ตค

คุณสมบัติเฉพาะรอบที่ 3 (Admission 2)
ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

คณะเทคนิคการแพทย์
1. กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เมื่อสำเร็จกำรศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ต้องเรียนรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต กลุ่มสำระ
เรียนรู้คณิตศำสตร์ ต้องเรียนรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ต้องเรียนรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิม่ เติมรวมกัน
ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
2. สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์ เป็นผู้ไม่มีภำวะตำบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ตำมแนวทำง
กำรตรวจตำบอดสีของรำชวิทยำลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะพยาบาลศาสตร์
1. เป็นโสด อำยุไม่ตำกว่
่ ำ 16 ปีบริบูรณ์
2. กำลังศึกษำอยู่ชนั้ มัธยมศึกษำปีที่ 6 เมื่อสำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ต้องเรียนรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ ต้องเรียนรำยวิชำพื้นฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ต้องเรียนรำยวิชำพืน้ ฐำนและรำยวิชำเพิ่มเติมรวมกันไม่
น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
3. มีสุขภำพร่ำงกำยและจิตใจทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง มีบุคลิกภำพที่เหมำะสมไม่มีควำมพิกล พิกำร หรือผิดปกติ
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรประกอบวิชำชีพพยำบำลและอื่นๆ ตำม
แนวทำงกำรพิจำรณำในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในวิชำชีพกำรพยำบำลของคณะพยำบำลศำสตร์
เงื่อนไขอื่นๆ
ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกโครงการ /ทุกประเภทการรับเข้าของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ และการปฏิบัตเิ ชิงวิชาชีพการพยาบาล ผู้สมัครเข้าศึกษา จะต้องมี
สุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค และอาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
และการประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
1 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งคือ
1. สายตาบอดสนิท ไม่สามารถรับแสงได้ขา้ งหนึ่ง
2. ผู้สมัครที่สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
3. สายตาข้างดีต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีทสี่ ุดแล้ว
4. ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
2 หูหนวกหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB) จากความผิดปกติทางประสาท
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
ของตนเองและผูอ้ ื่น
3 ผู้ที่ตาบอดสีรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบอาชีพ
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คณะเทคโนโลยี
เทคโนโลยีธรณี
1. รับเฉพำะผู้ที่เรียนเน้นวิทยำศำสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12
หน่วยกิต และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
2. สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ผู้สมัครที่ตำบอดสี หรือเป็นโรคลมบ้ำหมู่ จะเป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนและกำร
ประกอบอำชีพ
3. สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี ผู้สมัครต้องมีสุขภำพสมบูรณ์ แข็งแรง และปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำม
พิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบอำชีพ ดังต่อไปนี้
3.1 มีปัญหำทำงจิตเวชอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเองและ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic disorders) โรค
อำรมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) บุคลิกภำพผิดปกติ (Personality disorders) หรือ
3.2 มีควำมผิดปกติของกระดูกและข้อ โดยเฉพำะบริเวณหลัง แขน และขำ

เทคโนโลยีชีวภาพ
1. รับเฉพำะผู้ที่เรียนเน้นวิทยำศำสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12
หน่วยกิต และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต
2. สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ ผูส้ มัครต้องเป็นผู้ที่มสี ุขภำพร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภำพที่เหมำะสม
ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ำยแรง และไม่เป็นผู้ตดิ ยำเสพติดให้โทษอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ

เทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการผลิต
รับเฉพำะผู้ที่เรียนเน้นวิทยำศำสตร์ เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 22 หน่วยกิต กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 12 หน่วยกิต
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ไม่น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. สำเร็จกำรศึกษำในระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ (ม.6)
2. ควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีอย่ำงน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ 1)สำยตำบอดสนิทไม่สำมำรถรับแสงได้
ข้ำงหนึ่ง 2)ผู้สมัครที่มีสำยตำไม่ปกติ เมื่อรักษำโดยใช้แว่นแล้วยังมีสำยตำกต่ำกว่ำ 6/24 ทั้งสองข้ำง 3)
สำยตำข้ำงดีตำกว่
่ ำ 6/12 เมื่อได้รับกำรแก้ไขอย่ำงดีที่สดุ แล้ว 4)ไม่สำมำรถมองเห็นภำพเป็นสำมมิติ
3. หนวกหรือหูตึง (threshold ของกำรได้ยินสูงกว่ำ 40dB) จำกควำมผิดปกติทำงประสำท
(sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้ำงเดียวจะเป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรประกอบอำชีพของ
ตนเองและผู้อื่น
4. ผู้ที่ตำบอดสีขั้นรุนแรง จะเป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนและกำรประกอบอำชีพ
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คณะศึกษาศาสตร์
1. เป็นผู้ทบี่ ุคลิกภำพเหมำะสมกับควำมเป็นครูในอนำคต
2. เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ในระหว่ำงถูกดำเนินคดีทำงอำญำ
3. เป็นผูม้ ีร่ำงกำยและสุขภำพสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้ทุพลภำพไร้ควำมสำมำรถ และจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
และต้องมีบุคลิกภำพที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ หรือกำรประกอบ
อำชีพ
4. เป็นผู้ปรำศจำกโรค หรือภำวะไม่ปกติ ดังต่อไปนี้
4.1) โรคเรื้อน
4.2) วัณโรคปอดที่คณะกรรมกำรแพทย์เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
4.3) โรคพิษสุรำเรื้อรัง
4.4) ติดบุหรี่และยำเสพติดให้โทษ
4.5) โรคหัวใจที่คณะกรรมกำรกำรแพทย์เห็นว่ำจะหัวใจวำยได้ง่ำย
4.6) โรคเรื้อรัง เช่น เบำหวำนที่ควบคุมไม่ได้ โรคไตที่รักษำหำยขำดไม่ได้ และโรคควำมดันโลหิตสูง
ที่รักษำให้หำยขำดไม่ได้
4.7) โรคอื่นๆ หรือควำมพิกำรหรือควำมผิดปกติที่คณะกรรมกำรแพทย์เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อ
กำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ ดังต่อไปนี้
4.7.1 ปั ญ หำทำงจิ ตเวชขั้นรุนแรง อั น อำจเป็ นอั นตรำยต่อตนเองหรือผู้ ป่วย เช่ น โรคจิต
(psychosis) ปัญหำจิตเวชอื่นๆ หรือปัญหำทำงด้ำนบุคลิกภำพที่คณะกรรมกำรแพทย์
เห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
4.7.2 ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย อันอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
4.7.3 โรคหรือควำมพิกำร หรือควำมผิดปกติอื่นใด ที่คณะกรรมกำรกำรแพทย์เห็นว่ำเป็น
อุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
5. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกศิลปศึกษำต้องไม่เป็นผู้ที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น
(ตำบอดสี)

คณะทันตแพทยศาสตร์
โดยเป็นกำรสมควรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครเข้ำศึกษำหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต
ให้เหมำะสม โดยยึดหลักกำรสำคัญ 3 ข้อ คือ 1. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วย 2. ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อนักศึกษำ
ทันตแพทย์เอง และ 3. เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม
องค์กรผู้บริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทยเห็นควรกำหนดคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้ำ
ศึกษำหลักสูตรทันตแพทยศำสตร์บัณฑิต ดังต่อไปนี้
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1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ของรัฐได้หลังจำกจบกำรศึกษำแล้ว
โดยต้องสำมำรถทำสัญญำผูกพันฝ่ำยเดียว หรือสัญญำปลำยเปิดกับรัฐบำล ตำมระเบียบและเงือ่ นไขของ
รัฐบำล และมหำวิทยำลัย
2. ผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะจะต้องผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์ โดยต้องมีสุขภำพสมบูรณ์แข็งแรง และ
ปรำศจำกโรค อำกำรของโรค หรือควำมพิกำรอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำร
ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ดังต่อไปนี้
1.1 ปัญหำทำงจิตเวชขั้นรุนแรงอันอำจเป็นอันตรำยต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychotic
disorders) โรคอำรมณ์ผิดปกติ (mood disorders) บุคลิกภำพผิดปกติ (personality disorders)
ชนิด antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึง
ปัญหำทำงจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบตั ิงำน และกำรประกอบวิชำชีพทัน
ตกรรม
1.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำม
พิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม
1.3 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรำย ที่อำจเกิดอันตรำยต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดควำม
พิกำรอย่ำงถำวร อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม
1.4 มีควำมพิกำรทำงร่ำงกำยอันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ
ทันตกรรม
1.5 มีควำมผิดปกติในกำรได้ยนิ ทั้งสองข้ำง โดยมีระดับกำรได้ยนิ เฉลี่ยที่ควำมถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูง
กว่ำ 40 เดซิเบล และควำมสำมำรถในกำรแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อย
กว่ำร้อยละ 70 จำกควำมผิดปกติของประสำท และเซลล์ประสำทกำรได้ยิน (sensorineural
hearing loss) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม
1.6 มีควำมผิดปกติในกำรเห็นภำพ โดยมีระดับกำรมองเห็นในตำข้ำงดี เมื่อแก้ไขด้วยแว่นสำยตำแล้ว
แย่กว่ำ 6/12 หรือ 20/40 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำน และกำรประกอบวิชำชีพ
ทันตกรรม
1.7 มีภำวะตำพร่องสีทุกสี (total color blindness) อันเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัติงำนและ
กำรประกอบวิชำชีพทันตกรรม
1.8 โรคหรือควำมพิกำรอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ กำรปฏิบัตงิ ำน และกำร
ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
ทั้งนี้ สำหรับปัญหำสุขภำพหรือโรคในข้อ 2. ให้ผลกำรพิจำรณำของคณะทันตแพทยศำสตร์
ถือเป็นที่สิ้นสุด
หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผูส้ มัครขำดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภำยหลังว่ำ ข้อควำมที่ได้แจ้งไว้ในใบ
สมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐำนประกอบกำรสมัครเป็นเอกสำรเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในกำรรับกำร
คัดเลือกครั้งนี้แม้ว่ำผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่ำนกำรคัดเลือกแล้วก็ตำม นอกจำกนีผ้ ู้สมัครยังอำจถูกดำเนินคดีอำญำ
ตำมกฎหมำยด้วย
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คณะเภสัชศาสตร์
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
1) เป็นบุคคลที่มีสัญชำติไทย
2) เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยชั้นปี
สุดท้ำย ซึ่งคำดว่ำจะจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 และมีผลกำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
GPAX (6 เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 3.00 หรือเทียบเท่ำ
3) เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และสำมำรถรับรองต่อคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ด้วยว่ำ
จะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยที่มี
อยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร
4) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้ง
ทำงด้ ำ นร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ และไม่ เ ป็ น ผู้ ทุ พ พลภำพ ไม่ ส มประกอบ และต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ภำพที่
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ ำ ศึ ก ษำในระดั บ ปริ ญ ญำตรี คณะเภสั ช ศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปีกำรศึกษำ 2564 เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำและกำร
ประกอบอำชีพ

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
1) เป็นบุคคลที่มีสัญชำติไทย
2) เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยชั้นปี
สุดท้ำย ซึ่งคำดว่ำจะจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 และมีผลกำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
GPAX (6 เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 3.00 หรือเทียบเท่ำ
3) เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และสำมำรถรับรองต่อคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ด้วยว่ำ
จะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติ ตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยที่มี
อยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร
4) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้ง
ทำงด้ ำ นร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ และไม่ เ ป็ น ผู้ ทุ พ พลภำพ ไม่ ส มประกอบ และต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ภำพ ที่
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ ำ ศึ ก ษำในระดั บ ปริ ญ ญำตรี คณะเภสั ช ศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปีกำรศึกษำ 2564 เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคต่ อกำรศึกษำและกำร
ประกอบอำชีพ

3. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษนานาชาติ
1) เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย หรือ กำลังศึกษำในชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยชั้นปี
สุดท้ำย ซึ่งคำดว่ำจะจบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 และมีผลกำรศึกษำที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
GPAX (6 เทอม) ไม่น้อยกว่ำ 3.00 หรือเทียบเท่ำ
2) มีหนังสือรับรองผลสอบภำษำอังกฤษมำตรฐำนตำมที่กำหนด (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) โดย upload
หลักฐำนในระบบรับสมัคร และ ผลสอบต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับจำกวันที่สอบ
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- TOEFL ไม่น้อยกว่ำ 52 (IBT), 470 (PBT / ITP), 150 (CBT) หรือ
- IELTS ไม่น้อยกว่ำ 5.0 หรือ
- TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 500 หรือ
- KEPT ไม่น้อยกว่ำ 62 หรือ
- CU-TEP ไม่น้อยกว่ำ 60 หรือ
- TU-GET ไม่น้อยกว่ำ 500
3) เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี และสำมำรถรับรองต่อคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ด้วยว่ำ
จะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของมหำวิทยำลัยที่มี
อยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประกำร
4) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ำยแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ ทั้ง
ทำงด้ ำ นร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ และไม่ เ ป็ น ผู้ ทุ พ พลภำพ ไม่ ส มประกอบ และต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ภำพที่
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ ำ ศึ ก ษำในระดั บ ปริ ญ ญำตรี คณะเภสั ช ศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจำปีกำรศึกษำ 2564 เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคต่ อกำรศึกษำและกำร
ประกอบอำชีพ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้สมัคร ต้องไม่เป็นผู้ตำบอดสี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรนำนำชำติ ผูส้ มัครหำกมีผลคะแนนกำรทดสอบภำษำอังกฤษอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ต่ำกว่ำเกณฑ์ดังต่อไปนี้
จะต้องเข้ำรับกำรอบรมเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษ ตำมประกำศที่คณะวิศวกรรมศำสตร์กำหนด ทั้งนี้
ผลคะแนนต้องมีอำยุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
- TOEFL (Paper Based)
น้อยกว่ำ 494 คะแนน
- TOEFL (Computer Based)
น้อยกว่ำ 167 คะแนน
- TOEFL (Internet Based)
น้อยกว่ำ 59 คะแนน
- TOEFL (Institutional Testing Program)
น้อยกว่ำ 500 คะแนน
- IELTS (Academic Module)
น้อยกว่ำ Band 5
- TOEIC
น้อยกว่ำ 550 คะแนน
- CU-TEP
น้อยกว่ำ 61 คะแนน
- TU-GET (Paper Based)
น้อยกว่ำ 401 คะแนน
- TU-GET (Computer Based)
น้อยกว่ำ 62 คะแนน
- KEPT
น้อยกว่ำ 62 คะแนน
- KKU-AELT*
น้อยกว่ำ Band
หมำยเหตุ * ค่ำเฉลี่ยของทุก Band
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คณะเศรษฐศาสตร์
1. ให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วยกำรศึกษำขั้นปริญญำตรี พ.ศ.2555 หมวดที่ 2 หรือ
เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ หรือ
2. สำเร็จกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำตำมระบบกำรศึกษำของต่ำงประเทศ และ
ได้รับกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำรของประเทศไทย
3. สำหรับนักเรียนทีส่ ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศหรือตำมระบบกำรศึกษำของต่ำงประเทศและเป็น
ประเทศที่ประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรไม่ได้รับรองต้องดำเนินกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรเท่ำนั้น
4. กรณีรับตรงโดยคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้มผี ล TOEFL iBT ไม่น้อยกว่ำ 64 คะแนนหรือ
ผล TOEIC ไม่น้อยกว่ำ 600 คะแนน หรือผล IELTS เท่ำกับ 5.0 หรือผล SAT เท่ำกับ 1,000 คะแนน หรือ
ผลคะแนนสอบภำษำอังกฤษมำตรฐำนอื่นๆ ที่เทียบเท่ำ หรือผ่ำนเกณฑ์กำรสอบภำษำอังกฤษของวิทยำลัย
นำนำชำติ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
5. กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อ 4 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. สำขำวิชำทัศนศิลป์
ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะกำรปฏิบตั ิด้ำนทัศนศิลป์
และมี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนทัศนศิลป์ และไม่ตำบอด
2. สำขำวิชำออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะกำรปฏิบัติดำ้ นกำรออกแบบและมี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนกำรออกแบบ ต้องไม่ตำบอดสี มีทักษะ ด้ำนกำรสื่อสำรดีเป็นพิเศษ ผู้มี
คุณสมบัตินอกจำกนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
3. ดุริยำงคศำสตรบัณฑิต วิชำเอกดนตรีไทย ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ทำงด้ำน
ดนตรี

----------------------------------------

