
 
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 86/2556) 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู (แบบชุดวิชา) 
------------------ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู โครงการพิเศษ 
1.  จ านวนรับ  30  คน  แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้ 

แผน ก  แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จ านวน 20 คน 
   แผน ข  (รหัสสาขา 0220236)  จ านวน 10 คน 
2.  คุณสมบัติ  
 2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี  
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ

บัณฑิ ตศึ กษา  พ . ศ .  2548  หมวดที่  5  ข้ อ  26 . 2  หรื อ เป็ น ไปตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่ 

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) ระดับปริญญาตรี 2 ชุด  
3.4 ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มี  

มาตรฐาน (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวกท่ี 2) 
3.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ส าหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ให้น าหนังสือรับรองฯ 

ไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมี ผู้รับรอง 3 
คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือสอง
กลุ่ม หรือทั้ง 3 กลุ่ม ก็ได้ต่อไปนี้ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ ที่ปรึกษา 3)อาจารย์ที่เคย
สอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด คือ แบบ บว.3 

3.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 2 ชุด 
3.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ พนักงานของรัฐ ทั้งด้านหน้า

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

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

หมายเหตุ    เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายส าเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายส าเนาโดยใช้กระดาษ A4 
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4. การสมัคร        
4.1  การสมัครทางเว็บไซต์ 

1) ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้อง
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 2 และ ข้อ 3 และในรายละเอียดของสาขาวิชา แล้วเข้าไปท ารายการการ
สมัครทางเว็บไซด์ได้ที่ http://app.gs.kku.ac.th/appforbiotec/ 
โดยมีช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัครและส าเนาใบโอนเงินจ านวน 2 ช่องทางดังนี้ 

- กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งมาตามที่อยู่ ดังนี้  
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

    อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002    
(โดยถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 27 มกราคม 2557)  

- กรณียื่นเอกสารด้วยตนเองที่ ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ  

  ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์  ก่อนเวลา 16.30 น. 
2) ค่าสมัคร 500 บาท   
3) ค่าบริหารจัดการ การประสานงานและสื่อสาร การสมัครทางเว็บไซด์ 100 บาท  
 

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

 4.3   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   
 
 
 
 

http://app.gs.kku.ac.th/appforbiotec/
http://gs.kku.ac.th/
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5.  ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก 
รายการ วัน เดือน ปี 

1. รับสมัคร -ทางเว็บไซด์ 
14 ตุลาคม 2556 – 3 กุมภาพันธ์ 2557 

2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซด์บัณฑิต
วิทยาลัย 

3.  การสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 
ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร SC03 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซด์บัณฑิต
วิทยาลัย 

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและ
ลงทะเบียนเรียนทาง Website ช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร  

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 
2557  

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.    
ณ ห้องประชุมศรีสุมนตร์ สีตะธนี ชั้น 4 อาคาร SC03 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7. วัดเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 
8. วันปิดภาคเรียน วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 

 
6.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่ 

อ.ดร.กัลยา กองเงิน  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โทร. 083-4076224 หรือ E-mail: kkanla@kku.ac.th 
 

ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 93/2555 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 

  
  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์) 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ปฏิบัติราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

mailto:kkanla@kku.ac.th

