
 
 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่5/2563) 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

------------------ 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้า

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว 
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการรับเข้าเพิ่มเติม ตามรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ 
 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1.1 แจ้งความประสงค์ เพื่ อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยตนเองผ่าน Website ที่ 
http://reg.kku.ac.th กรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวด้วยตนเอง ตามฟอร์มที่ก าหนด ให้ครบถ้วนทุกรายการ 
พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา และช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 เท่านั้น 

 นักศึกษาสามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา ที่ระบุในใบแจ้งยอด วันที่ 9-13 
มีนาคม 2563 ได้ดังนี้  

- ที่ท าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส  
- ช าระผ่าน QR code หรอื 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 เอกสารที่ต้องน าไปในวันรายงานตัว และข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อและช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบถ้วนแล้ว จะต้องส่ง

เอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 9-13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. และ
เวลา 13.00-16.30 น. เท่านั้น ณ ฝ่ายทะเบียนประวัติ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) รูปถ่ายชนิดสี หรือขาวด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ติดในแบบ

รายงานตัว รูปถ่าย สติ๊กเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถน ามาใช้ในการนี้) 
2) ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับถ่ายส าเนา ระดับปริญญาตรี ฉบับที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ (ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท) หรือระดับปริญญาตรีและโท (ส าหรับผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอก) จ านวน 2 ชุด  

http://reg.kku.ac.th/
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3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จ านวน 1 แผ่น 

4) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าแรกที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อ
นักศึกษา 1 แผ่น  

5) ในกรณีที่ค าน าหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน   
ให้น าหลักฐานที่เก่ียวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล  ทะเบียนสมรส ค าสั่งแต่งตั้งยศ     
เป็นต้น ฉบับถ่ายส าเนา จ านวน 1 แผ่น 

6) ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา 1 ฉบับ 
1.3  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่านใด ที่ไม่สามารถน าใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 1.2 ในข้อ 2) มายื่นตาม

วันที่ก าหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
1.4 เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็น

เอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

2 การลงทะเบียนเรียน  
2.1  วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563   

บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th 
 

3. การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ส าหรับผู้ที่  
ไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (หน้าที่ 10-12) 
หมายเหตุ  1. เอกสารฉบับถ่ายส าเนาทุกรายการ ในข้อ 1.2 ให้ถ่ายส าเนา โดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น 

พร้อมทั้งให้รับรองส าเนาถูกต้อง และเขียนรหัสประจ าตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาทุกแผ่น 
 2.  ส าหรับหนังสือรับรองการมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ต้องการหนังสือรับรองการมี

สิทธิ์เข้าศึกษา ให้แจ้งความประสงค์โดยผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://gs.kku.ac.th ได้ตั้งแต่
วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะด าเนินการท าหนังสือรับรอง
รายบุคคล ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอีเมล์ตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 3. นักศึกษาทุกคนจะต้องมาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  
  -เวลา 08.00-11.40 น. สถานที่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

 -เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ลงทะเบียนวิชาเรียน และช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดในประกาศนี้ หากผู้ใดไม่ด าเนินการตามวัน เวลา 
ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้าศึกษา 

 

 ประกาศ ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 (ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน) 
  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  
 ปฏิบัติการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

http://reg.kku.ac.th/
http://gs.kku.ac.th/
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
1. ส าหรับหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

เป็นอัตราค่าธรรมเนยีมแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับท่ี  2669/2561) เร่ือง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ในระบบปกติ พ.ศ. 2561) 

กลุ่มสาขาวิชา 

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(สาขาวิชาวัฒนธรรม ศลิปกรรมและการออกแบบ สาขาวิชา
ดุริยางคศลิป์ สาขาวิชาทัศนศลิป์) สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สาขาวิชาการจดัการการ
พัฒนาชนบท สาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) สาขาวิชา
ของคณะศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (วิทยาลัย
นานาชาติ) สาขาวิชาของคณะเภสชัศาสตร์ (หลักสตูร
ประกาศนียบตัรบณัฑติชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบ าบัด) 

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

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วทิยาเขตหนองคาย) 
(สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพ
ประยุกต์) 

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

กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 
(ยกเว้นสาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)) 
สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิกและคลินิก) 
สาขาวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ (นักศึกษาไทย)  สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์(นักศึกษาไทย) สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ 
(สาขาวชิาเภสัชกรรมคลินิก สาขาวชิาการคุ้มครองผู้บริโภคและ
การจัดการด้านสุขภาพ สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ) 
สาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์
การออกก าลังกายและการกีฬา 

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 
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 สาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์  
(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เฉพาะหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ)) 

- 30,000 - 55,000 

กลุ่มที่ 8 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์  
สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาลัยนานาชาติ) 

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

กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจและ
การบัญชี สาขาวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาของ
คณะบริหารธรุกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) สาขาวิชาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)  
สาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
สาขาวิชาของคณะศลิปศาสตร์ (วทิยาเขตหนองคาย) 
สาขาวิชาของคณะสงัคมศาสตร์บรูณาการ (วิทยาเขต
หนองคาย) 

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

กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์(สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาพิษวิทยา สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ 
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภณัฑ์ สาขาวิชาเภสัชกรรม
แผนไทย และสาขาเภสัชศาสตร์) 
 

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

ลักษณะการจัดหลักสูตร 

หลักสูตรปกต ิ หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ   
ปริญญาโท/

ประกาศนียบัตร 
ปริญญาเอก/

ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
กลุ่มที่ 11 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร์ (สาขาวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการ
วางแผนภาคและเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม) 

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

กลุ่มที่ 12 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

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

กลุ่มที่ 13 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันต
แพทยศาสตร์ (ไม่มคีลินิก) และประกาศนียบัตรชั้นสูงทุก
สาขาวิชา 

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

กลุ่มที่ 14 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะเทคนิค
การแพทย์ (นักศึกษาต่างชาติ) สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
(นักศึกษาต่างชาติ) 

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

กลุ่มที่ 15 ประกอบด้วย สาขาวิชาของคณะทันต
แพทยศาสตร์ (คลินิก) 

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

กลุ่มที่ 16 ประกอบด้วย สาขาวิชาของวิทยาลัยการปกครอง
ท้องถิ่น 

- - - 125,000 

 
2. ส าหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ  
 2.1 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวละขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,000 บาท 
 2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายรายภาคการศึกษา ก าหนดดังนี้ 
  2.2.1 ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร 

คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะวิทยาศาสตร์  

   1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 38,000 
   2. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 38,000 

   3. เทคโนโลยีสารสนเทศ 38,000 
   4. เคมีส าหรับครู 40,000 
   5. ชีววิทยาส าหรับครู 35,000 
   6. นิติวิทยาศาสตร ์ 40,000 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
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. สาขาวชิาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 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 
   7. จิตวิทยาการศึกษาและการให้ค าปรึกษา 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  
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
   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. การบรหิารสาธารณสุข 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 

   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  
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
   1. พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ 30,000 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 30,500 
   2. ดุริยางคศิลป ์ 30,500 
บัณฑิตวิทยาลัย  

   1. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 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 

 
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 
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คณะ/สาขาวิชา อัตราค่าธรรมเนียม(บาท) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์  
   1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 55,000 
   2. ดุริยางคศิลป ์ 55,000 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  

   1. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 69,000 
   2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 58,000 

บัณฑิตวิทยาลัย  
   1. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 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 
   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.  บางคณะมีการเรียกเก็บค่าบ ารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมวิจัย หรือค่าธรรมเนียมการบริหาร

จัดการ ให้นักศึกษาติดต่อช าระค่าธรรมเนียมเหล่านั้น ได้ที่ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
และหรือติดต่อที่คณะที่นักศึกษาสังกัด 
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การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ส าหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

----------------------- 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้  
 
1. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก

สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 
  TOEFL (Paper Based)   ไม่ต่ ากว่า 470 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Computer Based)  ไม่ต่ ากว่า 150 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Internet Based)   ไม่ต่ ากว่า   52 คะแนน หรือ 
  TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า  470 คะแนน หรือ 
  IELTS (Academic Module)  ไม่ต่ ากว่า  5.0 คะแนน หรือ 
  TU-GET  (1000 คะแนน)   ไม่ต่ ากว่า 500 คะแนน หรือ 
  CU-TEP  (120 คะแนน)   ไม่ต่ ากว่า  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. หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 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 จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ดังต่อไปนี้  

 

1. เกณฑ์ส าหรับการรับเข้าศึกษา (ส าหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้า ให้ยื่นผลที่ผ่านตามเกณฑ์ฯ  
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา) ดังนี้ 

1.1 ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 

TOEFL (Paper  Based)   ไม่ต่ ากว่า  400 คะแนน  หรือ 
TOEFL (Computer  Based)    ไม่ต่ ากว่า    97 คะแนน  หรือ 
TOEFL (Internet Based)  ไม่ต่ ากว่า    32 คะแนน  หรือ 
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า  400 คะแนน  หรือ 
IELTS (Academic Module)    ไม่ต่ ากว่า   4.0 คะแนน  หรือ 
TU-GET (1000 คะแนน)    ไม่ต่ ากว่า  400 คะแนน  หรือ 
CU-TEP (120  คะแนน)     ไม่ต่ ากว่า    45 คะแนน 

1.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เชิ งวิชาการ Khon Kaen University Academic English 
Language Test (KKU – AELT) จั ด ส อบ โด ย ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ ได้ผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน     ระดับ 2 ข้ึนไป 
ทักษะการเขียน    ระดับ 2 ข้ึนไป 

1.3 หากนักศึกษามีผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ข้อ 2) จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามระดับผลการสอบ ดังนี้ 
ทักษะการอ่าน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Reading for Doctoral Students I 
ทักษะการเขียน ระดับ 1 ต้องเข้ารับการอบรม Academic Writing for Doctoral Students I 

 
2. เกณฑ์ส าหรับการส าเร็จการศึกษา (ยื่นผลที่ผ่านภายใน 2 ปีการศึกษา) 

2.1  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้ 

TOEFL  (Paper  Based)  ไม่ต่ ากว่า  500  คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Computer  Based)    ไม่ต่ ากว่า  173  คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Internet Based)  ไม่ต่ ากว่า    61  คะแนน  หรือ 
TOEFL  (Institutional Testing Program) ไม่ต่ ากว่า  500  คะแนน  หรือ 
IELTS  (Academic  Module)    ไม่ต่ ากว่า   5.5  คะแนน  หรือ 
TU-GET  (1000 คะแนน)    ไม่ต่ ากว่า  550  คะแนน  หรือ 
CU-TEP  (120  คะแนน)    ไม่ต่ ากว่า    70  คะแนน 
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2.2  ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 
Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผล
การสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน     ระดับ 4 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน    ระดับ 4 ขึ้นไป 

2.3  หากนักศึกษามีผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ข้อ 2.2 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  
2.4  ถ้าผู้เข้าศึกษาไม่เข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อ 

2.3 ผู้เข้าศึกษาจะต้องน าผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 2.1 มายื่นภายใน 2 ปี   
2.5  เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 2.1-2.3 ใช้เป็นเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษาได้   
2.6  ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ตามข้อ 2.1

หรือ 2.2 ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 


