลุ่มที่ 1

กิจกรรม

กลุ่มที่ 2

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ภาคสมทบ
นานาชาติ

จานวนรับ (คน)
รับสมัครทางเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน 6 รายวิชา

กลุ่มที่ 3

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ภาคสมทบ
นานาชาติ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
นานาชาติ

30

25

20

20

5

พฤ.1 ส.ค. – จ. 30 ก.ย.56
(ทาง Internet เท่านัน้ )
พฤ.10 ต.ค.56

พฤ.1 ส.ค. – จ. 30 ก.ย.56
(ทาง Internet เท่านัน้ )
พฤ.10 ต.ค.56

ส.15 – ศ. 28 ก.พ.57
(ยื่นคะแนนทาง Internet)
-

ส.15 – ศ. 28 ก.พ.57
(ยื่นคะแนนทาง Internet)
ศ. 7 มี.ค.57

พ.1 ม.ค. – ศ. 28 ก.พ.57
(Download ใบสมัคร)
ศ. 7 มี.ค.57

ส.16 – อา. 17 พ.ย.56

ส.16 – อา. 17 พ.ย.56

-

จ.18 พ.ย.56

-

-

-

(สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา), คณิตศาสตร์, อังกฤษ,
เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา)

สอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(Competency Test)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์*
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
รายงานตัวเข้าศึกษาทาง Internet
ส่งรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ใน Admission กลาง

-

(grammar,reading,listening,writing)

ส. 22 มี.ค.57

ส. 22 มี.ค.57 (4 รายวิชา)

(grammar,reading,listening,writing)

(Mathematics,Chemistry,Physics,Biology)

ภายใน จ. 16 ธ.ค.56

ภายใน จ. 23 ธ.ค.56

ภายใน พฤ. 6 มี.ค.57

ภายใน อ. 8 เม.ย.57

ภายใน อ. 8 เม.ย.57

ส. 21 ธ.ค.56

ส. 11 ม.ค.57

ส. 15 มี.ค.57

ส. 19 เม.ย.57

ส. 19 เม.ย.57

ภายใน พ.25 ธ.ค.56

ภายใน อ. 21 ม.ค.57

ภายใน ศ. 21 มี.ค.57

ภายใน พ. 30 เม.ย.57

ภายใน พ. 30 เม.ย.57

จ. 6 – ศ. 10 ม.ค.57

จ. 3 – ศ. 7 ก.พ.57

จ. 31 มี.ค. – ศ. 4 เม.ย.57

พฤ. 8 – จ. 12 พ.ค.57

พฤ. 8 – จ. 12 พ.ค.57

พ. 15 ม.ค.57

พ. 12 ก.พ.57

พ. 9 เม.ย.57

พ. 14 พ.ค.57

พ. 14 พ.ค.57

หมายเหตุ : * ในวันสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน จะได้ลงชื่อสละสิทธิ์ Admission ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้ทรี่ ายงานตัวเข้าศึกษา

รับจากนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
รับจากนักเรียนที่กาลังเรียนอยูห่ รือสาเร็จการศึกษาแล้วจาก Grade 12 หรือเทียบเท่า
จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ (ที่ไม่ใช่หลักสูตร 2 ภาษา) หรือจากสถานศึกษาจากต่างประเทศ
คัดเลือกจากผลสอบข้อเขียน 6 รายวิชา และผลสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Competency Test
(เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
พิจารณาจากคะแนนสอบ GAT*, PAT2* (เลือกผลคะแนนครั้งใดก็ได้ที่คะแนนยังไม่หมดอายุ นับจนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2557)
และรับตรงกลาง (คะแนนจากการสอบ สทศ.วิชาสามัญ 7 วิชา) ประจาปี 2557 โดยมีค่าน้าหนักคะแนน ดังนี้

องค์ประกอบ
GAT
PAT2
รับตรงกลาง

ค่าร้อยละ
10%
10%
80%

เงื่อนไข
คะแนนแต่ละวิชา ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

หมายเหตุ : * GAT และ PAT2 ต้องใช้ใบผลคะแนนฉบับทางการ (E-Score) ส่งไปยังคณะฯ พร้อมใบสมัคร, คะแนนรับตรงกลาง และหลักฐานอื่นๆ

พิจารณาจากผลการเรียน ผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน และผลสอบที่คณะกาหนด

Test
Criteria

TOEFL

IELTS

TOEIC

65 (IBT)
500 (PBT)
173 (CBT)

5.5

650

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ สานักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ : 0-4320-2378, 0-4336-2094 โทรสาร : 0-4320-2379
Website: http://pharm.kku.ac.th e-mail: ancnak@kku.ac.th, pvasana@kku.ac.th

