
-1- 

 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี 66/2559) 
เร่ือง  เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  

ส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
-------------------------- 

  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 21.4 ข้อ 31.6 ข้อ 32 
และข้อ 50.3.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนดนั้น เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จึงได้ก าหนด
เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไว้ดังน้ี 
  ข้อ 1.  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 66/2559) เรื่อง เกณฑ์การ
ประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ส าหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต” 
  ข้อ 2. ประกาศนี้ให้มผีลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีออกประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศบณัฑิตวทิยาลัย ดังต่อไปนี้  

3.1  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 76/2548) เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ 
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

3.2  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที ่3/2551) เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถ 
ทางภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (แก้ไขครั้งที ่1) 
  ข้อ 4.  การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ให้ใช้การประเมินความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
  ข้อ 5. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิตให้ใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

5.1  ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีผลการสอบมอีายุไมเ่กิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันท่ีมี
การทดสอบดังนี ้

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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5.2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Khon Kaen University Academic English Language 

Test (KKU – AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลการสอบดังนี้ 
ทักษะการอ่าน    ระดับ 4 ขึ้นไป 
ทักษะการเขียน   ระดับ 4 ขึ้นไป 

5.3 หากนักศึกษามีผลการสอบต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ ข้อ 5.2 จะต้องเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ จัด
อบรมโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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  
5.4 ถ้าผู้เข้าศึกษาไม่เข้าอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามข้อ 5.3 ผู้เข้า

ศึกษา จะต้องน าผลการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 5.1 มายื่นภายใน 2 ปี   
 ข้อ 6. เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามข้อ 5 ใช้เป็นเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาได้   

ข้อ 7. ให้นักศึกษายื่นเอกสารแสดงผลการประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 5.1 หรือ ข้อ 5.2 
ต่อสาขาวิชาเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ข้อ 8. ส าหรับนักศึกษาที่ยังไมผ่า่นเกณฑภ์าษาอังกฤษท่ีเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ให้ด าเนินการเข้าอบรม
วิชาการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ 1, 2 และ 3 ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมสาสตร์ ตามประกาศบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 76/2548 ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 หากพ้นก าหนด นักศึกษาจะต้อง
ด าเนินการยื่นผลการทดสอบตามที่ปรากฏในประกาศฉบับน้ี 

ข้อ 9. ให้คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  
ข้อ 10. ในกรณีที่มิได้ก าหนดหลักการหรือแนวปฏิบัติไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี ้ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีอ านาจวินิจฉัยสั่งการ ค าวินิจฉัยของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม พ.ศ.  2559 
 
  
  
 
   (รองศาสตราจารยส์ุรศักดิ์ วงศ์รตันชีวิน) 

                                                คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 


