ระยะเวลาการศึกษาในหลักสู ตรทีจ่ ดั การศึกษาแบบเต็มเวลา
ระดับปริญญาเอก
หลักสู ตร 3-4 ปี (ศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปี การศึกษา)
ระดับปริญญาโท
หลักสู ตร 2 ปี (ศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปี การศึกษา)

กาหนดการรับสมัคร ประจาปี การศึกษา 2561
ภาคต้ น
รายการ

โควตา

แบบทั่วไป
(รอบที่ 1)

1. สมัคร ผ่านระบบออนไลน์

15 ม.ค.-31 มี.ค.61

2. ประกาศรายชื่อผูส้ มัครเข้า
สอบคัดเลือก
3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
4. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้า
สอบสัมภาษณ์
5. สอบสัมภาษณ์

10 เม.ย.61

6. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้า
ศึกษา
7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็ น
นักศึกษา (นักศึกษาต้องยืน่ ใบ
แสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
และ ชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา)

8. ปฐมนิเทศนักศึกษา
9. วันเปิ ดภาคการศึกษา

-

แบบทั่วไป
(รอบที่ 2)

ภาคปลาย
แบบ ทัว่ ไป

เฉพาะบาง
สาขาเท่ านั้น

1 ส.ค. –
30 ก.ย.61
19 มิ.ย.61 5 ต.ค.61
14 พ.ค.14 มิ.ย.61

21 เม.ย. 61 23 มิ.ย. 61 20 ต.ค. 61
9 พ.ค.61 3 ก.ค. 61 31 ต.ค. 61

21 เม.ย.61 19 พ.ค.61

7 ก.ค.61

3 พ.ย.61

เงื่อนไขในการสมัครฯ เกีย่ วกับผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ
ตามระเบียบการรับสมัครฯ ปี 2561 กาหนดให้ผสู ้ มัครฯยืน่ ผลการ
ทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ
จากสถาบันทดสอบ ดังนี้ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ (KKU-AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มข. , TOEFL, IELTS, TU-GET และ CU-TEP เป็ นหลักฐานแสดงความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ ยืน่ ประกอบพร้อมกับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในกรณีที่
ผู้สมัครฯไม่ มีผลการทดสอบฯ ให้ผสู้ มัครๆ สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จดั สอบโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มข.ในระบบสมัครออนไลน์ได้ที่
https://englishservices.kku.ac.th/app โทร 043-202319
กาหนดการสมัครสอบวัดความรู ้ความสามารถทางภาษาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
(KKU-AELT) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
ครั้ง ระยะเวลา
สอบข้อเขียน
เวลาสอบ
ประกาศผล
ที่
สมัคร
สอบ
1
15-25 ม.ค.61 10-11 ก.พ.61
09.00-12.00 น. และ 21 ก.พ.61
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
13.00-16.00 น.
ไม่เกิน 90 คน)

2
3

23-25
พ.ค.61

5

28-30
พ.ย.61
4 ม.ค. 62
7 ม.ค. 62

การรับสมัครสอบคัดเลือก
สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://gs.kku.ac.th/
รายละเอียดการสมัครฯ ให้เป็ นไปตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มข.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่ อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ 043-202420 โทรสาร 043-202421

7-8 เม.ย.61

15-25 เม.ย.61

12-13 พ.ค.61
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

15-25 พ.ค.61

9-10 มิ.ย.61
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

6

6 ส.ค. 2561
14 ส.ค. 61

15-25 มี.ค.61

(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

4

23-25
ก.ค.61

8-11 มี.ค.61
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

14 พ.ค.61 31 พ.ค.61 17 ก.ค.61 13 พ.ย.61
18-22
มิ.ย.61

15-25 ก.พ.61

15-25 มิ.ย.61

7-8 ก.ค.61
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

7

15-25 ก.ค.61

18-19 ส.ค.61
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

8

15-25 ส.ค.61

8-9 ก.ย. 2561
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

9

15-25 ก.ย.61

20-21 ต.ค.61
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

10

15-25 ต.ค.61

10-11 พ.ย.61
(สอบวันละ 2 รอบ รอบละ
ไม่เกิน 90 คน)

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

21 มี.ค.61

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

20 เม.ย.61

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

23 พ.ค.61

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

20 มิ.ย.61

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

17 ก.ค.61

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

29 ส.ค.61

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

19 ก.ย.61

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

31 ต.ค.61

09.00-12.00 น. และ
13.00-16.00 น.

21 พ.ย.61

รับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปี การศึกษา 2561
(รับแบบโควตา แบบระบบปกติทวั่ ไป และ โครงการ สควค.)

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 7 สาขา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 7 สาขา

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

จานวนการรั บนักศึ กษา ประจาปี การศึ กษา 2561
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ระดับ / สาขาวิชา
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 ภาคปกติ
คณิ ตศาสตรศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
*การวัดและประเมินผล แบบ 2.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
*วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ
การบริ หารการศึกษา แบบ 2.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 โครงการพิเศษ
จิตวิทยาหนุวฒั นธรรม แบบ 1.1 ภาคปกติ
แบบ 2.1 ภาคปกติ

ต้ น

หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ต่ อ)
ปลาย

7
5
5
5
5
2
10
5
5
10
3
7

หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับ / สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
เทคโนโลยีการศึกษา แผน ก ภาคปกติ
แผน ก โครงการพิเศษ
การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก ภาคปกติ
แผน ก โครงการพิเศษ
การบริ หารการศึกษา แผน ก ภาคปกติ
แผน ก โครงการพิเศษ
คณิ ตศาสตรศึกษา
แบบ 1 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จป.ตรี ทางการศึกษา
แผน ก โครงการพิเศษ

ต้ น
5
15
5
20
5
20

15

แบบ 2 สาหรับผูท้ ี่สาเร็ จ ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษา

แผน ก ภาคปกติ

10

ปลาย

ระดับ / สาขาวิชา
ระดับปริญญาโท
จิตวิทยาการศึกษาและการให้คาปรึ กษา
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการให้คาปรึ กษา
แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ
วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ ม สาหรับ
ผูเ้ รี ยนที่มีความต้องการจาเป็ นพิเศษ
แผน ก แบบ ก2 โครงการพิเศษ
หลักสู ตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
แผน ก ภาคปกติ
แผน ก โครงการพิเศษ
การสอนภาษาไทย
แผน ก โครงการพิเศษ
การสอนภาษาอังกฤษ
แผน ก ภาคปกติ
การสอนสังคมศึกษา
แผน ก โครงการพิเศษ
การสอนศิลปะ
แผน ก โครงการพิเศษ
การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
แผน ก โครงการพิเศษ
การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผน ก โครงการพิเศษ

รั บนักศึ กษาตาม โครงการ สควค. ปี การศึ กษา 2561
ต้ น

ปลาย

-

-

คณะศึกษาศาสตร์ มข. รับนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการ สควค.
ประเภท Premium ระดับปริญญาโททางการศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติ
ดูได้ที่เว็บไซค์ http://gs.kku.ac.th
(หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ ดร.พงศ์ธนัช 093-5642889)

- จานวนการรับนักศึกษา โครงการ สควค.
30

5
15
15
5
15
10
10
5

หมายเหตุ
จานวนการรับนักศึกษาทั้งปี โดยรวมการรับทุกประเภท
(แบบโควตา แบบปกติทวั่ ไป และ แบบอื่นๆ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาเอกการสอน คณิตศาสตร์
10 คน
วิชาเอกการสอน ฟิสกิ ส์
5 คน
วิชาเอกการสอน เคมี
5 คน
วิชาเอกการสอน ชีววิทยา
5 คน
วิชาเอกการสอน คอมพิวเตอร์
10 คน
วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์ (ทัว่ ไป)

- กาหนดการรับโครงการ สควค.

รายการ
1. ระยะเวลาสมัครและรับสมัคร
ทางเว็บไชค์ http//gs.kku.ac.th โดยผู้สมัคร
ต้องมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อ
สอบคัดเลือกเป็น นศ.ทุน โครงการ สควค. ตาม
ปศ.ของ สสวท.เท่านั้น
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
3. สอบข้อเขียน
ส่วนของ มข.
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า สอบสัมภาษณ์

กาหนดการ
16 ก.พ.-16 มี.ค.
2561

5. สอบสัมภาษณ์
โปรดนาหลักฐานมาแสดงก่อนเข้าสอบ ดังนี้
- ใบแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษฉบับ
จริง ที่มีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ สสวท.
- บัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆตามที่ สควค
และ มข.กาหนด
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศกึ ษา
7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ส. 26 พ.ค. 2561
ณ ห้อง 1368 (ชั้น 3)
คณะศึกษาศาสตร์
มข.

8. ปฐมนิเทศนักศึกษาของ มข.
9. วันเปิดภาคการศึกษา

จ. 6 ส.ค. 2561
อ. 14 ส.ค. 2561

ศ. 23 มี.ค. 2561
ศ. 30 มี.ค. 2561
ศ. 6 เม.ย. 2561

ศ. 15 มิ.ย. 2561
23-25 ก.ค. 2561

(หมายเหตุ ใบแสดงผลการเรียนประกอบการรายงานตัว ต้องเป็นฉบับที่ผ่านสภาอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

