ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 41/2560)
เรื่อง ให้ผู้ได้อันดับสารองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
-----------------ตามที่บั ณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้ าศึกษาไปรายงานตัวขึ้น
ทะเบี ย นเป็ น นั กศึกษาไปแล้ วนั้ น ปรากฏว่ามีผู้ ส ละสิ ทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ ผู้ ได้อันดับส ารองตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 102/2559 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียน
วิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คณะศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ
1. 595050239-4
นางสาวสุชากานต์ สิงห์ทอง
2. 595050236-0
นางสาวชญาณิศา มนัสศิลา
1. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.1 แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยตนเอง ณ ฝ่ายทะเบียนประวัติ
สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ให้ครบถ้วนทุกรายการ พิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษา และชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-12.00 น. และ
เวลา 13.00-15.30 น. เท่านั้น
นั กศึกษาสามารถชาระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามวัน เวลา ที่ระบุในใบแจ้งยอด วัน ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560 ได้ ณ สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และทุกสาขาของธนาคาร 6 แห่ง ต่อไปนี้
1) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
4) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2) บมจ. ธนาคารกรุงไทย
5) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3) บมจ. ธนาคารไทยพานิชย์
6) บมจ. ธนาคารทหารไทย

-21.2 เอกสารที่ต้องนาไปในวันรายงานตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
นั กศึ กษาที่ แจ้ งความประสงค์ เพื่ อเข้ าศึ กษาต่ อและช าระค่ าธรรมเนี ยมการศึ กษาครบถ้ วนแล้ ว
จะต้องส่ งเอกสารประกอบการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ 10 กุมภาพั นธ์ 2560 เวลา
08.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. เท่านั้น ณ ฝ่ายทะเบียนประวัติ สานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ ชั้น 1 อาคารพิ มล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับใบแจ้งยอดการชาระเงินที่ช าระเงิน
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) แบบ บว.38 การรั บ ทราบเรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นวิ ท ยานิ พ นธ์ / การศึ ก ษาอิ ส ระ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 1 แผ่น พร้อมกับข้อมูลทุนการศึกษา (ถ้ามี) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยมี
การลงลายมือชื่อกากับในแบบ บว.38
2) ใบแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript) ฉบั บ ถ่ า ยส าเนา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ฉบั บ ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ (สาหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท) หรือระดับปริญญาตรีและโท (สาหรับผู้เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) จานวน 2 ชุด
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้
อยู่ในแผ่นเดียวกัน จานวน 1 แผ่น
4) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านให้ถ่ายเอกสารเฉพาะหน้าแรกที่มีบ้านเลขที่และหน้าที่มีชื่อ
นักศึกษา 1 แผ่น
5) ในกรณีที่คานาหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นา
หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คาสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น ฉบับ
ถ่ายสาเนา จานวน 1 แผ่น
6) ใบรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา 1 ฉบับ
1.3 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่านใด ที่ไม่สามารถนาใบแสดงผลการศึกษา ตามข้อ 1.2 ในข้อ 2) มายื่นตาม
วันที่กาหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1.4 เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษาทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็น
เอกสารปลอม หรือเป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิท ธิ์ในการเป็นนักศึกษาของมหาวิท ยาลัยขอนแก่น และ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย

2. การลงทะเบียนเรียน
2.1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่าน Web ที่ http://reg.kku.ac.th

3. การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ สาหรับ ผู้ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (หน้าที่ 9)
หมายเหตุ 1. เอกสารฉบับถ่ายสาเนาทุกรายการ ในข้อ 1.2 ให้ถ่ายสาเนา โดยใช้กระดาษ A4 เท่านั้น
พร้อมทั้งให้รับรองสาเนาถูกต้อง และเขียนรหัสประจาตัวนักศึกษาที่มุมบนด้านขวาทุกแผ่น

-32. สาหรับหนังสือรับรองการมีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ต้องการหนังสือรับรองการมีสิทธิ์
เข้าศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จะดาเนินการทาหนังสือรับรองรายบุคคล ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่ง
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครออนไลน์แล้ว สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนั กศึกษา ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในประกาศนี้ หากผู้ใดไม่ดาเนินการตามวัน เวลา
ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1. สาหรับหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
เป็นอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

กลุ่มสาขาวิชา

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ)
- สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา)
- สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาร่วมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
เภสัชบาบัด
กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี-สารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (ปรีคลินกิ และคลินิก)
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการ ด้านสุขภาพ

ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญา ปริญญา
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
โท
เอก

19,000

25,000

40,000

60,000

25,000

30,000

50,000

75,000

25,000

30,000

50,000

65,000

-5ลักษณะการจัดหลักสูตร
หลักสูตรปกติ
หลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท/
ปริญญาเอก/
ปริญญา ปริญญา
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
โท
เอก

กลุ่มสาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชกรรม
และระบบสุขภาพ)
- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ สาขาวิชา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สาขาวิชาพิษวิทยา
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนา -เภสัชภัณฑ์)
- สาขาวิชาร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ไม่มีคลินิก) และ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกสาขาวิชา
กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย
- สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (คลินิก)

30,000

37,500

50,000

65,000

30,000

50,000

50,000

80,000

50,000

80,000

60,000

100,000

2. สาหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
2.1 ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวละขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 3,000 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่ายรายภาคการศึกษา กาหนดดังนี้
2.2.1 ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร
คณะ/สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เคมีสาหรับครู
5. ชีววิทยาสาหรับครู
6. นิติวิทยาศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
38,000
38,000
38,000
40,000
35,000
40,000

-6คณะ/สาขาวิชา
คณะเกษตรศาสตร์
1. ธุรกิจการเกษตร
2. สัตวศาสตร์
3. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2. วิศวกรรมพลังงาน
3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
คณะศึกษาศาสตร์
1. การบริหารการศึกษา
2. วิทยาศาสตร์ศึกษา
3. สิ่งแวดล้อมศึกษา
4. หลักสูตรและการสอน
5. หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ
6. เทคโนโลยีการศึกษา
7. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คาปรึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
1. การพยาบาลผู้ใหญ่
2. การพยาบาลเด็ก
3. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
4. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
5. การพยาบาลเวชปฏิบัตคิ รอบครัว
6. การบริหารการพยาบาล
7. การพยาบาลผูส้ ูงอายุ
8. การผดุงครรภ์ขั้นสูง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ภาษาอังกฤษ
2. การจัดการสารสนเทศ
3. การบริหารการพัฒนา
4. พัฒนาสังคม
5. การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
6. ปรัชญา
7. ภาษาไทย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
30,000
30,000
35,000
40,000
40,000
40,000
40,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
35,000
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2. เทคโนโลยีอาคาร
3. การออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. การบริหารสาธารณสุข
2. สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
3. อนามัยสิ่งแวดล้อม
4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
5. โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
6. ชีวสถิติ
7. วิทยาการระบาด
คณะเภสัชศาสตร์
1. วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์
1. ทันตกรรมจัดฟัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. สัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะวิทยาการจัดการ
1. เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
2. การตลาด
3. การจัดการการท่องเที่ยว
4. การบัญชีมหาบัณฑิต
คณะเทคนิคการแพทย์
1. พยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
2. ดุริยางคศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย
1. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
1. การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม

อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
35,000
37,500
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
45,000
60,000
35,000
32,500
32,500
32,500
32,500
30,000
30,500
30,500
40,000
40,000

2.2.2 ปริญญาเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คณะ/สาขาวิชา
คณะศึกษาศาสตร์
1. เทคโนโลยีการศึกษา
2. คณิตศาสตร์ศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
50,000
50,000
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3. หลักสูตรและการเรียนการสอน
4. การบริหารการศึกษา
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
1. การพยาบาล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สังคมวิทยา
2. พัฒนศาสตร์
3. สารสนเทศศึกษา
4. รัฐประศาสนศาสตร์
5. ปรัชญาและศาสนาตะวันออก
คณะเภสัชศาสตร์
1. เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. การวางแผนภาคและเมือง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
1. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
2. ดุริยางคศิลป์
คณะวิทยาการจัดการ
1. การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
2. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย
1. วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา

อัตราค่าธรรมเนียม(บาท)
50,000
50,000
50,000
60,000
65,000
65,000
65,000
65,000
65,000
59,000
60,000
55,000
55,000
69,000
58,000
50,000

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมข้างต้น ครอบคลุมค่าหน่วยกิตลงทะเบียนวิชาเรียน และ ค่าธรรมเนียมการ
ใช้ บริการต่าง ๆ ของมหาวิท ยาลั ย ได้ แก่ การประกัน อุบั ติเหตุ การบริการสุขภาพ ห้องสมุ ด
คอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา และกีฬา
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน เท่ากับ ครึ่งหนึ่ งของค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาค
การศึกษาปกติ
3. ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
4. บางคณะมีการเรียกเก็บค่าบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมวิจัย หรือค่าธรรมเนียมการบริหาร
จัดการ ให้นักศึกษาติดต่อชาระค่า ธรรมเนียมเหล่านั้ น ได้ที่สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ
และหรือติดต่อที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
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สาหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ากว่า 470 คะแนน หรือ
TOEFL (Computer Based)
ไม่ต่ากว่า 150 คะแนน หรือ
TOEFL (Internet Based)
ไม่ต่ากว่า 52 คะแนน หรือ
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ากว่า 470 คะแนน หรือ
IELTS (Academic Module)
ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน หรือ
TU-GET (1000 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ
CU-TEP (120 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 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. หากนั กศึ กษาได้ ผ ลการสอบต่ ากว่ าเกณฑ์ ที่ ก าหนด ตามข้ อ 2. จะต้ องเข้ ารั บ การอบรมทั กษะ
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 จัดทาประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
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เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้
1. ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจาก
สถาบันที่มีการทดสอบดังนี้
TOEFL (Paper Based)
ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ
TOEFL (Computer Based)
ไม่ต่ากว่า 173 คะแนน หรือ
TOEFL (Internet Based)
ไม่ต่ากว่า 61 คะแนน หรือ
TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ากว่า 500 คะแนน หรือ
IELTS (Academic Module)
ไม่ต่ากว่า 5.5 คะแนน หรือ
TU-GET (1000 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรือ
CU-TEP (120 คะแนน)
ไม่ต่ากว่า 70 คะแนน
2. ผลการทดสอบภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการ Khon Kaen University Academic English Language
Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้
ทักษะการอ่าน
ระดับ 4 ขึ้นไป
ทักษะการเขียน
ระดับ 4 ขึ้นไป
3. หากนั กศึ กษามี ผ ลการสอบต่ ากว่ าเกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ ข้ อ 2.จะต้ องเข้ ารั บ การอบรมทั กษะ
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.
ผู้เข้าศึกษาจะต้องนาผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 1. มายื่นภายใน 2 ปี
5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 1-3 ใช้เป็นเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาได้
6. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 1. หรือ
2. ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดทาประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

