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Graduate School Announcement 67/2016 

On English Proficiency Test Criteria for Master’s Students  
-------------------------- 

 Graduate School, Khon Kaen University, is to complete the process of English Proficiency Test 
Criteria for Master’s Students efficiently in compliance with Khon Kaen University Regulations on Graduate 
Study B.E. 2 5 5 9 , Article 50 . 2 , master’s students are to pass the English Proficiency Test for graduation.  
By virtue of the agreement of 3/2016 Graduate School Committee Meeting on June 23, 2016, has therefore 
issued the Graduate School Announcement, Khon Kaen University No. 67/2016 on English Proficiency Test 
Criteria for Master’s Students as follows: 
  Article 1 This announcement shall be called “Graduate School Announcement (article 67/2016) on 
English Proficiency Test Criteria for Master’s Students” 
  Article 2 This announcement is to come into effect on the date following the official 
announcement.  
  Article 3 The previous Graduate School Announcements as follow are no longer applied:  
        3.1 Graduate School Announcement, Khon Kaen University (No. 77/2005), On English Proficiency 
Test Criteria for Master’s Students 
        3.2 Graduate School Announcement, Khon Kaen University (No. 7/2007), On English Proficiency Test 
Criteria for Master’s Students (First Revised) 
        3.3 Graduate School Announcement, Khon Kaen University (No. 4/2008), On English Proficiency Test 
Criteria for Master’s Students (Second Revised) 
  Article 4 To complete the process of English proficiency evaluation for master’s students, the 
criteria are as follows:  
        4.1 The English proficiency test result issued by language testing center must not exceed 2 
years and from the testing date at Testing Center as follows: 

TOEFL (Paper  Based)   the minimum score of   470  or 
TOEFL (Computer  Based)    the minimum score of   150  or 
TOEFL (Internet Based)   the minimum score of   52    or 
TOEFL (Institutional Testing Program) the minimum score of   470  or 
IELTS (Academic  Module)    the minimum score of   5.0   or 
TU-GET (1000)     the minimum score of   500  or  
CU-TEP (120)      the minimum score of   60 
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4.2 Khon Kaen University Academic English Language Test (KKU – AELT) result provided by the faculty 

of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University and the result must be as follows: 
Reading Skill    Level 3 or above 
Writing Skill   Level 3 or above 

4.3 If the test result is below the defined level in No. 4.2, students are to enroll course (s) provided 
by the faculty of Humanities and Social Sciences depending on KKU-AELT result: 

Reading skill level 1 and 2 must participate in Academic Reading for Master’s Students I 
Writing skill level 1 and 2 must participate in Academic Writing for Master’s Students I  

Students are to pass the required results before thesis or independent study defense. 
 Article 5 Master’s students are to submit the test result according to No. 4.1, 4.2 or 4.3 to the program to 
be processed to Graduate School to further issue the English Proficiency Test Result Announcement to all 
concerned. 

Article 6 Master’s students admitted before 2016 academic year yet have not passed the English 
Proficiency Test Criteria are to take an English test or to enroll in 411 711 Reading in English for Graduate 
Student or English courses provided by the faculty of Humanities and Social Sciences, as issued in Graduate 
School Announcement, Khon Kaen University article 77/2005 and complete within 2016 academic year.  
If overdue, students are to submit the English Proficiency Test result as declared in this announcement.  

Article 7 The Dean of the Graduate School is responsible for this announcement. 
Article 8 If any dispute arises from this announcement, the Dean of the Graduate School has final 

authority as regards arbitration and his/her decision is final. 
 

 
 
Announced July 8, 2016 

 
                               (Signed)  

         (Assoc.Prof.Dr.Surasakdi Wongratanacheewin) 
                                                                                   Dean of Graduate School 



 
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 67/2559) 

เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

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

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 ข้อ 50.2 นักศึกษา
ในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ จะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นั้น 
เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559              
จึงได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตไว้ดังน้ี 
  ข้อ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2559) เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต” 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลัย ดังต่อไปนี้  

  3.1  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 77/2548) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
ความรู้ภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

  3.2   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่7/2550) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ 
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่1) 

  3.3   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่4/2551) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ 
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่2) 
  ข้อ 4.  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตให้ใช้
เกณฑ์    ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 4.1 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 
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 4.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 
Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้ 

ทักษะการอ่าน     ระดับ 3 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน    ระดับ 3 ขึ้นไป 

 4.3 หากนักศึกษาได้ผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ตามข้อ 4.2 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  
ข้อ 5. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ตาม ข้อ 4.1 

หรือ 4.2   ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
ข้อ 6. ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ให้ด าเนินการ

สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ลงทะเบียนรายวิชา 411 711 Reading in English for 
Graduate Student หรือการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 77/2548 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 หากพ้นก าหนด 
นักศึกษาจะต้องด าเนินการ  ยื่นผลการทดสอบตามที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 7. ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 8. ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามประกาศนี ้ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่
สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 
  
  
 
     (รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ วงศร์ัตนชีวิน) 

                                                 คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 

 


