
 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 64/2557) 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศกึษา 2557 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ 
------------------ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์  หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

1)  จ านวนรับ       

แผนการศึกษา รหัสสาขาวิชา 
ภาคต้น ภาคปลาย 

จ านวนรับ ระบบการศึกษา  จ านวนรับ ระบบการศึกษา 
แบบ 1.1 0818123 2 นานาชาติ 

- - 
แบบ 2.1 0818143 13 นานาชาติ 

 
2.  คุณสมบัติ  
 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับโทในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ 

2.2 มีคะแนนสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 (เทียบระบบ 4) และ  
2.3 มีระดับคะแนนสอบ TOEFL 230 (computer-based test) IELTS 6.5 คะแนนสอบเข้า

ภาษาอังกฤษที่จัดโดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 
70% หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า 

ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องมีประสบการณ์การท างาน
อย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรการศึกษา 

 
3.  เอกสารในการสมัคร     

3.1 ใบสมัคร 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน 
(แบบ บว.2) 

3.2 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป (ให้ติดในใบสมัคร      
2 รูป) (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถน ามาใช้ในการนี้) 

3.3 ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาโท 2 ชุด  
3.4 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้น าหนังสือรับรองฯ ไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ใน

วันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมี ผู้รับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ 
โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม หรือทั้ง 3 กลุ่ม ก็ได้ต่อไปนี้ 
1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ที่ปรึกษา 3) อาจารย์ที่เคยสอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์ม
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด คือ แบบ บว.3 

3.5 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 1 ชุด 
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3.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ พนักงานของรัฐ ทั้งด้านหน้า

และด้านหลัง ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จ านวน 2 ฉบับ  
3.7 ในกรณีที่ค าน าหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้

น าหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส 
ค าสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น โดยถ่ายส าเนา จ านวน 1 แผ่น 

หมายเหตุ    เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายส าเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายส าเนาโดยใช้กระดาษ A4 
 
4. เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม 
 4.1 ประวัติและผลงานของผู้สมัครรวมทั้งผลงานวิจัยที่เคยตีพิมพ์ (ไม่เกิน 10 หน้า) 
 4.2 เค้าโครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ (ไม่เกิน 15 หน้า) 

4.3  หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชา 2 คน
เป็นอย่างน้อย 

 4.4 ใบรับรองคะแนนภาษาอังกฤษท่ีผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ถ้ามี) 
 
5. การซื้อใบสมัคร 

4.1 ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที ่
1) ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ 

ทุกวัน ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  
6. การสมัคร        
 6.1 การยื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย       

1)  ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้อง  
โดยก าหนดให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 3 และในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา มายื่นที่ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2) ค่าสมัคร 500 บาท  
3) ทุกวัน ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  

 6.2  การสมัครทางไปรษณีย์       
1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้องตามที่

ก าหนดไว้ในข้อ 3 และในรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา โดยส่งชุดใบสมัครและเอกสาร ประกอบการ
สมัครให้ครบถ้วน บรรจุลงในซองที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดให้ (แบบ บว.6) พร้อมทั้งติดแสตมป์และโดย
ถือตราประทับประจ าวันของที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง (ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557) 

1) ค่าสมัคร 500 บาท   
2) ใช้ธนาณัติสั่งจ่าย ปท.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการส่ง) 
  ผู้รับเงิน  นางศิรินธร  สุวรรณทอง 

  4)   จ่าหน้าถึง    นางศิรินธร  สุวรรณทอง 
    บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
    อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002    

  (โดยถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)  
6.3  การสมัครทางเว็บไซต์ 

1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ข้อ 3 และในรายละเอียดของสาขาวิชา แล้วเข้าไปท ารายการการสมัครทาง
เว็บไซด์ได้ที่ http://app.gs.kku.ac.th/ 
โดยมีช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัครและส าเนาใบโอนเงินจ านวน 2 ช่องทางดังนี้ 
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- กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้  
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

    อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002    
(โดยถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557)  

- กรณียื่นเอกสารด้วยตนเองที่ ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ  

  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  ก่อนเวลา 16.30 น. 
2) ค่าสมัคร 500 บาท   
3) ค่าบริหารจัดการ การประสานงานและสื่อสาร การสมัครทางเว็บไซด์ 100 บาท  

6.4   ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th ได้หลังจาก
ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับใบสมัครแล้วไม่เกิน 2 วัน และในวันสอบผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่
หน่วยงานราชการออกให้โดยมีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรและใบเสร็จรับเงินต่อ
คณะกรรมการคุมสอบ  

 6.5   บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครในกรณีต่อไปนี้    
1) ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ 
2) ผู้สมัครส่งใบสมัครถึงบัณฑิตวิทยาลัยหลังวันที่ก าหนดไว้ในก าหนดการรับสมัคร 

หมายเหตุ        
 1.  เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายส าเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายส าเนาโดยใช้กระดาษ A4  

2. ก่อนยื่นหรือส่งใบสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับใบสมัครไว้ มิได้หมายความว่า
ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก
ตามก าหนดการที่ก าหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านมาตรวจดูรายชื่อ ณ ส านักงานคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ หรือดูผลได้ที่ http://gs.kku.ac.th 

3. ค่าสมัครที่ก าหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ 
เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้  

4. ผู้สมัครจะยื่นใบสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาท าการสอบไม่ตรงกัน 
5. ใบสมัคร 1 ชุด ใช้สมัครได้เพียง 1 รหัสสาขาวิชาเท่านั้น และเมื่อยื่นใบสมัครไว้แล้วผู้สมัครจะ

ขอเปลี่ยนรหัสสาขาวิชา โดยใช้ใบสมัครที่ยื่นไว้แล้วในภายหลังมิได้   
7.  ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก 

รายการ วัน เดือน ปี 
1. ขายใบสมัครและรับสมัคร -ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 ทุกวัน ในเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
-ทางไปรษณีย์ 
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 
 (โดยถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทาง) 
-ทางเว็บไซด์  
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 (ยื่นเอกสารประกอบการสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 
10 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น.) 

http://gs.kku.ac.th/
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รายการ วัน เดือน ปี 
2.  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซดบ์ัณฑิตวิทยาลัย 
3.  การสอบข้อเขียน  วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 

-วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา  เวลา 09.00-12.00 น. 
-สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่ไม่
มีผลทดสอบทางภาษา) เวลา 13.00-16.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.  การสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ทางเว็บไซดบ์ัณฑิตวิทยาลัย 
6. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

และลงทะเบียนเรียนทาง Website 
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน
ทางธนาคาร  

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557  

7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 
 
8.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่ 

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ  ด่านวิวัฒน์ มือถือ 08-1661-4556  E-mail: uthdan@kku.ac.th  
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 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ปฏิบัติราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 


