
 
 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 87/2562) 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 

สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) 

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

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน จะเปดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร 

ประจำปการศกึษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ 
1.  จำนวนรับ  30  คน  แบงออกเปน 2 แผนการศกึษา ดังนี้ 

แผน ก  แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จำนวน 20 คน 

   แผน ข  (รหัสสาขา 0220236)  จำนวน 10 คน 

2.  คุณสมบัติ  

 2.1 เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

2.2 เปนผูมีประสบการณในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา  

2.3 เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 ขอ 21.2 หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปรับปรุงใหม 
 

3.  การสมัคร กรอกขอมูลในระบบรับสมัครออนไลนใหครบทุกขอ 
 

4.  เอกสารประกอบการสมัคร     

4.1    อัพโหลดไฟลเอกสารตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน 

4.2 อัพโหลดรูปภาพ (รายละเอียดของไฟลรูปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) ลงในระบบรับ 

 สมัครออนไลน 

4.3    สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปรญิญาตรี  

4.4 สำเนาหลักฐานแสดงความรูภาษาอังกฤษของผูสมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมี  

มาตรฐาน  ถาไมมีตองสมัครสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม

รายละเอียดที่บัณฑติวิทยาลัยกำหนดไว (รายละเอียด หนาที่ 5) 

4.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร ใหนำหนังสือรับรองฯ ไปใหกรรมการสอบสัมภาษณ ใน

วันสอบสัมภาษณ ผูสมัครแตละคนจะตองมี ผูรับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ 

โดยการรับรอง ผูรับรองจะเปนกลุมใด กลุมหนึ่งหรือสองกลุม หรือทั้ง 3 กลุม ก็ไดตอไปน้ี 

1) ผูบังคับบัญชา 2) อาจารยที่ปรึกษา 3) อาจารยที่เคยสอน การรับรองใหใชแบบฟอรม

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3 
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4.6 หนงัสือรับรองประสบการณการทำงานจากผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงาน 

4.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรขาราชการ พนักงานของรฐั  

4.8 ในกรณีท่ีคำนำหนาชื่อ  หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไมตรงกัน ให

นำหลักฐานที่เก่ียวของมาแสดงดวย เชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส 

คำสั่งแตงต้ังยศ เปนตน  
 

5.  คาธรรมเนียมการสมัคร  

5.1  สาขาวิชาละ 700 บาท 
 

6.  การชำระเงินคาสมัคร โดยการพิมพใบแจงยอดการชำระเงินจากระบบรบัสมัคร  

   -ชำระผานจุดบริการธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา 

   -ทำรายการผานตู ATM โดยสแกนบารโคด ตามเอกสารใบแจงยอดการชำระเงินที่ระบุไว 

   -ชำระผานบรกิาร SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย โดยชำระอางอิงตามรหัสบารโคด

หรือรหัสท่ีระบุไว  

   -ชำระ ณ จุด One Stop Service บัณฑิตวิทยาลัย  

หมายเหตุ หากโอนเงนินอกเหนือจากวิธีการดังกลาวขางตน บัณฑิตวิทยาลัยจะไมพิจารณาการ

สมัครในระบบ 
 

7.   ผูสมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบไดทางเว็บไซต http://gs.kku.ac.th หลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัย  

ไดตรวจสอบเอกสารการสมัครและการชำระเงิน ตามขอ 4 และ ขอ 6 ครบสมบูรณแลว และในวันสอบผูสมัคร

จะตองแสดงหลักฐานที่หนวยงานราชการออกใหโดยมีการแสดงรูปของเจาของบัตรติดท่ีบัตรตอคณะกรรมการ

คุมสอบ  
 

8.   บัณฑติวิทยาลัยจะไมพิจารณาการสมัครในกรณีตอไปนี้    

8.1   ผูสมัครไมสงคาธรรมเนียมการสมัคร หรือสงคาธรรมเนียมการสมัครไมครบ 

8.2   ผูสมัครกรอกขอมูลสมัครและอัพโหลดไฟลเอกสารไมถูกตองและไมสมบูรณ 
 

หมายเหตุ        

1. กอนการสมัคร ผูสมัครตองตรวจสอบวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามที่ระบุไวในรายละเอียด

ของแตละสาขาวิชา และการที่บัณฑิตวิทยาลัยรับสมัครไว มิไดหมายความวาผูสมัครมี

คุณสมบัติครบถวนตามตองการ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกตาม

กำหนดการที่กำหนด จึงใหผูสมัครทุกทานตรวจดูรายชื่อ ไดท่ี http://gs.kku.ac.th 

2. คาสมัครที่กำหนดไวนี้ มใิชคาธรรมเนียมการสอบ ดังน้ัน ถาผูสมัครมิไดเขาสอบหรือไมมีสิทธ์ิ 

เขาสอบดวยเหตุผลใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไมคนืคาสมัครให  

3. ผูสมัครจะสมัครเขาศึกษาเกิน 1 สาขาวิชาก็ได หากวันและเวลาทำการสอบไมตรงกัน 
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4. เมื่อผูสมัครไดสมัครและบัณฑิตวิทยาลัย ไดใหเลขที่น่ังสอบในสาขาวิชานั้นแลว ผูสมัครจะขอ

เปลี่ยนรหัสสาขาวิชาในภายหลังมิได   

5. เอกสารท่ียื่นประกอบการสมัครทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบวาเปนเอกสารปลอม หรือ

เปนเอกสารเท็จ ทานจะถูกตัดสิทธ์ิในการสมัคร และดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

9.  กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก 

รายการ วัน เดือน ป 

รอบที่ 1 รอบท่ี 2 

1. สมัครผานระบบออนไลน ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 30 

กันยายน 2562 

วันที่  8 พฤศจิกายน – วันที่  31 

ธันวาคม 2562 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบ

สัมภาษณ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 

ทางเว็บไซดบัณฑิตวิทยาลัย 

วันศกุรที่ 3 มกราคม 2563 ทาง

เว็บไซดบัณฑิตวิทยาลัย 

3. การสอบสัมภาษณ วัน เสาร ท่ี  5  ตุ ล าคม  2562 

เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ หองประชุมสาขาวิชา

ชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร SC03 

คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วันเสารที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 

10.00-12.00 น. 

ณ หองประชุมสาขาวิชาชีววิทยา 

ชั้น 1 อาคาร SC03 คณะ

วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4 . ประกาศรายชื่ อผู มี สิทธิ์ เข า

ศึกษา 

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 

ทางเว็บไซดบัณฑิตวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม 2563 

ทางเว็บไซดบัณฑิตวิทยาลัย 

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปน

นักศึกษาและชำระคาธรรมเนียม

การศึกษาดวยตนเอง ณ สำนัก

บริหารและพัฒนาวิชาการ 

วันจันทรที่ 20- วันศกุรท่ี 24 มกราคม 2563 

6. วัดเปดภาคเรียน วันจันทรที่ 2 มีนาคม 2563 

7. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม วันอาทิตยที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุม

ศรีสุ มนตร  สี ตะธนี  ชั้ น  4  อาคาร  SC03 คณ ะวิท ยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8. ลงทะเบียนเรยีนผาน Website 

http://reg.kku.ac.th 

วันจันทรที่ 16 – วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 

9. วันปดภาคเรยีน วันอาทิตยที่ 10 พฤษภาคม 2563 
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10.  หากผูสมัครมีขอสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร  ติดตอไดที่ 

ผศ.ดร.กัลยา  กองเงิน  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

โทร. 083-4076224 หรือ E-mail: kkanla@kku.ac.th หรือ 

อ.ดร.ยอดชาย  ชวยเงิน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

โทร. 086-0052507 หรือ E-mail: yodchaiy@kku.ac.th 

 

สวนรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 133/2561 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 

 

 

 (ศาสตราจารยวราภรณ ภูตะลุน) 

  รองคณบดีฝายวิชาการ  

 ปฏิบัติการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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การสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

สำหรับผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

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

 

เกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต ใหใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งดังตอไปนี้  

 

1. ผลการทดสอบจากศูนยทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบ

จากสถาบันที่มีการทดสอบดังน้ี 

  TOEFL  (Paper Based)   ไมต่ำกวา 470 คะแนน หรือ 

  TOEFL  (Computer Based)  ไมต่ำกวา 150 คะแนน หรือ 

  TOEFL  (Internet Based)  ไมต่ำกวา   52 คะแนน หรือ 

  TOEFL  (Institutional Testing Program) ไมต่ำกวา  470 คะแนน หรือ 

  IELTS  (Academic Module)  ไมต่ำกวา  5.0 คะแนน หรือ 

  TU-GET  (1000 คะแนน)   ไมต่ำกวา 500 คะแนน หรือ 

  CU-TEP  (120 คะแนน)   ไมต่ำกวา  60  คะแนน 

2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ Khon Kaen University Academic English 

Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอาน   ระดับ 3 ขึ้นไป 

ทักษะการเขียน  ระดับ 3 ขึ้นไป 

3. หากนักศึกษาไดผลการสอบต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด ตามขอ 2. จะตองเขารับการอบรมทักษะ

ภาษาอังกฤษ   จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 

ทักษะการอาน ระดับ 1 และ 2  ต อ ง เข า รั บ ก ารอ บ รม  Academic Reading for 

Master’s Students  

ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ตองเขารับการอบรม Academic Writing for  

     Master’s Students  

และตองสอบผานกอนการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระ  

4. ใหนักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ขอ 1. 

หรือ 2. ตอสาขาวิชาเพ่ือใหบัณฑิตวิทยาลัย จัดทำประกาศและแจงผูเกี่ยวของทราบตอไป 
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เกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งดังตอไปนี้  

 

1. ผลการทดสอบจากศูนยทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันสอบ

จากสถาบันที่มีการทดสอบดังน้ี 

TOEFL (Paper  Based)   ไมต่ำกวา  500  คะแนน  หรือ 

TOEFL (Computer  Based)    ไมต่ำกวา  173  คะแนน  หรือ 

TOEFL  (Internet Based)  ไมต่ำกวา    61  คะแนน  หรือ 

TOEFL (Institutional Testing Program) ไมต่ำกวา  500  คะแนน  หรือ 

IELTS  (Academic  Module)    ไมต่ำกวา   5.5  คะแนน  หรือ 

TU-GET   (1000 คะแนน)     ไมต่ำกวา  550  คะแนน  หรือ 

CU-TEP    (120  คะแนน)     ไมต่ำกวา    70  คะแนน 

2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เชิ งวิ ช าการ Khon Kaen University Academic English 

Language Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดผล

การสอบดังนี้ 

ทักษะการอาน   ระดับ 4 ขึ้นไป 

ทักษะการเขียน  ระดับ 4 ขึ้นไป 

3. หากนักศึกษามีผลการสอบต่ำกวาเกณฑที่กำหนดในขอ ขอ 2.จะตองเขารับการอบรมทักษะ

ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 

ทักษะการอาน ระดับ 1 และ 2  ตองเขารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I 

ทักษะการอาน ระดับ 3  ตองเขารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students II 

ทักษะการเขียน ระดับ 1 และ 2 ตองเขารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I 

ทักษะการเขียน ระดับ 3 ตองเขารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students II 

และสอบผานภายใน 2 ป  

4. ถาผูเขาศึกษาไมเขาอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ตามขอ 3. ผูเขาศึกษาจะตองนำผลการสอบผานตามเกณฑที่กำหนดในขอ 1. มายื่นภายใน 2 ป   

5. เกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามขอ 1-3 ใชเปนเกณฑการสำเร็จ

การศึกษาได   

6. ใหนักศึกษาย่ืนเอกสารแสดงผลการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามขอ 1. 

หรอื 2. ตอสาขาวิชาเพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัย จัดทำประกาศและแจงผูเกี่ยวของทราบตอไป 

 


