ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 75/2565)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)
-----------------บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ
1. จำนวนรับ
แผน ก แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จำนวน 20 คน
2. คุณสมบัติ
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้ว ย การศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่
3. การสมัคร กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ให้ครบทุกข้อ
4. เอกสารประกอบการสมัคร
4.1 อัพโหลดไฟล์เอกสารตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์
4.2 อัพโหลดรูปภาพ (รายละเอียดของไฟล์รูปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) ลงในระบบรับ
สมัครออนไลน์
4.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี
4.4 สำเนาหลั ก ฐานแสดงความรู้ ภ าษาอั ง กฤษของผู้ ส มั ค ร จากสถาบั น ทดสอบภาษา
ที่ มี ม าตรฐาน ถ้ า ไม่ มี ต้ อ งสมั ค รสอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถทางภาษาอั ง กฤษ
ตามรายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ (รายละเอียด หน้าที่ 5)
4.5 หนั งสือรับรองคุณสมบั ติของผู้ สมัคร ให้ นำหนังสือรับรองฯ ไปให้ กรรมการสอบสั มภาษณ์
ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมี ผู้รับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ
โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม หรือทั้ง 3 กลุ่ม ก็ได้ต่อไปนี้
1) ผู้ บั งคับ บั ญ ชา 2) อาจารย์ที่ปรึกษา 3) อาจารย์ที่ เคยสอน การรับรองให้ ใช้แบบฟอร์ม
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3

-24.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน
4.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานของรัฐ
4.8 ในกรณี ที่คำนำหน้ าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน
ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส
คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
5.1 สาขาวิชาละ 700 บาท
6. การชำระเงินค่าสมัคร
การชำระเงินค่าสมัครให้ชำระผ่าน QR code ทีป่ รากฎในระบบรับสมัคร ด้วยการ Scan QRCode
ผ่าน Internet Banking Application ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย
7. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ได้ทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครและการชำระเงิน ตามข้อ 4 และ ข้อ 6 ครบสมบูรณ์แล้ว และในวันสอบผู้สมัคร
จะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการ
คุมสอบ
8. บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในกรณีต่อไปนี้
8.1 ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ
8.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครและอัพโหลดไฟล์เอกสารไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ
1. ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
ของแต่ ล ะสาขาวิช า และการที่ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย รับ สมั ค รไว้ มิ ได้ ห มายความว่าผู้ ส มั ครมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตาม
กำหนดการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อ ได้ที่ http://gs.kku.ac.th
2. ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์
เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้
3. ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาทำการสอบไม่ตรงกัน
4. เมื่อผู้สมัครได้สมัครและบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้เลขที่นั่งสอบในสาขาวิชานั้น แล้ว ผู้สมัครจะขอ
เปลี่ยนรหัสสาขาวิชาในภายหลังมิได้
5. เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือ
เป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร และดำเนินคดีตามกฎหมาย

-39. กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก
รายการ

วัน เดือน ปี

1. สมัครผ่านระบบออนไลน์

รอบที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่
7 พฤศจิกายน 2565

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย
ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย

3. การสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา
ชั้น 1 อาคาร SC03
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา
ชั้น 1 อาคาร SC03
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า
ศึกษา
5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาและชำระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย
ตนเอง ณ สำนักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม ถึง
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

7. วันเปิดภาคการศึกษา

รอบที่ 2
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
ถึงวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีสุมนตร์ สีตะธนี ชั้น 4 อาคาร SC03
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

8. ลงทะเบียนเรียนผ่าน Website
http://reg.kku.ac.th

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม – วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

9. วันปิดภาคการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

-410. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่
ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 083 – 4076224 หรือ E-mail: kkanla@kku.ac.th
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 146/2564
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565

(ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-5การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ
จากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
TOEFL
(Paper Based)
ไม่ตำ่ กว่า 470 คะแนน หรือ
TOEFL
(Computer Based)
ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน หรือ
TOEFL
(Internet Based)
ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
TOEFL
(Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน หรือ
IELTS
(Academic Module)
ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
TU-GET
(1000 คะแนน)
ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
CU-TEP
(120 คะแนน)
ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
2. ผลการทดสอบภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการ Khon Kaen University Academic English
Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ผลการสอบดังนี้
ทักษะการอ่าน
ระดับ 3 ขึ้นไป
ทักษะการเขียน
ระดับ 3 ขึ้นไป
3. หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตามข้อ 2. จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้
ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2
ต้ อ งเข้ ารั บ ก ารอ บ รม 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 จัดทำประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

