
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 41/2557) 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557  

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

------------------ 
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคล

เพ่ือเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยผู้เข้าศึกษาดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับทุนจาก
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 
ทุน Premium ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องในการรับเข้าเพ่ิมเติม ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียม
การศึกษาและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1.1 แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยตนเองผ่าน Website ที่ 

http://reg.kku.ac.th กรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวด้วยตนเอง ตามฟอร์มที่ก าหนด ให้ครบถ้วนทุกรายการ 
พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น 

 นักศึกษาสามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา ที่ระบุในใบแจ้งยอด วันที่ 19-23 
พฤษภาคม 2557  ได้ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 
และทุกสาขาของธนาคาร 6 แห่ง ต่อไปนี้ 

1) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ  4) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
2) บมจ. ธนาคารกรุงไทย  5) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
3) บมจ. ธนาคารไทยพานิชย์ 6) บมจ. ธนาคารทหารไทย 

  

1.2 เอกสารที่ต้องน าไปในวันรายงานตัว และข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบถ้วนแล้ว จะต้องส่ง

เอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเอง ในวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 เวลา 
08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. เท่านั้น ณ ฝ่ายทะเบียนประวัติ ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

http://reg.kku.ac.th/
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โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) รูปถ่ายชนิดสี หรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (จ านวน 1 

รูป ติดในแบบรายงานตัว และอีก 1 รูป แนบมาพร้อมกับชุดเอกสาร โดยเขียนชื่อ-สกุล 
รหัสนักศึกษา คณะ ไว้หลังรูป เพื่อท าบัตรนักศึกษา รูปถ่าย สติ๊กเกอร์และรูปถ่าย
สแกน ไม่สามารถน ามาใช้ในการนี้) 

2) แบบ บว.38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 แผ่น พร้อมกับข้อมูลทุนการศึกษา (ถ้ามี) ที่กรอก
รายละเอียดครบถ้วน โดยมีการลงลายมือชื่อก ากับในแบบ บว.38  

3) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับถ่ายส าเนา ระดับปริญญาตรี ฉบับที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ (ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท) หรือระดับปริญญาตรีและโท 
(ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก) จ านวน 2 ชุด  

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จ านวน 1 แผ่น 

5) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ถ่ายส าเนา โดยให้ด าเนินการ  ดังนี้  
5.1 ส าเนาทะเบียนบ้านชนิดเป็นเล่มให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าแรกที่มีบ้านเลขที่และ

หน้าที่มีชื่อนักศึกษา 1 แผ่น  
5.2  ส าเนาทะเบียนบ้านชนิดแผ่นใหญ่ให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าที่มีชื่อนักศึกษา 1 แผ่น 

6) ในกรณีที่ค าน าหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่    
ตรงกัน ให้น าหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล 
ทะเบียนสมรส ค าสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น ฉบับถ่ายส าเนา จ านวน 1 แผ่น 

7) ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา 1 ฉบับ 
1.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่านใด ที่ไม่สามารถน าใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 1.2 ในข้อ 3) มายื่น

ตามวันที่ก าหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

2 การลงทะเบียนเรียน  
2.1  วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 57   

บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th 

3. การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ส าหรับ ผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ หรือไม่ได้สมัครสอบ ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

หมายเหตุ  1. เอกสารฉบับถ่ายส าเนาทุกรายการ ในข้อ 1.2 ให้ถ่ายส าเนา โดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น 
พร้อมทั้งให้รับรองส าเนาถูกต้อง และเขียนรหัสประจ าตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาทุกแผ่น 

 2.  ส าหรับหนังสือรับรองการมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ต้องการหนังสือรับรองการ   
มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ให้แจ้ งความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์  โดยบัณฑิตวิทยาลัย             
จะด าเนินการท าหนังสือรับรองรายบุคคล ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง

http://reg.kku.ac.th/
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อีเมล์ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในระบบแล้ว สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 
2557 เป็นต้นไป  

3.  ท าสัญญารับทุนการศึกษา และปฐมนิเทศผู้รับทนุ ตามรายละเอียดใน 
http://ednet.kku.ac.th/  

 4. นักศึกษาทุกคนจะต้องมาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557  
  เวลา 08.00-11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก   
  เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน และช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศนี้ หากผู้ใดไม่ด าเนินการตามวัน เวลา 
ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

 

 ประกาศ ณ วันที่   23 เมษายน  พ.ศ. 2557 
 
 
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ednet.kku.ac.th/
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 

1. ส าหรับหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
เป็นอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา  

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 
หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา) 

- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาร่วมด้านมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชา 
  เภสัชบ าบัด  

19,000  25,000  40,000  60,000  

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ    
- สาขาวิชาบริหารธรุกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 

25,000  30,000  50,000  75,000  

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์  
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลย-ีสารสนเทศ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยี  
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินกิและคลินิก)  
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการ  ด้านสุขภาพ  
สาขาวิชาการจดัการทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรม
และระบบสุขภาพ) 

- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  
- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตรส์ขุภาพ  

25,000  30,000  50,000  65,000  
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กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 
หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

กลุ่มที่ 4  ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชภณัฑ์ สาขาวิชา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สาขาวิชาพิษวิทยา 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา -เภสัชภณัฑ์) 

- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30,000  37,500  50,000  65,000  

กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์(ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบตัรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 

30,000  50,000  50,000  80,000  

กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย 
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คลนิิก)  

50,000  80,000  60,000  100,000  

 
2. ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  
 2.1 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวละขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,000 บาท 
 2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายรายภาคการศึกษา ก าหนดดังนี้ 
  2.2.1 ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร 

คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะวิทยาศาสตร์  
   1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 38,000 
   2. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 38,000 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 38,000 
   4. เคมีส าหรับครู 40,000 
   5. ชีววิทยาส าหรับครู 35,000 
   6. นิติวิทยาศาสตร ์ 40,000 
คณะเกษตรศาสตร ์  
   1. ธุรกิจการเกษตร 30,000 
   2. สัตวศาสตร ์ 30,000 
   3. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 35,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40,000 
   2. วิศวกรรมพลังงาน 40,000 
   3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40,000 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
   4. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 40,000 
คณะศึกษาศาสตร์  
   1. การบริหารการศึกษา 25,000 
   2. วิทยาศาสตร์ศึกษา 25,000 
   3. สิ่งแวดล้อมศึกษา 25,000 
   4. หลักสูตรและการสอน 25,000 
   5. หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 25,000 
   6. เทคโนโลยีการศึกษา 25,000 
   7. จิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา 25,000 
คณะพยาบาลศาสตร์  
   1. การพยาบาลผู้ใหญ่ 28,000 
   2. การพยาบาลสุขภาพเด็ก 28,000 
   3. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 28,000 
   4. การพยาบาลชุมชน 28,000 
   5. การพยาบาลครอบครัว 28,000 
   6. การบริหารการพยาบาล 28,000 
   7. การพยาบาลผู้สงูอาย ุ 28,000 
   8. การผดุงครรภ์ข้ันสูง 28,000 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1. ภาษาอังกฤษ 30,000 
   2. การจัดการสารสนเทศ 30,000 
   3. การบริหารการพัฒนา 30,000 
   4. พัฒนาสงัคม 30,000 
   5. การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 30,000 
   6. ปรัชญา 30,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
   1. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 30,500 
   2. เทคโนโลยีอาคาร 30,500 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
   1. การบริหารสาธารณสุข 28,000 
   2. สุขศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ 28,000 
   3. อนามัยสิ่งแวดล้อม 28,000 
   4. สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 28,000 
   5. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 28,000 
   6. ชีวสถิติ 28,000 
คณะเภสัชศาสตร์  
   1. วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 45,000 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
   1. ทันตกรรมจัดฟัน 60,000 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
   1. สัตวแพทย์สาธารณสุข 35,000 
คณะวิทยาการจัดการ  
   1. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 32,500 
   2. การตลาด 32,500 
   3. การจัดการการท่องเที่ยว 32,500 
   4. การบัญชีมหาบัณฑิต 32,500 
คณะเทคนิคการแพทย์  
   1. พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 30,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 30,500 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   1. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 40,000 

 
  2.2.2  ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะศึกษาศาสตร์  
   1. เทคโนโลยีการศึกษา 50,000 
   2. คณิตศาสตร์ศึกษา 50,000 
   3. หลักสูตรและการเรียนการสอน 50,000 
   4. การบริหารการศึกษา 50,000 
   5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 50,000 
คณะพยาบาลศาสตร์  
   1. การพยาบาล 60,000 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1. สังคมวิทยา 65,000 
   2. พัฒนศาสตร ์ 65,000 
   3. สารสนเทศศึกษา 65,000 
   4. รัฐประศาสนศาสตร ์ 65,000 
คณะเภสัชศาสตร์  
   1. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 59,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 55,000 
คณะวิทยาการจัดการ  
   1. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 69,000 
   2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 58,000 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   1. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 50,000 
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หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมข้างต้น ครอบคลุมค่าหน่วยกิตลงทะเบียนวิชาเรียน และ ค่าธรรมเนียมการ 
 ใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุ การบริการสุขภาพ     

ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา และกีฬา 
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาค

การศึกษาปกติ 
 3. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 4.  บางคณะมีการเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมวิจัย หรือค่าธรรมเนียมการบริหาร

จัดการ ให้นักศึกษาติดต่อช าระค่าธรรมเนียมเหล่านั้น ได้ที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
และหรือติดต่อที่คณะที่นักศึกษาสังกัด 
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การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ส าหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

----------------------- 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ 
 
1.  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก

สถาบนัที่มีการทดสอบดังนี ้
TOEFL  (Paper  Based)  ไม่ต่ ากว่า   475   คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Computer  Based)   ไม่ต่ ากว่า   152   คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Internet  Based)  ไม่ต่ ากว่า  52     คะแนน  หรือ 
IELTS  (Academic  Module)   ไม่ต่ ากว่า    5.0   คะแนน  หรือ 
TU-GET   (1000 คะแนน)    ไม่ต่ ากว่า   500   คะแนน  หรือ 
CU-TEP   (120  คะแนน)    ไม่ต่ ากว่า     60   คะแนน  หรือ 

2. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนนตั้งแต่ 50%  ขึ้นไป หรือ 

3.  ผลการเรียนและสอบผ่านรายวิชา 411 711 Reading in English for Graduate Student หรือ 
การ อบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ
รายวิชาเทียบเท่าอื่นที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ  

 
 

เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ 

 

1.  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 

TOEFL (Paper  Based)  ไม่ต่ ากว่า   500   คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer  Based)   ไม่ต่ ากว่า   173   คะแนน  หรือ 
TOEFL (Internet  Based)  ไม่ต่ ากว่า   61     คะแนน  หรือ 
IELTS  (Academic  Module)   ไม่ต่ ากว่า    5.5   คะแนน  หรือ 
TU-GET   (1000 คะแนน)    ไม่ต่ ากว่า   550   คะแนน  หรือ 
CU-TEP    (120  คะแนน)    ไม่ต่ ากว่า     70   คะแนน  หรือ 

2. ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คะแนนตั้งแต่ 60% ขึ้นไป หรือ 

3. ผลการสอบผ่านการอบรมวิชาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 1, 2 และ 3 ที่จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เฉพาะผู้ที่สอบวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในข้อ 5.2 ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 60 % ดังต่อไปนี้ 

3.1 35% และต่ ากว่าให้เรียนวิชาการอ่านและการเขียน 1, 2 และ 3 
3.2 ระหว่าง 36-45 % ให้เรียนวิชาการอ่านและการเขียน 2 และ 3 
3.3 ระหว่าง 46-59 % ให้เรียนวิชาการอ่านและการเขียน 3 

       โดยผู้ที่สอบผ่านการอบรมในวิชาที่ก าหนดให้เรียนจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับข้อ 2 
4. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ตามข้อ 1 

หรือ 2 หรือ 3 ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจะได้จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 



เลขประจ ำ เกณฑ์ควำมรู้

ตัวสอบ ภำษำอังกฤษ

1 854001 นางสาว รัตติญา ทัพสนิท ไม่ผ่าน English

2 854002 นางสาว จริะประภา ไชยวุฒิ ไม่ผ่าน English

3 854003 นางสาว ศรีประภา บุญหล่า ไม่ผ่าน English

4 854004 นางสาว จฬุาภา มูลลีขติ ไม่ผ่าน English

5 854005 นาย มนตรี ชื่นอรุา ไม่ผ่าน English

6 854006 นางสาว พมิพา เชื้อทอง ไม่ผ่าน English

7 854007 นางสาว วิภารัตน์ บุญเขื่อง ไม่ผ่าน English

8 854008 นางสาว อนุพร วิชามล ไม่ผ่าน English

9 854009 นางสาว วัจนา วรรณโกษิตย์ ไม่ผ่าน English

10 854010 นางสาว อญันิกานต์ ทิพยการยสิ์ริ ไม่ผ่าน English

11 854011 นางสาว พรพมิล พรมนัส ไม่ผ่าน English

12 854012 นาย ชัยชนะ ออ่นวันนา ไม่ผ่าน English

13 854013 นาย ณัฐวุฒิ เหล่าผง ไม่ผ่าน English

14 854014 นาย บุญน า ค าแก่ ไม่ผ่าน English

15 854015 นางสาว คณิตา ปามุทา ไม่ผ่าน English

16 854016 นาย มนูศักด์ิ ยางขนั ไม่ผ่าน English

17 854017 นาย ธนาบัตร วิริยะอดุมเสถยีร ไม่ผ่าน English

18 854021 นางสาว กญัญารัตน์ เพยีสุวรรณ ไม่ผ่าน English

19 854029 นาย กอ่เกยีรติ แร่ทอง ไม่ผ่าน English

20 854030 นาย พรีรัตน์ พรสุรัตน์ ไม่ผ่าน English

21 854031 นาสาว จดิาภา ทิวพงษ์งาม ไม่ผ่าน English

22 854034 นางสาว ณัฏฐิสีนี สัมพนัธกลุ ไม่ผ่าน English

23 854036 นางสาว ณัฐิกา ชาทอง ไม่ผ่าน English

24 854037 นางสาว รพวิร หงษ์พงษ์ ไม่ผ่าน English

25 854038 นางสาว นุชนันท์ จนันอ ไม่ผ่าน English
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รหัส 0534221 สาขาวิชา กำรศึกษำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกำรสอนคณิตศำสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภำคปกติ

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
อันดับ

ส ำรอง

เงือ่นไขกำร

รับเข้ำ



เลขประจ ำ เกณฑ์ควำมรู้

ตัวสอบ ภำษำอังกฤษ

1 855001 นางสาว จนิตนา ภูยอดตา ไม่ผ่าน English

2 855002 นางสาว รุ่งทิพย ์พฒุบุรี ไม่ผ่าน English

3 855003 นางสาว อลิตา รัตนะ ไม่ผ่าน English

4 855004 นาย ธวัช ดนตรีเสนาะ ไม่ผ่าน English

5 855005 นางสาว กาญจนา มัจฉา ไม่ผ่าน English

6 855011 นาย ศุภณัฐ รัตนแสง ไม่ผ่าน English

7 855012 นาย พลากร เตือประโคน ไม่ผ่าน English

8 855013 นางสาว ธันยรัตน์ พลเยี่ยม ไม่ผ่าน English

9 855014 นาย ชนก อนิวรรตนวงศ์ ไม่ผ่าน English

10 855015 นางสาว เพชรัตน์ คงคล้าย ไม่ผ่าน English

11 855016 นางสาว พรุิณรัตน์ ผิวบาง ไม่ผ่าน English

12 855017 นางสาว อนุรักษ์ สงัด ไม่ผ่าน English

13 855018 นางสาว จนิตนา นันจกัร ไม่ผ่าน English

14 855019 นางสาว ลดารัตน์ กลัยาวิสุทธิ์ ไม่ผ่าน English

เลขประจ ำ เกณฑ์ควำมรู้

ตัวสอบ ภำษำอังกฤษ

1 856001 นาย กรีติ ภูนาหา ไม่ผ่าน English

2 856002 นาย อานันท์ ค าเพิม่พลู ไม่ผ่าน English
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รหสั 0536221 สาขาวชิา กำรศึกษำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรสอนเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภำคปกติ

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
อันดับ

ส ำรอง

เงือ่นไขกำร

รับเข้ำ

รหัส 0535221 สาขาวิชา กำรศึกษำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกำรสอนฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภำคปกติ

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
อันดับ

ส ำรอง

เงือ่นไขกำร

รับเข้ำ

หมำยเหต ุขอให้ผู้มีสิทธิเขา้ศึกษาส่งส าเนาใบแสดงผลด้านภาษาองักฤษทีม่ีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่

น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน (ผลคะแนนต้องมีอายไุม่เกนิ 2 ปี) (ภายในวันและเวลาที ่

สควค.ก าหนด ที ่ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มข.)

หมำยเหต ุขอใหผู้้มีสิทธเิข้าศึกษาส่งส าเนาใบแสดงผลด้านภาษาอังกฤษที่มีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่น้อยกวา่ 

45 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกวา่ 5.0 คะแนน (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ป)ี (ภายในวนัและเวลาที่ สควค.ก าหนด ที่ ฝ่าย

วชิาการ คณะศึกษาศาสตร์ มข.)



3 856004 นางสาว ลลิตา บุญเถงิ ไม่ผ่าน English

4 856005 นางสาว องิอร ค าทา ไม่ผ่าน English

5 856009 นางสาว วิไลพร แกว้สืบตระกลู ไม่ผ่าน English

6 856010 นางสาว มิยาวดี หาโกสีย์ ไม่ผ่าน English

7 856011 นางสาว ภัทธีรา ปัตตะ ไม่ผ่าน English

8 856012 นาย อภิชน นาชัยฤทธิ์ ไม่ผ่าน English

9 856013 นาย รติกร ศรีสุระ ไม่ผ่าน English

10 856014 นางสาว เกศินี เฉลิมแสน ไม่ผ่าน English

11 856015 นางสาว มณีกาญจน์ เต็มหลวง ไม่ผ่าน English

12 856020 นาย สุวิชา ชาพทิักษ์ ไม่ผ่าน English

13 856022 นางสาว ศศิวิมล กจิชวลิต ไม่ผ่าน English

14 856024 นางสาว ยรุะดา ภานุรักษ์ ไม่ผ่าน English

15 856025 นางสาว วิริยา ตาสี ไม่ผ่าน English

เลขประจ ำ เกณฑ์ควำมรู้

ตัวสอบ ภำษำอังกฤษ

1 857001 นางสาว วชิรา ไวแสน ไม่ผ่าน English

2 857003 นางสาว มณฑาทิพย ์สกลุโพน ไม่ผ่าน English

3 857005 นางสาว สุกญัญา กญักาญจนะ ไม่ผ่าน English

4 857007 นางสาว ฤทัยรัตน์ บัวพทิักษ์ ไม่ผ่าน English

5 857011 นางสาว ธนารัตน์ สังฆะมณี ไม่ผ่าน English

6 857012 นางสาว พชัรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ ไม่ผ่าน English

7 857016 นางสาว เพญ็ศิริ โพธิง์าม ไม่ผ่าน English

8 857018 นางสาว กมลชนก แผ้วพลสง ไม่ผ่าน English

9 857019 นางสาว กนกพร ศรีทองแดง ไม่ผ่าน English

10 857025 นางสาว วิชชุดา พลยางนอก ไม่ผ่าน English
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รหสั 0537221 สาขาวชิา กำรศึกษำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี กำรสอนชีววิทยำแผน ก แบบ ก 2 ภำคปกติ

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
อันดับ

ส ำรอง

เงือ่นไขกำร

รับเข้ำ

หมำยเหต ุขอให้ผู้มีสิทธิเขา้ศึกษาส่งส าเนาใบแสดงผลด้านภาษาองักฤษทีม่ีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่

น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน (ผลคะแนนต้องมีอายไุม่เกนิ 2 ปี) (ภายในวันและเวลาที ่

สควค.ก าหนด ที ่ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มข.)



เลขประจ ำ เกณฑ์ควำมรู้

ตัวสอบ ภำษำอังกฤษ

1 887001 นางสาว สุทธิยา รัตนคุณศาสน์ ไม่ผ่าน English

2 887002 นาย รัตน์ธพล วรรณพฒัน์ ไม่ผ่าน English

3 887004 นาย อนุรักษ์ โคผดุง ผ่านCU-TEP

4 887005 นาย ธนกฤชช์ โยมไธสง ไม่ผ่าน English

5 887006 นาย พสิิษฐ์ แต้นวกลุ ไม่ผ่าน English

6 887007 นาย ฉตัรชัย หม้อทอง ไม่ผ่าน English

7 887008 นางสาว นัฏฐา ทองดา ไม่ผ่าน English

8 887009 นางสาว สุมันตา สุภธีระ ไม่ผ่าน English

9 887010 นาย กฤษณกร ต้นค าฮัก ไม่ผ่าน English

10 887011 นางสาว พชัรี ศรีแพงมน ไม่ผ่าน English

11 887012 นางสาว มณฑิชา พทิยาเสถยีร ไม่ผ่าน English

12 887013 นาย เพรียว พลอาสา ไม่ผ่าน English

13 887014 นาย สัคพล พาลกลุ ไม่ผ่าน English
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รหัส 0538221 สาขาวิชา กำรศึกษำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกำรสอนคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภำคปกติ

ล ำดับ ชื่อ - สกุล
อันดับ

ส ำรอง

เงือ่นไขกำร

รับเข้ำ

หมำยเหต ุขอให้ผู้มีสิทธิเขา้ศึกษาส่งส าเนาใบแสดงผลด้านภาษาองักฤษทีม่ีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่

น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน (ผลคะแนนต้องมีอายไุม่เกนิ 2 ปี) (ภายในวันและเวลาที ่

สควค.ก าหนด ที ่ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มข.)

หมำยเหต ุขอให้ผู้มีสิทธิเขา้ศึกษาส่งส าเนาใบแสดงผลด้านภาษาองักฤษทีม่ีคะแนน TOEFL Internet based test ไม่

น้อยกว่า 45 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน (ผลคะแนนต้องมีอายไุม่เกนิ 2 ปี) (ภายในวันและเวลาที ่

สควค.ก าหนด ที ่ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มข.)


