
 
 

 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่59/2563) 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู (แบบชุดวิชา) 

------------------ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 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 ภาคการศึกษา  
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่ 
 

3.  การสมัคร กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ให้ครบทุกข้อ 
 

4.  เอกสารประกอบการสมัคร     
4.1    อัพโหลดไฟล์เอกสารตามขนาดที่ก าหนดในระบบรับสมัครออนไลน์ 
4.2 อัพโหลดรูปภาพ (รายละเอียดของไฟล์รูปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด) ลงในระบบรับ 
 สมัครออนไลน์ 
4.3    ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี  
4.4 ส าเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มี  

มาตรฐาน  ถ้าไม่มีต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม
รายละเอียดที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้ (รายละเอียด หน้าที่ 5) 

4.5 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 
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4.6 หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
4.7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ พนักงานของรัฐ  
4.8 ในกรณีท่ีค าน าหน้าชื่อ  หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้

น าหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส 
ค าสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น  
 

5.  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
5.1  สาขาวิชาละ 700 บาท 

 

6.  การช าระเงินค่าสมัคร โดยการพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินจากระบบรับสมัคร  
   -ช าระผ่านจุดบริการธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 
   -ท ารายการผ่านตู้ ATM โดยสแกนบาร์โค้ด ตามเอกสารใบแจ้งยอดการช าระเงินที่ระบุไว้ 
   -ช าระผ่านบริการ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยช าระอ้างอิงตามรหัสบาร์โค้ด
หรือรหัสที่ระบุไว้  
   -ช าระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย  
หมายเหตุ หากโอนเงินนอกเหนือจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการ
สมัครในระบบ 

 

7.   ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขท่ีนั่งสอบได้ทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th หลังจากท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  
ได้ตรวจสอบเอกสารการสมัครและการช าระเงิน ตามข้อ 4 และ ข้อ 6 ครบสมบูรณ์แล้ว และในวันสอบผู้สมัคร
จะต้องแสดงหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรต่อคณะกรรมการ
คุมสอบ  

 

8.   บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในกรณีต่อไปนี้    
8.1   ผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือส่งค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบ 
8.2   ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครและอัพโหลดไฟล์เอกสารไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์ 

 

หมายเหตุ        
1. ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด

ของแต่ละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกตาม
ก าหนดการที่ก าหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อ ได้ที่ http://gs.kku.ac.th 

2. ค่าสมัครที่ก าหนดไว้นี้ มิใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น ถ้าผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์ 
เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครให้  

3. ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได้ หากวันและเวลาท าการสอบไม่ตรงกัน 

http://gs.kku.ac.th/
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4. เมื่อผู้สมัครได้สมัครและบัณฑิตวิทยาลัย ได้ให้เลขที่นั่งสอบในสาขาวิชานั้นแล้ว ผู้สมัครจะขอ
เปลี่ยนรหัสสาขาวิชาในภายหลังมิได้   

5. เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือ
เป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร และด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 

9.  ก าหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก 

รายการ วัน เดือน ปี 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 28 

กันยายน 2563 
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
– วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 
ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ทาง
เว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย 

3. การสอบสัมภาษณ ์ วัน เสาร์ที่  3  ตุ ล าคม 2563 
เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชา
ชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร SC03 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 
10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาชีววิทยา 
ชั้น 1 อาคาร SC03 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ เข้ า
ศึกษา 

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 
ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 
ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย 

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาและช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาด้วยตนเอง ณ ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ 

วัน จั นท ร์ที่  2  – วัน พุ ธที่  4 
พฤศจิกายน 2563 

วันจันทร์ที่  25 – วันศุกร์ที่  29 
มกราคม 2564 

6. วัดเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 
7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม

ศรี สุ มนตร์  สี ตะธนี  ชั้ น  4  อาคาร  SC03 คณ ะวิท ยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

วันจันทร์ที่ 15 – วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 

9. วันปิดภาคเรียน วันอาทิตยท์ี่ 15 พฤษภาคม 2564 
 

http://reg.kku.ac.th/


 -4- 

10.  หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  ติดต่อได้ที่ 
ผศ.ดร.ยอดชาย  ช่วยเงิน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร. 086-0052507 หรอื E-mail: yodchaiy@kku.ac.th 
ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา  ธราธิมา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร. 099-4599622 หรอื E-mail: topraweena@gmail.com 
 
ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 143/2562 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 

 
 
 (ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน) 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ปฏิบัติการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yodchaiy@kku.ac.th
mailto:topraweena@gmail.com
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การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ส าหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

----------------------- 
 

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้  

 
1. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน  2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ

จากสถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 
  TOEFL  (Paper Based)   ไม่ต ่ากว่า 470 คะแนน หรือ 
  TOEFL  (Computer Based)  ไม่ต ่ากว่า 150 คะแนน หรือ 
  TOEFL  (Internet Based)  ไม่ต ่ากว่า   52 คะแนน หรือ 
  TOEFL  (Institutional Testing Program) ไม่ต ่ากว่า  470 คะแนน หรือ 
  IELTS  (Academic Module)  ไม่ต ่ากว่า  5.0 คะแนน หรือ 
  TU-GET  (1000 คะแนน)   ไม่ต ่ากว่า 500 คะแนน หรือ 
  CU-TEP  (120 คะแนน)   ไม่ต ่ากว่า  60  คะแนน 

2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ Khon Kaen University Academic English 
Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ได้ผลการสอบดังนี ้

ทักษะการอ่าน   ระดับ 3 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน  ระดบั 3 ขึ้นไป 

3. หากนักศึกษาได้ผลการสอบต ่ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ตามข้อ 2. จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 

ทักษะการอ่าน ระดับ 1 และ 2  ต้ อ ง เข้ า รั 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. ต่อสาขาวิชาเพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 


