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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 118/2558) 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ) 
------------------ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ) ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการ
สมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน โครงการพิเศษ  
1.  จ านวนรับ แผน ก แบบ ก 2  จ านวน  6  คน (รหัสสาขา 1303226) 
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ ากว่า 2.75 
2.2  ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
2.3  เคยปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
2.4  เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีแพทย์ 
 ปริญญารับรอง  
2.5  เป็นผู้มีความประพฤติดี 
2.6  มีเงินทุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
2.7  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 

หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่  
2.8  หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อใดข้อหน่ึงให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3.  การสมัคร  กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ให้ครบทุกข้อ 
 
4.  เอกสารประกอบการสมัคร     

4.1 อัพโหลดไฟล์เอกสารตามขนาดที่ก าหนดในระบบรับสมัครออนไลน์ 
4.2 อัพโหลดรูปภาพ (รายละเอียดของไฟล์รูปตามที่ บว.ก าหนด) ลงในระบบรับสมัครออนไลน์ 
4.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี  
4.4 ส าเนาใบใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
4.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ พนักงานของรัฐ  
4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน 
4.7 ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน ผ่านตามเกณฑ์ที่

บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด ถ้าไม่มีต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดที
บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดไว้ 

4.8 ในกรณีที่ค าน าหน้าช่ือ  หรือช่ือ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้น าหลักฐานที่
เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ค าสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น  
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5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร สาขาวิชาละ 500 บาท และ 
5.1 ค่าสมัครสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษ ระดับปรญิญาโท คนละ 50 บาท 
5.2 ค่าบริหารจัดการ การประสานงานและสื่อสาร ส าหรับผูส้มัครออนไลน ์200 บาท 

 
6.  การช าระเงินค่าสมัคร โดยการพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินจากระบบรับสมัคร  

   -ช าระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
   -ท ารายการผ่านตู้ ATM โดยสแกนบาร์โค้ด ตามเอกสารใบแจ้งยอดการช าระเงินที่ระบไุว ้
   -ช าระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยช าระอ้างอิงตามรหัสบาร์โคด้หรือรหัสที่ระบไุว้  
   -ช าระผ่านร้าน Family Mart ทุกสาขาโดยช าระอ้างอิงตามรหัสบาร์โคด้หรือรหัสที่ระบุไว ้ 
   -ช าระ ณ จดุ One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย  
หมายเหตุ หากโอนเงินนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น บณัฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในระบบ 

 
7.   ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบ
เอกสารการสมัครและการช าระเงิน ตามข้อ 4 และ ข้อ 6 ครบสมบูรณ์แล้ว  และในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐาน          
ที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการคุมสอบ  

 
8.   บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในกรณีต่อไปนี้    

8.1   ผู้สมัครไมส่่งค่าธรรมเนยีมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมคัรไมค่รบ 
8.2   ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครและอพัโหลดไฟลเ์อกสารไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ ์

 
หมายเหตุ        

1. ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของแต่ละ
สาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ 
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายช่ือผู้เข้าสอบคัดเลือกตามก าหนดการที่ก าหนด จึงให้ผู้สมัครทกุท่านตรวจดูรายช่ือ 
ได้ที่ http://gs.kku.ac.th 

2. ค่าสมัครที่ก าหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผูส้มัครมิไดเ้ข้าสอบหรือไมม่ีสิทธ์ิ เข้าสอบด้วย
เหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให ้  

3. ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาท าการสอบไม่ตรงกัน 
4. เมื่อผู้สมัครได้สมัครและบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้เลขที่นั่งสอบในสาขาวิชานั้นแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนรหัส

สาขาวิชาในภายหลังมิได้   
5. เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารเท็จ 

ท่านจะถูกตัดสิทธ์ิในการสมัคร และด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 
9.  การสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ    
 ส าหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา และผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ฯ มายื่นในวันสมัครสอบ
จะต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ทดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามปกติ โดยช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร
สอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ (ในอัตราพิเศษเฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ) ส าหรับผู้สมัครสอบระดับปริญญาโทคนละ 50 บาท  
 สอบวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ สาขาวิชาท่ีสมัคร 
 ส าหรับผู้สมัครสอบในระดับปรญิญาโท  สอบเวลา 13.00-15.00 น. 
 
 
 
 

http://gs.kku.ac.th/
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10.  ก าหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก 
รายการ ภาคต้น ภาคปลาย 

วัน เดือน ป ี เวลา วัน เดือน ป ี เวลา 
1. . สมัครผ่านระบบออนไลน ์ วันท่ี 6 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558   
2. ประกาศรายชื่อผู้สมคัรสอบ
คัดเลือก 

8  มกราคม 2559   

3. สอบข้อเขียน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง - - 
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบ
สัมภาษณ ์

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง   

5. สอบสัมภาษณ ์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง - - 
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง   
7. รายงานตัวและปฐมนิเทศที่
สาขาวิชา 

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง - - 

8. สอบวัดความรูค้วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (ส าหรับผูส้มัครที่ไมม่ี
ผลทดสอบทางภาษา และเป็นผู้มี
สิทธ์ิเข้าศึกษา) 

12 มีนาคม 2559 13.00-15.00 น.  
 

- - 

9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาทางเว็บไซด ์

23-27 พฤษภาคม 2559 - - 

10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รวม
ทั้งหมด) 

1 สิงหาคม 2559 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์
กาญจนาภเิษก 
13.00-16.00 น. ณ คณะที่
นักศึกษาสังกัด 

- - 

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและประกาศผล ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้ที่  
http://gs.kku.ac.th 

 
11.  สถานที่สอบ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
12.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มสีิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่ 

คุณพรรณภิา เฉยไสย ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน โทร. 043-202-863 หรือ E-mail: phannipa@kku.ac.th 
 

ส่วนรายละเอยีดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น ส าหรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
  
 
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


