
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 70/2559) 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

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

เพ่ือเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 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 27-29 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น 

 นักศึกษาสามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา ที่ระบุในใบแจ้งยอด วันที่ 27-29 
กรกฎาคม 2559  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 27-29 กรกฎาคม 2559 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/


 -2- 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) แบบ บว.38 การรับทราบเรื่องลิขสิทธิ์ ในวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ  ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 1 แผ่น พร้อมกับข้อมูลทุนการศึกษา (ถ้ามี) ที่กรอก
รายละเอียดครบถ้วน โดยมีการลงลายมือชื่อก ากับในแบบ บว.38  

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

3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง 
ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จ ำนวน 1 แผ่น 

4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำนให้ถ่ำยเอกสำรเฉพำะหน้ำแรกที่มีบ้ำนเลขที่และหน้ำที่มี
ชื่อนักศึกษำ 1 แผ่น  

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

6) ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา 1 ฉบับ 
1.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่านใด ที่ไม่สามารถน าใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 1.2 ในข้อ 2) มายื่น

ตามวันที่ก าหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

2 การลงทะเบียนเรียน  
2.1  วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559   

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
อีเมล์ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ในระบบแล้ว สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 
2559 เป็นต้นไป  

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

 4. นักศึกษาทุกคนจะต้องมาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 
  เวลา 08.00-11.30 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก   
  เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด 

 

http://reg.kku.ac.th/
http://ednet.kku.ac.th/
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ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน และช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศนี้ หากผู้ใดไม่ด าเนินการตามวัน เวลา 
ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

 

 ประกาศ ณ วันที่   27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 
 
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ปฏิบัติการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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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 
- สำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ยกเว้น สำขำวิชำ
ภำษำต่ำงประเทศ) 

- สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ (ยกเว้น สำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรศึกษำ) 

- สำขำวิชำศิลปกรรมศำสตร์  
- สำขำวิชำร่วมด้ำนมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ 
- หลักสูตรประกำศนียบัตรบณัฑิต สำขำวิชำ 
  เภสัชบ ำบัด  

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

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
- สำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศ    
- สำขำวิชำบริหำรธรุกิจและสำขำวิชำเศรษฐศำสตร ์ 

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

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 
- สำขำวิชำเกษตรศำสตร์  
- สำขำวิชำวิทยำศำสตร ์  
- สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลย-ีสำรสนเทศ 
- สำขำวิชำเทคโนโลยี  
- สำขำวิชำเทคนิคกำรแพทย์  
- สำขำวิชำแพทยศำสตร์ (ปรีคลินกิและคลินิก)  
- สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์  
- สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ (สำขำวิชำเภสัชกรรมคลินิก  
สำขำวิชำกำรคุ้มครองผู้บริโภคและกำรจัดกำร  ด้ำนสุขภำพ  
สำขำวิชำกำรจดักำรทำงเภสัชกรรม สำขำวิชำเภสัชกรรม
และระบบสุขภำพ) 

- สำขำวิชำสัตวแพทยศำสตร์  
- สำขำวิชำร่วมด้ำนวิทยำศำสตรส์ขุภำพ  

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 
- สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์  
- สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์  
- สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
- สำขำวิชำเภสัชศำสตร์ (สำขำวิชำเภสัชภณัฑ์ สำขำวิชำ
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำขำวิชำพิษวิทยำ 
สำขำวิชำวิจัยและพัฒนำ -เภสัชภณัฑ์) 

- สำขำวิชำร่วมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

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

กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย 
- สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร ์(ไม่มีคลินิก) และ
ประกำศนียบตัรช้ันสูงทุกสำขำวิชำ 

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

กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย 
- สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ (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. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 38,000 
   2. กำรรับรู้จำกระยะไกลและระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 38,000 
   3. เทคโนโลยีสำรสนเทศ 38,000 
   4. เคมีส ำหรับครู 40,000 
   5. ชีววิทยำส ำหรับครู 35,000 
   6. นิติวิทยำศำสตร ์ 40,000 
คณะเกษตรศาสตร ์  
   1. ธุรกิจกำรเกษตร 30,000 
   2. สัตวศำสตร ์ 30,000 
   3. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 35,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40,000 
   2. วิศวกรรมพลังงำน 40,000 
   3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40,000 
   4. สำขำวิชำวิศวกรรมกำรจดักำรอุตสำหกรรมและโลจิสติกส ์ 40,000 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะศึกษาศาสตร์  
   1. กำรบริหำรกำรศึกษำ 25,000 
   2. วิทยำศำสตร์ศึกษำ 25,000 
   3. สิ่งแวดล้อมศึกษำ 25,000 
   4. หลักสูตรและกำรสอน 25,000 
   5. หลักสูตรและกำรสอนกำรศึกษำพิเศษ 25,000 
   6. เทคโนโลยีกำรศึกษำ 25,000 
   7. จิตวิทยำกำรศึกษำและกำรให้ค ำปรึกษำ 25,000 
คณะพยาบาลศาสตร์  
   1. กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 28,000 
   2. กำรพยำบำลเด็ก 28,000 
   3. กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวช 28,000 
   4. กำรพยำบำลเวชปฏบิัติชุมชน 28,000 
   5. กำรพยำบำลเวชปฏบิัติครอบครัว 28,000 
   6. กำรบริหำรกำรพยำบำล 28,000 
   7. กำรพยำบำลผู้สงูอำย ุ 28,000 
   8. กำรผดุงครรภ์ข้ันสูง 28,000 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1. ภำษำอังกฤษ 30,000 
   2. กำรจัดกำรสำรสนเทศ 30,000 
   3. กำรบริหำรกำรพัฒนำ 30,000 
   4. พัฒนำสงัคม 30,000 
   5. กำรบริหำรอุตสำหกรรมและวิสำหกิจ 30,000 
   6. ปรัชญำ 30,000 
   7. ภำษำไทย 30,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
   1. กำรวำงแผนภำคและเมืองมหำบัณฑิต 35,000 
   2. เทคโนโลยีอำคำร 35,000 
   3. กำรออกแบบอุตสำหกรรม 37,500 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
   1. กำรบริหำรสำธำรณสุข 33,000 
   2. สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสขุภำพ 33,000 
   3. อนำมัยสิ่งแวดล้อม 33,000 
   4. สำธำรณสุขศำสตรมหำบณัฑิต 33,000 
   5. โภชนศำสตร์เพื่อสุขภำพ 33,000 
   6. ชีวสถิติ 33,000 
   7. วิทยำกำรระบำด 33,000 
คณะเภสัชศาสตร์  
   1. วิทยำศำสตร์ควำมงำมและสุขภำพ 45,000 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
   1. ทันตกรรมจัดฟัน 60,000 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
   1. สัตวแพทย์สำธำรณสุข 35,000 
คณะวิทยาการจัดการ  
   1. เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 32,500 
   2. กำรตลำด 32,500 
   3. กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 32,500 
   4. กำรบัญชีมหำบัณฑิต 32,500 
คณะเทคนิคการแพทย์  
   1. พยำธิวิทยำคลินิกและกำรจัดกำร 30,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 30,500 
   2. ดุริยำงคศิลป ์ 30,500 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   1. วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 40,000 

  
2.2.2  ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะศึกษาศาสตร์  
   1. เทคโนโลยีกำรศึกษำ 50,000 
   2. คณิตศำสตร์ศึกษำ 50,000 
   3. หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 50,000 
   4. กำรบริหำรกำรศึกษำ 50,000 
   5. กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 50,000 
คณะพยาบาลศาสตร์  
   1. กำรพยำบำล 60,000 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1. สังคมวิทยำ 65,000 
   2. พัฒนศำสตร ์ 65,000 
   3. สำรสนเทศศึกษำ 65,000 
   4. รัฐประศำสนศำสตร ์ 65,000 
   5. ปรัชญำและศำสนำตะวันออก 65,000 
คณะเภสัชศาสตร์  
   1. เภสัชศำสตร์สังคมและกำรบริหำร 59,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 55,000 
   2. ดุริยำงคศิลป ์ 55,000 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะวิทยาการจัดการ  
   1. กำรจัดกำรนวัตกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 69,000 
   2. บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 58,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
   1. กำรวำงแผนภำคและเมือง 60,000 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   1. วิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำรออกก ำลังกำย 50,000 

 
หมายเหตุ  1. ค่ำธรรมเนียมข้ำงต้น ครอบคลุมค่ำหน่วยกิตลงทะเบียนวิชำเรียน และ ค่ำธรรมเนียมกำร 

 ใช้บริกำรต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรประกันอุบัติเหตุ กำรบริกำรสุขภำพ     
ห้องสมุดคอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษำ และกีฬำ 

 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน เท่ำกับครึ่งหนึ่งของค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของภำค
กำรศึกษำปกติ 

 3. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภำคกำรศึกษำละ 15,000 บำท 
 4.  บำงคณะมีกำรเรียกเก็บค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ ค่ำธรรมเนียมวิจัย หรือค่ำธรรมเนียมกำรบริหำร

จัดกำร ให้นักศึกษำติดต่อช ำระค่ำธรรมเนียมเหล่ำนั้น ได้ที่ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 
และหรือติดต่อที่คณะที่นักศึกษำสังกัด 
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การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ส าหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ 
 

1. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 
  TOEFL  (Paper Based)   ไม่ต่ ากว่า 470 คะแนน หรือ 
  TOEFL  (Computer Based)  ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน หรือ 
  TOEFL  (Internet Based)   ไม่ต่ ากว่า   52 คะแนน หรือ 
  TOEFL  (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า  470 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 

2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test        
(KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน    ระดับ 3 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน   ระดับ 3 ขึ้นไป 

3. หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ตามข้อ 2. จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ   
จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 

ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Master’s Students 
ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Master’s Students  

และต้องสอบผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
4. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 1. หรือ 2.   

ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 

 

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 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า  500  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 
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2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language Test 
(KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน    ระดับ 4 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน   ระดับ 4 ขึ้นไป 

3. หากนักศึกษามีผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ข้อ 2.จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 

ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I 
ทักษะการอ่าน ระดับ 3  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students II 
ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I 
ทักษะการเขียน ระดับ 3  ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students II 

และสอบผ่านภายใน 2 ปี  
4. ถ้าผู้เข้าศึกษาไม่เข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อ 3. 

ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1. มายื่นภายใน 2 ปี   
5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 1-3 ใช้เป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาได้   
6. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 1. หรือ 

2. ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 


