ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตร 3-4 ปี (ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา)
ระดับปริญญาโท
หลักสูตร 2 ปี (ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อ ภาคการศึกษา
( ตามประกาศ มข. ฉบับที่ ภาคปกติ ฉ. 2669/2561
และโครงการพิเศษ ฉ. 3056/2561 )
ระดับ

ภาคปกติ

ป.โท : ทุกสาขา
(ยกเว้น เทคโนการศึกษา และ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ป.โท : สาขาเทคโนการศึกษา และ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป.เอก : ทุกสาขา
ยกเว้นสาขาเทคโนฯ
ป.เอก : สาขาเทคโนฯ

19,000

โครงการ
พิเศษ
35,000

การรับสมัครสอบคัดเลือก
สมัครผ่านระบบออนไลน์

รายการ
1. สมัคร ผ่านระบบออนไลน์

ภาคต้น

แบบทั่วไป
(รอบที่ 1)
3 ธ.ค. 61 –
31 ม.ค. 62
8 ก.พ. 62

แบบทั่วไป
(รอบที่ 2)

ภาคปลาย

1 มี.ค.-30
เม.ย. 62
6 พ.ค. 62

1ส.ค.30 ก.ย. 62
7 ต.ค. 62

16 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62

11 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62

19 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62

9 มี.ค. 62

1 มิ.ย. 62

2 พ.ย. 62

18 มี.ค. 62

10 มิ.ย.62

12 พ.ย.62

1-5 เม.ย.
62

26-28
มิ.ย. 62

27-29 พ.ย.
62

โควตา

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้า
สอบคัดเลือก
3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
สอบสัมภาษณ์
5. สอบสัมภาษณ์
16 ก.พ. 62
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า 5 มี.ค. 62
ศึกษา
7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็น 20-22
นักศึกษา (นักศึกษาต้องยื่นใบ มี.ค.62

เฉพาะบาง
สาขาเท่านั้น

แบบ ทัว่ ไป

25,000

35,000

25,000

65,000

8. ปฐมนิเทศนักศึกษา
9. วันเปิดภาคการศึกษา

30,000

65,000

เงื่อนไขในการสมัครฯ เกี่ยวกับผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมการสอบต่าง ๆ ต่อ ครั้ง
ประเภทการสอบต่อครั้ง
การประประมวลความรู้
ป.โท เฉพาะ แผน ข
การสอบวัดคุณสมบัติ ป.เอก
การสอบการศึกษาอิสระ ป.โท
การสอบวิทยานิพนธ์ ป.โท
การสอบวิทยานิพนธ์ ป.เอก

กาหนดการรับสมัคร ประจาปีการศึกษา 2562

300

โครงการ
พิเศษ
2,000

500
500
500
1,500

3,000
4,000
5,000
6,000

ภาคปกติ

https://gs.kku.ac.th/

รายละเอียดการสมัครฯ ให้เป็นไปตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มข.
(ภาคต้น https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2019r1 )
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202420 โทรสาร 043-202421

แสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
และ ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา)

รับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปีการศึกษา 2562
(รับแบบโควตา และ แบบระบบปกติทั่วไป)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
7 สาขา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 7 สาขา

ดูประกาศจากทาง บัณฑิตวิทยาลัย มข.
ดูประกาศจากทาง มข.

ตามระเบียบการรับ สมัครฯ ปี 2562 กาหนดให้ ผู้สมัครฯยื่น ผลการทดสอบจากศูน ย์
ทดสอบทางภาษาอั งกฤษที่ มี อ ายุ ไม่เกิ น 2 ปี นั บ จากวัน สอบจากสถาบั น ทดสอบ ดั งนี้ การ
ทดสอบวัดความรู้ค วามสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) จั ดสอบโดยคณะ
มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ มข., TOEFL, IELTS, TU-GET และ CU-TEP เป็ น หลั ก ฐาน
แสดงความรู้ทางภาษาอังกฤษ ยื่นประกอบพร้อมกับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
กรณีไม่มีผลการทดสอบ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดู
รายละเอียดการสมัครและการทดสอบฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app) และเพื่อให้มี
คุณสมบัติตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 66/2559 เรื่อง เกณฑ์การประเมิน
ความรูค้ วามสามารถทางภาษาต่างประเทศฯ ดูรายละเอียดได้ที่
https://app.gs.kku.ac.th/gs/regulation_notice/show/1/2559/66
ติดต่อได้ที่ คุณปิยนันท์ E-mail : kku.aelt@gmail.com และ คุณวรากร โทร 043-009700 ต่อ 45932
กาหนดการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(KKU-AELT) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
ครั้ง ระยะเวลาสมัคร
สอบข้อเขียน
เวลาสอบ
ประกาศผลสอบ
21-31 December 2018
19 January 2019
09.00 12.00 AM
30 January 2019
1
21-31 January 2019
9 Fabruary 2019
09.00 12.00 AM
21 Fabruary 2019
2
19-28 Fabruary 2019
16 March 2019
09.00 12.00 AM
28 March 2019
3
21-31 March 2019
20 April 2019
09.00 12.00 AM
30 April 2019
4
25 May 2019
09.00 12.00 AM
… May 2019
5 * 20-30 April 2019
21-31 May 2019
15 June 2019
09.00 12.00 AM
27 June 2019
6
20-30 June 2019
13 July 2019
09.00 12.00 AM
25 July 2019
7
21-31 July 2019
17 August 2019
09.00 12.00 AM
29 August 2019
8
21-31 August 2019
14 September2019 09.00 12.00 AM
26 September2019
9
09.00 12.00 AM
24 October 2019
10 20-30 September 2019 12 October 2019
16 November 2019 09.00 12.00 AM
28 November2019
11 21-31 October 2019

การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัณฑิตวิทยาลัย มข.

https://gs.kku.ac.th/

โทรศัพท์ 043-202420

โทรสาร 043-202421

คณะศึกษาศาสตร์ มข. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 ต่อ 316
http://ednet.kku.ac.th/

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ต่อ)

จานวนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ระดับ / สาขาวิชา
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
การวัดและประเมินผล แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 ภาคปกติ
การบริหารการศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
จิตวิทยาพนุวัฒนธรรม แบบ 2.1 ภาคปกติ

ต้น

ปลาย

15
5
5
5
2
10
2
5
5
10
3

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับ / สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก ภาคปกติ
แผน ก โครงการพิเศษ
การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก ภาคปกติ
แผน ก โครงการพิเศษ
การบริหารการศึกษา แผน ก ภาคปกติ
แผน ก โครงการพิเศษ
คณิตศาสตรศึกษา
แบบ 1 สาหรับผู้ที่สาเร็จป.ตรี ทางการศึกษา
แผน ก โครงการพิเศษ

ต้น
5
15
5
15
5
20

15

แบบ 2 สาหรับผู้ที่สาเร็จ ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษา

แผน ก ภาคปกติ

10

ปลาย

ระดับ / สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
จิตวิทยาการศึกษาและการให้คาปรึกษา
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการให้คาปรึกษา
แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ
วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สาหรับ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
แผน ก แบบ ก2 โครงการพิเศษ
หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
แผน ก ภาคปกติ
แผน ก โครงการพิเศษ
การสอนศิลปะ
แผน ก โครงการพิเศษ
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
แผน ก โครงการพิเศษ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม 1
(สาหรับผู้ที่ไม่รับใบประกอบวิชาชีพครู)
วิชาเอกการสอน คณิตศาสตร์ โครงการพิเศษ
วิชาเอกการสอน ฟิสิกส์
โครงการพิเศษ
วิชาเอกการสอน เคมี
โครงการพิเศษ
วิชาเอกการสอน ชีววิทยา
โครงการพิเศษ
วิชาเอกการสอน คอมพิวเตอร์ โครงการพิเศษ
วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) โครงการพิเศษ

รับนักศึกษาตาม โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2562
ต้น

ปลาย

5

คณะศึกษาศาสตร์ มข. รับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการ สควค.
ประเภท Premium ระดับปริญญาโททางการศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามที่ สสวท. กาหนด

(หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ดร.พงศ์ธนัช 093-5642889 และ ดร.ปาริชาติ 082-4859441)

- จานวนการรับนักศึกษา โครงการ สควค.

25

***รอ ประกาศจาก สควค.****

5
15
10
10
5
4
4
4
10
3

หมายเหตุ
จานวนการรับนักศึกษาทั้งปี โดยรวมการรับทุกประเภท
(แบบโควตา แบบปกติทั่วไป และ แบบอื่นๆ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม 2 (สาหรับผู้ที่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)
วิชาเอกการสอน คณิตศาสตร์
คน
วิชาเอกการสอน ฟิสกิ ส์
คน
วิชาเอกการสอน เคมี
คน
วิชาเอกการสอน ชีววิทยา
คน
วิชาเอกการสอน คอมพิวเตอร์
คน
วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)
-

