
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่10/2565) 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รอบ 2 
------------------ 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคล       
เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือก         
ได้เสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เก่ียวข้องในการรับเข้าเพิ่มเติม 
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
1.1 แจ้งความประสงค์ เพื่ อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยตนเองผ่าน Website ที่  

http://reg.kku.ac.th กรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวด้วยตนเอง ตามฟอร์มที่กำหนด ให้ครบถ้วนทุกรายการ 
พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และชำระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 เท่านั้น 

 นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา ที่ระบุในใบแจ้งยอด ในระหว่างวันที่ 
24 - 28 มกราคม 2565 ได้ดังนี้  

- ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
- ชำระผ่าน QR code หรือ Barcode ที่ปรากฎตามใบแจ้งยอด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร 
- ทุกสาขาของธนาคาร 6 แห่ง ต่อไปนี้ 
1) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ      2) บมจ. ธนาคารกรุงไทย 3) บมจ. ธนาคารไทยพานิชย์ 
4) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย    5) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   6) บมจ. ธนาคารทหารไทย 
 

1.2 เอกสารที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว และข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบถ้วนแล้ว จะต้องส่ง

เอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 24 - 28 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ที่ 
http://reg.kku.ac.th โดยมีเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้ 

1) รูปถ่ายชนิดสี หรือขาวดำ  
2) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับถ่ายสำเนา ระดับปริญญาตรี ฉบับที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ (สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท) หรือระดับปริญญาตรีและโท (สำหรับผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก)  

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน  

http://reg.kku.ac.th/
http://reg.kku.ac.th/
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4) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าแรกที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อ
นักศึกษา  

5) ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน   
ให้นำหลักฐานที่เก่ียวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ     
เป็นต้น ฉบับถ่ายสำเนา  

6) ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา  
1.4  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่านใด ที่ไม่สามารถนำใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 1.2 ในข้อ 2) มายื่นตาม

วันที่กำหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1.5 เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็น

เอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

2 การลงทะเบียนเรียน  
2.1  วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2565 
บันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนเรยีนด้วยตนเองผา่น Web ที ่http://reg.kku.ac.th 
 

 

3. การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ในเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้ที่  
ไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (หน้าที่ 10-12) 
หมายเหตุ 1.  สำหรับหนังสือรับรองการมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ต้องการหนังสือรับรองการมี 

สิทธิ์เข้าศึกษา ให้แจ้งความประสงค์โดยผา่นระบบออนไลน์ ที่ 
https://app.gs.kku.ac.th/gs/th ได้ตั้งแตว่ันที่ 1 มนีาคม 2565 เป็นต้นไป                  
โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนนิการทำหนังสือรับรองรายบุคคลในรูปแบบไฟล์ PDF            
ส่งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอีเมลต์ามที่ได้แจง้ความประสงคไ์ว้ 

 2. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่  13 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.           
ณ ห้องประชุมศรีสุมนต์ สีตะธนี ชั้น 4 อาคาร SC03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศนี้ หากผู้ใดไม่ดำเนินการตามวัน เวลา 
ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน) 
  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  
 ปฏิบัติการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

http://reg.kku.ac.th/
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
1. สำหรับหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  

เป็นอัตราค่าธรรมเนยีมแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับท่ี  2669/2561 และ 1162/2564) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบปกติ 
พ.ศ. 2561) 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 
หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ

หลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ   

ปริญญาโท/
ประกาศนียบัตร 

ปริญญาเอก/
ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาวัฒนธรรม 
ศิลปกรรมและการออกแบบ, สาขาวิชาดุริยางคศลิป์, 
สาขาวิชาทัศนศิลป์)  
- สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลยั (สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม, สาขาวิชาการจดัการการ
พัฒนาชนบท) 
- สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ยกเว้น 
สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ)  
- สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)  
- สาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาต ิ(สาขาวิชาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
- สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรประกาศนียบตัร
บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบำบดั) 

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

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสหวิทยาการ 
(สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพ
ประยุกต์) 

21,000 30,000 21,000 30,000 

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  
- สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร ์(ปรีคลินิกและคลินิก)  
- สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาไทย)                    
- สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลยั (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

25,000 30,000 25,000 30,000 
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กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
(นักศึกษาไทย) , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
และการกีฬา) 
- สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรม
คลินิก, สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บรโิภคและการจัดการด้าน
สุขภาพ, สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ)  
- สาขาวิชาของคณะสตัวแพทยศาสตร์  
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเกษตรศาสตร ์ 25,000 30,000 30,000 40,000 

กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี, 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม, สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการ
คุณภาพของอาหาร (นักศึกษาไทย)) 

25,000 30,000 35,000 45,000 

กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี, 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม, สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการ
คุณภาพของอาหาร (นักศึกษาตา่งชาติ) 

25,000 30,000 45,000 55,000 

กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย สาขาวิชาของวิทยาลัยการ
คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- 30,000 - 55,000 

กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์   
- สาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาต ิ(สาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์) 

25,000 30,000 50,000 65,000 

กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
- สาขาวิชาของคณะเศรษฐศาสตร ์ 
- สาขาวิชาของคณะสหวิทยาการ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การจัดการกลยุทธ์, สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและ
นวัตกรรม, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา)  

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

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
- สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
(สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)   
- สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา, สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
- สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ, สาขาวิชาพิษวิทยา, สาขาวิชา               
เภสัชภณัฑ์, สาขาวิชาวิจัยและพฒันาเภสัชภณัฑ์, สาขาวิชา
เภสัชกรรมแผนไทย และสาขาเภสัชศาสตร์) 

30,000 37,500 30,000 37,500 

กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร,์ สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร, 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม) 

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

กลุ่มที่ 12 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 30,000 50,000 50,000 65,000 
กลุ่มที่ 13 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
(ไม่มีคลินิก) และประกาศนยีบัตรช้ันสูงทุกสาขาวิชา 

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

กลุ่มที่ 14 ประกอบด้วย  
- สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาต่างชาติ) 
- สาขาวิชาของบัณฑิตวิทยาลยั (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
(นักศึกษาต่างชาติ)) 

35,000 45,000 35,000 45,000 

กลุ่มที่ 15 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
(คลินิก) 

50,000 80,000 60,000 100,000 

กลุ่มที่ 16 ประกอบด้วย สาขาวิชาของวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น 

- - - 125,000 

กลุ่มที่ 17 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์
(สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลกัสูตรนานาชาติ)) 

- - 62,500 - 
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2. สำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  
 2.1 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวละขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,000 บาท 
 2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายรายภาคการศึกษา กำหนดดังนี้ 
  2.2.1 ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร 

คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 

คณะวิทยาศาสตร์  
   1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 38,000 

   2. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 38,000 
   3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 38,000 

   4. เคมีสำหรับครู 40,000 
   5. ชีววิทยาสำหรับครู 35,000 
   6. นิติวิทยาศาสตร ์ 40,000 
คณะเกษตรศาสตร ์  
   1. ธุรกิจการเกษตร 30,000 
   2. สัตวศาสตร ์ 30,000 
   3. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 35,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40,000 
   2. วิศวกรรมพลังงาน 40,000 
   3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40,000 
   4. สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส ์ 40,000 
   5. วิศวกรรมไฟฟ้า 40,000 
   6. วิศวกรรมโยธา 40,000 
   7. วิศวกรรมเคมี 40,000 
   8. วิศวกรรมอุตสาหการ 40,000 
   9. วิศวกรรมเกษตร 40,000 
   10. วิศวกรรมวัสดุและการผลิต 40,000 
คณะศึกษาศาสตร์  
   1. การบริหารการศึกษา 35,000 
   2. วิทยาศาสตร์ศึกษา 35,000 
   3. คณิตศาสตรศึกษา 35,000 
   4. หลักสูตรและการสอน 35,000 
   5. หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 35,000 
   6. เทคโนโลยีการศึกษา 35,000 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
   7. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา 35,000 
   8. การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35,000 
คณะพยาบาลศาสตร์  
   1. การพยาบาลผู้ใหญ่ 28,000 
   2. การพยาบาลเด็ก 28,000 
   3. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 28,000 
   4. การพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน 28,000 
   5. การพยาบาลเวชปฏบิัติครอบครัว 28,000 
   6. การบริหารการพยาบาล 28,000 
   7. การพยาบาลผู้สงูอาย ุ 28,000 
   8. การผดุงครรภ์ขั้นสูง 28,000 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1. ภาษาอังกฤษ 30,000 
   2. การจัดการสารสนเทศ 30,000 
   3. การบริหารการพัฒนา 30,000 
   4. พัฒนาสงัคม 30,000 
   5. การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ 30,000 
   6. ปรัชญา 30,000 
   7. ภาษาไทย 30,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
   1. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต 35,000 
   2. เทคโนโลยีอาคาร 35,000 
   3. การออกแบบอุตสาหกรรม 37,500 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์  
   1. การบริหารสาธารณสุข 33,000 

   2. สุขศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ 33,000 
   3. อนามัยสิ่งแวดล้อม 33,000 

   4. สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 33,000 
   5. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 33,000 

   6. ชีวสถิติ 33,000 
   7. วิทยาการระบาด 33,000 

คณะเภสัชศาสตร์  
   1. วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ 45,000 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 

   2. การจัดการเภสัชกรรม 35,000 
คณะทันตแพทยศาสตร์  

   1. ทันตกรรมจัดฟัน 60,000 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
   1. สัตวแพทย์สาธารณสุข 35,000 
   2. วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ 30,000 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

   1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 32,500 
   2. บัญชีมหาบัณฑิต 32,500 

คณะเศรษฐศาสตร์  

   1. เศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ 50,000 
คณะเทคนิคการแพทย์  
   1. พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 30,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 30,500 
   2. ดุริยางคศิลป ์ 30,500 
บัณฑิตวิทยาลัย  
   1. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40,000 

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย  
   1. การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 40,000 

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย  
   1. การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 25,000 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย  
   1. นิติศาสตร ์ 32,500 

วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น  
   1. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 30,000 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  

   1. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 38,000 
   2. วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ 43,000 

   3. ภูมิสารสนเทศศาสตร ์ 38,000 
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2.2.2  ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 

คณะศึกษาศาสตร์  

   1. เทคโนโลยีการศึกษา 65,000 
   2. คณิตศาสตรศึกษา 65,000 

   3. หลักสูตรและการเรียนการสอน 65,000 
   4. การบริหารการศึกษา 65,000 

   5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 65,000 
คณะพยาบาลศาสตร์  

   1. การพยาบาล 60,000 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   1. สังคมวิทยา 65,000 

   2. พัฒนศาสตร ์ 65,000 
   3. สารสนเทศศึกษา 65,000 

   4. รัฐประศาสนศาสตร ์ 65,000 
   5. ปรัชญาและศาสนาตะวันออก 65,000 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
   1. การวางแผนภาคและเมือง 60,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 55,000 
   2. ดุริยางคศิลป ์ 55,000 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
   1. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 69,000 

   2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 58,000 
บัณฑิตวิทยาลัย  

   1. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 50,000 
คณะสัตวแพทยศาสตร์  

   1. วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย์ 35,000 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

   1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 47,500 

   2. วิศวกรรมพลังงาน 47,500 
   3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47,500 

   4. วิศวกรรมไฟฟ้า 47,500 
   5. วิศวกรรมโยธา 47,500 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 

   6. วิศวกรรมเคมี 47,500 
   7. วิศวกรรมอุตสาหการ 47,500 

   8. วิศวกรรมเกษตร 47,500 
 
 
หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมข้างต้น ครอบคลุมค่าหน่วยกิตลงทะเบียนวิชาเรียน และ ค่าธรรมเนียมการ 

 ใช้บริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การประกันอุบัติเหตุการบริการสุขภาพ ห้องสมุด
คอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา และกีฬา 

 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคพิเศษ เท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาค
การศึกษาปกติ 

 3. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 4.  บางคณะมีการเรียกเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมวิจัย หรือค่าธรรมเนียมการบริหาร

จัดการ ให้นักศึกษาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเหล่านั้น ได้ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
และหรือติดต่อที่คณะที่นักศึกษาสังกัด 
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การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

----------------------- 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ระดับปรญิญามหาบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้  
 
1. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก

สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 
  TOEFL (Paper Based)   ไม่ต่ำกว่า 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. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 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 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 จัดทำประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -12- 

 
 

เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้  

 

1. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 

TOEFL  (Paper  Based)  ไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Computer  Based)    ไม่ต่ำกว่า  173  คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Internet Based)  ไม่ต่ำกว่า    61  คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า  500  คะแนน  หรือ 
IELTS  (Academic  Module)    ไม่ต่ำกว่า   5.5  คะแนน  หรือ 
TU-GET  (1000 คะแนน)    ไม่ต่ำกว่า  550  คะแนน  หรือ 
CU-TEP  (120  คะแนน)    ไม่ต่ำกว่า    70  คะแนน 

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

ทักษะการอ่าน     ระดับ 4 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน    ระดับ 4 ขึ้นไป 

3. หากนักศึกษามีผลการสอบต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ข้อ 2.จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 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. ผู้เข้าศึกษาจะต้องนำผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. มายื่นภายใน 2 ปี   
5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 1-3 ใช้เป็นเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาได้   
6. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ตาม ข้อ 1. 

หรือ 2. ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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