กาหนดการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ การลงทะเบียน และชาระ
ค่าธรรมเนียมหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (AEP1i)
ของนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ ที่รับเข้าโดยวิธีรับตรง
(โควตาทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2560)
รายงานตัวเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://reg.kku.ac.th
พร้อมพิมพ์ใบชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จานวน 40,000 บาท ไปชาระที่ธนาคารหรือสถานที่ตามที่
ใบชาระเงินระบุ

20 –24
มีนาคม 2560

ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Admission fee)
จานวน 10,000 บาท

20 – 31
มีนาคม 2560

ลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียมหลักสูตร AEP1i
จานวน 27,000 บาท

18 –28
เมษายน 2560

ชาระค่าหนังสือเรียนหลักสูตร AEP1i

18 พฤษภาคม 2560
เป็นต้นไป

**หมายเหตุ**
นักศึกษาสามารถชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ ค่าธรรมเนียมหลักสู ต ร
AEP1i ได้ที่วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ตรงข้ามคอมเพล็กซ์)
หรือ โอนเงินผ่านทางธนาคาร โดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี “บัญชีเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ” ประเภทออม
ทรัพย์ เลขที่บัญชี 549-2-02992-2
กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
และสาขาวิชา เพื่อยืนยันการชาระเงิน มาที่เบอร์ 043-202424

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 10/2560)
เรื่อง ผลการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท
โควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
ตามทีว่ ิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ที่รับเข้าด้วยวิธีรับตรงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 บัดนี้ การดาเนินการสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่มีรายชื่อใน
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น (ฉบั บ ที่ 443/2560) เรื่ อ ง รายชื่ อ ผู้ ส อบผ่ า นสั ม ภาษณ์ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560 สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตาม
รายละเอียดในประกาศฉบับดังกล่าว ภายในวันที่ 20-24 มีนาคม พ.ศ. 2560
การทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
แบ่งผลการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
Pass
AEP1i

คือ ผ่านการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
คือ ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานในหลักสูตร
Academic English Preparation 1 Intensive หรือ AEP1i
ซึ่งมีรายชื่อนักศึกษาดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
นักศึกษาใหม่ที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในหลักสูตร Academic English Preparation 1
Intensive หรือ AEP1i จานวน 210 ชั่วโมง จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน (วันที่ 22 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560) โดยมีตารางเรียนและรายละเอียดของหลักสูตร AEP ในเอกสารแนบท้ายประกาศ และติดต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ
อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 9 เพื่อดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Admission fee) จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในวันที่ 20 –
31 มีนาคม พ.ศ. 2560
2. ชาระค่าธรรมเนียมหลักสูตร AEP1i จานวน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ในวันที่ 18 – 28
เมษายน พ.ศ. 2560
3. ชาระค่าหนังสือเรียนหลักสูตร AEP1i 2 เล่ม จานวน 620 บาท (หกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ 18
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
การชาระค่าธรรมเนียม ในข้อ 1 และ 2 สามารถชาระผ่านการโอนเข้าเลขที่บัญชี 549-2-02992-2 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชีเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ม.ขอนแก่น แล้วแฟกซ์ใบ pay-in พร้อมระบุชื่อและรหัส
นักศึกษา มาที่เบอร์ 043-202424

ทั้งนี้ หากนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (AEP1i) ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ
หลังจากจบหลักสูตรจะต้องใช้เวลาเรียนปรับพื้นฐานต่อเนื่อง จานวน 140 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา และจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่เข้าศึกษาได้น้อยกว่าปกติ (ไม่เกิน 4 วิชา ทั้งนี้รายวิชาที่นักศึกษาสามารถลง
เรียนได้จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเกศ กนิษฐานนนท์)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 10/2560 หน้า 1/18
ผลการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
(Bachelor of Business Administration Program in Global Business)
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายธนชาติ สุขบัญชา
นางสาวจิรภัทร์ หิรัญมาลย์
นางสาวณัฏฐณิชา ฉายากุลกิจ
นางสาวสุจารี ครองสาราญ
นายสหรัฐ สมุตริ ัมย์

ผลการทดสอบ
AEP1i
AEP1i
AEP1i
AEP1i
AEP1i

** หมายเหตุ **
นักศึกษาที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ (Pass) แต่ประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตร
ปรับพื้นฐานในหลักสูตร AEP1i สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติเพิ่มเติมตามความสมัครใจได้ ในวันที่
18 – 28 เมษายน พ.ศ. 2560

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 10/2560 หน้า 2/18
ผลการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ
(Bachelor of Arts Program in International Affairs)
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ผลการทดสอบ
1
นางสาวกนกณัฏฐ์ ปิ่นทอง
AEP1i
2
นางสาวกนิษฐา เก้าเอี้ยน
Pass
3
นางสาวจันทวรรณ แซ่แต้
Pass
4
นางสาวจิราภา คชฤกษ์
AEP1i
5
นางสาวชุติกาญจน์ ชีวะเศรษฐธรรม
AEP1i
6
นางสาวพรไพลิน จินตชาติ
AEP1i
7
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีลุนช่าง
AEP1i
8
นางสาววรรณลยา จันทร์เพ็งเพ็ญ
AEP1i
9
นางสาวศิรลิ ักษณ์ สุทธิประภา
AEP1i
10
นายเจตวัฒน์ แก้วปา
AEP1i
11
นางสาวเมธิณี วงค์พัวพันธ์
AEP1i
12
นางสาวคณิตา ไชยปัญหา
AEP1i
13
นางสาวจินดาหรา มองธรรม
AEP1i
14
นางสาวจิราภรณ์ นาเมืองรักษ์
AEP1i
15
นางสาวนันท์นภัส เหล่าลือเกียรติ
Pass
16
นางสาวเกตุมณี เเสงจันทร์เรือง
AEP1i

** หมายเหตุ **
นักศึกษาที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ (Pass) แต่ประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตร
ปรับพื้นฐานในหลักสูตร AEP1i สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติเพิ่มเติมตามความสมัครใจได้ ในวันที่
18 – 28 เมษายน พ.ศ. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 9
โทรศัพท์ 0-4320-2424 และ 0-4320-2173 ในวันและเวลาราชการ

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 10/2560 หน้า 3/18
ผลการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
(Bachelor of Business Administration Program in International Marketing)
สาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-สกุล
นางสาวกานตรัตน์ พิณศิริ
นายณัฐภัทร ไวยประสิทธิ์
นายธนกฤต เกิดสุวรรณ
นางสาวผกามาศ คามา
นางสาวรัชนก คุณากุลสวัสดิ์
นางสาววณิชา เสงี่ยมศักดิ์
นางสาววิลาสิณี คาย่อย
นายมงคลกฤษฎิ์ ปิยพงษ์ศักดิ์
นางสาวมัชฌิมา โมรัษเฐียร

ผลการทดสอบ
AEP1i
AEP1i
Pass
AEP1i
AEP1i
Pass
AEP1i
AEP1i
AEP1i

** หมายเหตุ **
นักศึกษาที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ (Pass) แต่ประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตร
ปรับพื้นฐานในหลักสูตร AEP1i สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติเพิ่มเติมตามความสมัครใจได้ ในวันที่
18 – 28 เมษายน พ.ศ. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 9
โทรศัพท์ 0-4320-2424 และ 0-4320-2173 ในวันและเวลาราชการ

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 10/2560 หน้า 4/18
ผลการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(Bachelor of Arts Program in Tourism Management)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นางสาวกัณฐมณี มิ่งศิริ
นางสาวนันฑิตา มีเพียร
นางสาวปพิชญา พรมย่อง
นางสาวพนิดา อึ้งสุวานิช
นายธนกร เชฐบัณฑิตย์
นางสาวธนัชญา ด้วงสะดี

ผลการทดสอบ
AEP1i
AEP1i
AEP1i
Pass
Pass
AEP1i

** หมายเหตุ **
นักศึกษาที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ (Pass) แต่ประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตร
ปรับพื้นฐานในหลักสูตร AEP1i สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติเพิ่มเติมตามความสมัครใจได้ ในวันที่
18 – 28 เมษายน พ.ศ. 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 9
โทรศัพท์ 0-4320-2424 และ 0-4320-2173 ในวันและเวลาราชการ

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 10/2560 หน้า 5/18
ผลการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทโควตาทั่วประเทศ รอบที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(Bachelor of Arts Program in Communication Arts)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-นามสกุล
นายกันตพงศ์ วงษ์วิจิตร
นางสาวชนิกา ราชสุวอ
นางสาวธัญญาศิริ บุพศิริ
นางสาวธันยธรณ์ พลบูรณ์
นายพิชชนนท์ แสงบุญ
นายอานวยชัย รัตนคา
นางสาวกมลชนก จรรยาศิริ
นางสาวดวงนภา เสถียรชัชวาล
นางสาวรัตนาพร บุญรักษา
นางสาวสุธีมนต์ คาคุ้ม
นางสาวแสงสวย วีสมหมาย

ผลการทดสอบ
AEP1i
AEP1i
AEP1i
AEP1i
AEP1i
AEP1i
AEP1i
AEP1i
AEP1i
Pass
Pass

** หมายเหตุ **
นักศึกษาที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ (Pass) แต่ประสงค์ที่จะเรียนหลักสูตรปรับ
พื้นฐานในหลักสูตร AEP1i สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติเพิ่มเติมตามความสมัครใจได้ ในวันที่ 18 – 28
เมษายน พ.ศ. 2560
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Time table for AEP1i classes during 22nd May – 13th July 2017
Day/Time

9:00 – 12:00

Lunch

13:00 – 16:00

Monday

AEP1i

AEP1i

Tuesday

AEP1i

AEP1i

Wednesday

AEP1i

Thursday

AEP1i

AEP1i

Friday

AEP1i

AEP1i

Classrooms in 2nd Floor, Pimon Konlakit Building
(อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 2, อาคารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ รอบโควตา มข.):
**On 22nd May 2017, all AEP1i students meet the lecturers at the
classroom number B208 to get the course introduction at 9.00 am.**
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ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 075/2558)
เรื่อง เกณฑ์การทดสอบนักศึกษาใหม่และการประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในหลักสูตร
Academic English Preparation ปีการศึกษา 2558
ตามที่ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ ได้ ด าเนิ น การรั บ เข้ า นั ก ศึ ก ษาใหม่
ด้ ว ยวิ ธี ก ารรั บ ตรงของ
มหาวิทยาลั ย ขอนแก่น (โควตา มข.) วิธีการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admissions) และวิธีการรั บ ตรงของวิทยาลั ยนานาชาติ ซึ่งได้มีการสอบเพื่อวัด ระดับความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ อันเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
การทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ
แบ่งผลการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
Pass คือ ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
AEP
คือ ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษใน
หลักสูตร Academic English Preparation หรือ AEP
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผลการการเรียน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
นั ก ศึ ก ษาใหม่ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กให้ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนานาชาติ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในหลักสูตร Academic English Preparation
ทุกคน ต้องลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาที่กาหนดตามรายละเอียดในประกาศของวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่มี
ผลการทดสอบในวิธีการรับเข้าที่ตนเข้าศึกษา
เกณฑ์การทดสอบนักศึกษาใหม่และการประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอัง กฤษในหลักสูตร
Academic English Preparation วิทยาลัยนานาชาติ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ มี
ผลบังคับใช้กับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ ประจาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ ดร.ละออศรี เสนาะเมือง)
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
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หลักสูตร Academic English Preparation
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คาอธิบาย
หลักสูตร Academic English Preparation หรือ AEP จัดทาขึ้นสาหรับนักศึกษาที่ต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการเตรียมตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตร Academic English Preparation หรือ AEP มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ทักษะการศึกษา และทักษะในการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย สาหรับนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องมีการปรับพื้นฐานก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาตรี
เมื่อสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรับพื้นฐานแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนจะได้ฝึก
ทักษะทางภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
1. ทักษะทางวิชาการ: การสรุป การถอดความ การคาดการณ์ การระบุสาระสาคัญ
2. ทักษะภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ระดับของหลักสูตร AEP
1. Academic English Preparation 1 Intensive (AEP1i)
1.1 นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มี
เงื่อนไขให้เข้าศึกษาในหลักสูตร AEP1i จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังกล่าวในช่วงภาคการศึกษาพิเศษ
(เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม) เป็นเวลา 210 ชั่วโมง
1.2 เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รในระยะเวลา 105 ชั่ ว โมงแรกจะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษใน
ระดับพื้นฐาน และใน 105 ชั่วงโมงหลัง จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาทั้งสี่
ทักษะในทุกๆ คาบเรียน ตามรูปแบบการสอนของอาจารย์ ผู้สอน ในคาบเรียนช่วงท้ายของหลักสูตรนักศึกษา
จะต้องนาเสนอผลงานที่เกิดจากการประมวลความรู้และทักษะเรียนตลอดระยะเวลา 210 ชั่วโมง หน้าชั้นเรียน
1.3 เมื่อเรียนครบ 210 ชั่วโมงแล้ว จะมีการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของตลอด
ระยะเวลาการเรียน โดยใช้ข้อสอบ Exit Test และมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในหลักสูตร AEP1i ดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 100)
0 – 49
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร AEP1 ในภาคการศึกษาต้น และได้รับ
อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 รายวิชา
โดยวิทยาลัยจะได้ประกาศรายวิชาดังกล่าวในประกาศผลการทดสอบ Exit Test
50 – 79
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสู ตร AEP2 ในภาคการศึกษาต้น และได้รับ
อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 รายวิชา
โดยวิทยาลัยจะได้ประกาศรายวิชาดังกล่าวในประกาศผลการทดสอบ Exit Test
80 – 100
นักศึกษาผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของหลักสูตร AEP และ
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรที่ตนสังกัดได้ตามปกติ
1.4 หลักสูตร AEP1i มีระยะเวลาในการเรียนจานวน 210 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าหนังสือ)
1.5 หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนหลักสูตร AEP1i ได้แก่ Straightforward: Beginner และ
Hemispheres 1
2. Academic English Preparation 1 (AEP1)
2.1 นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไขต้องเรียนในหลักสูตร AEP1 หรือ
นักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตร AEP1i ในช่วงภาคการศึกษาพิเศษ และมีผลการทดสอบ Exit Test อยู่
ในช่วง 0 – 49 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร AEP1 ในภาคการศึกษาต้น เป็นระยะเวลา 140
ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรที่ตนสังกัดได้เพียง 3 รายวิชาเท่านั้น (วิทยาลัย
นานาชาติจะประกาศตารางเรียน และรายวิชาที่ลงทะเบียนได้บนเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th ต่อไป)
2.2 เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รในระยะเวลา 70 ชั่ ว โมงแรกจะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษใน
ระดับพื้นฐาน และใน 70 ชั่วงโมงหลัง จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาทั้งสี่
ทักษะในทุกๆ คาบเรียน ตามรูปแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอน ในคาบเรียนช่วงท้ายของหลักสูตรนักศึกษา
จะต้องนาเสนอผลงานที่เกิดจากการประมวลความรู้และทักษะเรียนตลอดระยะเวลา 140 ชั่วโมง หน้าชั้นเรียน
2.3 เมื่อเรียนครบ 140 ชั่วโมงแล้ว จะมีการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของตลอด
ระยะเวลาการเรียน โดยใช้ข้อสอบ Exit Test และมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในหลักสูตร AEP1 ดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 100)
0 – 49
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร AEP1 ในภาคการศึกษาปลาย และได้รับ
อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 รายวิชา
โดยวิทยาลัยจะได้ประกาศรายวิชาดังกล่าวในประกาศผลการทดสอบ Exit Test
50 – 79
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร AEP2 ในภาคการศึกษาปลายและได้รับ
อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติเพียง 3 รายวิชา
โดยวิทยาลัยจะได้ประกาศรายวิชาดังกล่าวในประกาศผลการทดสอบ Exit Test
80 – 100
นักศึกษาผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของหลักสูตร AEP และ
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรที่ตนสังกัดได้ตามปกติ
2.4 หลักสูตร AEP1 มีระยะเวลาในการเรียนจานวน 140 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาต้นแล้ว ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียนของ
หลักสูตร AEP1 อีก
2.5 หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนหลักสูตร AEP1 ได้แก่ Straightforward: Beginner และ
Hemispheres 1
3. Academic English Preparation 2 (AEP2)
3.1 นักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตร AEP1i ในภาคการศึกษาพิเศษ และมีผลการทดสอบ Exit Test
อยู่ในช่วง 50 – 79 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร AEP2 ในภาคการศึกษาต้น เป็นระยะเวลา
140 ชั่ว โมง และสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าของหลั กสู ตรที่ตนสั ง กัดได้เพี ยง 3 รายวิช าเท่านั้ น
(วิทยาลัยนานาชาติจะประกาศตารางเรียน และรายวิชาที่ลงทะเบียนได้บนเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th ต่อไป)
3.2 นักศึกษาที่ผ่านการเรียนหลักสูตร AEP1 ในภาคการศึกษาต้น และมีผลการทดสอบ Exit Test อยู่
ในช่วง 50 – 79 คะแนน จะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร AEP2 ในภาคการศึกษาปลาย เป็นระยะเวลา
140 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรได้เพียง 3 รายวิชา (วิทยาลัยนานาชาติจะ
ประกาศตารางเรียน และรายวิชาที่ลงทะเบียนได้บนเว็บไซต์ www.ic.kku.ac.th ต่อไป)
3.3 เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รในระยะเวลา 70 ชั่ ว โมงแรกจะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษใน
ระดับพื้นฐาน และใน 70 ชั่วงโมงหลัง จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาทั้งสี่
ทักษะในทุกๆ คาบเรียน ตามรูปแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอน ในคาบเรียนช่วงท้ายของหลักสูตรนักศึกษา
จะต้องนาเสนอผลงานที่เกิดจากการประมวลความรู้และทักษะเรียนตลอดระยะเวลา 140 ชั่วโมง หน้าชั้นเรียน
3.4 เมื่อเรียนครบ 140 ชั่วโมงแล้ว จะมีการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของตลอด
ระยะเวลาการเรียน โดยใช้ข้อสอบ Exit Test และมีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนในหลักสูตร AEP2 ดังนี้
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เกณฑ์การประเมิน
ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม 100)
0 – 79
3.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร AEP2 ในภาคการศึกษาปลายและ
ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติเพียง 3
รายวิชา โดยวิทยาลัยจะได้ประกาศรายวิชาดังกล่าวในประกาศผลการทดสอบ Exit
Test
3.2 นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อรั บ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ การลงทะเบี ย นใน
รายวิชาของหลักสูตรที่ตนสังกัดเป็นรายบุคคล
80 – 100
นักศึกษาผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของหลักสูตร AEP และ
สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรที่ตนสังกัดได้ตามปกติ
3.5 หลักสูตร AEP2 มีระยะเวลาในการเรียนจานวน 140 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาต้นแล้ว ซึ่งนักศึกษาไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียนของ
หลักสูตร AEP2 อีก
3.6 หนังสือเรียนที่ใช้ในการเรียนหลักสูตร AEP2 ได้แก่ Straightforward: Elementary และ
Hemispheres 2
4. การผ่านหลักสูตร Academic English Preparation (AEP)
4.1 นักศึกษาในหลักสูตร AEP ทุกระดับที่ผ่านการทดสอบ Exit Test และมีผลการทดสอบอยู่ในช่วง
80 – 100 คะแนน สามารถผ่านหลักสูตร AEP และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรที่ตนสังกัดได้ตามปกติ
4.2 นักศึกษาในหลักสูตร AEP ที่ไม่ผ่านการทดสอบ Exit Test จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับ
คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรที่ตนสังกัดเป็นรายบุคคล
*********************************************************
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KHON KAEN UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE
ACADEMIC ENGLISH PREPARATION
(KKUIC-AEP)
Course Description:
The Academic English Program, or AEP, is designed for students who need to improve
their English-language skills and plan to continue their study at a university level.
Course Objectives:
The aim of the course is to improve the English language proficiency in higher level
and be able to study their interested international majors effectively. The students who
have been identified as having a low level of English attainment, so that by the end of the
course, they can actively participate in mainstream university courses to an international
standard.
Students are to successfully demonstrate the following English language and study
skills:
1. Academic skills: summarizing, paraphrasing, making predictions, identifying gist
2. English language skills: listening, speaking, reading and writing
AEP Courses:
1. Academic English Preparation 1 Intensive (AEP1i)
1.1 New students who attend KKUIC admission and are required to study AEP1i for
improving their English-language skills need to study AEP1i course in the summer vacation
(May – July) for 210 hours.
1.2 This course will provide General English for the first 105 hours and the
proceeding 105 hours will be Academic English. All four skills will be covered in each class,
as following the Communicative Language Teaching style. An end of course demonstration
will be encouraged, where students may demonstrate their skills they have developed
during the course in front of their peers.
1.3 After the 210 hours of study, the students will take the AEP1i Exit test, and the
criteria of the test results are:
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Criteria
0% – 49%

Result
Study AEP1 course in the first semester and register for three KKUIC
General Education courses, which will be suggested in the
announcement of the exit test results.
50% – 79%
Study AEP2 course in the first semester and register for three KKUIC
General Education courses, which will be suggested in the
announcement of the exit test results.
80% – 100%
Exit AEP and register for the regular courses of the next semester
listed in their programs.
1.4 The cost of 210 hours of AEP1i course is 27,000 baht (not including text books).
1.5 The books used in this course are Straightforward: Beginner and Hemispheres 1.
2. Academic English Preparation 1 (AEP1)
2.1 Students, who finish AEP1i in the summer period and have an Exit Test score
from 0% - 49% and new students who are required to study AEP1, will study AEP1 course
for 140 hours during the first semester and enroll in three General Education courses (the
class schedule and list of courses will be announced later on www.ic.kku.ac.th).
2.2 This course provides General English for the first 70 hours and the proceeding 70
hours is Academic English. All four skills will be covered in each class, as following the
Communicative Language Teaching style.
2.3 After the 140 hours of study, the students will take the AEP1 Exit test, and the
criteria of the test results are:
Criteria
Result
0% – 49%
Study AEP1 course in the second semester and register for three KKUIC
General Education courses, which will be suggested in the
announcement of the exit test results.
50% – 79%
Study AEP2 course in the second semester and register for three KKUIC
General Education courses, which will be suggested in the
announcement of the exit test results.
80% – 100%
Exit AEP and register for the regular courses listed in their programs.
2.4 AEP1 course is instructed in the first semester, the fee for this course is included
in the semester tuition fee, so the students do not pay for AEP1 course.
2.5 The books used in this course are Straightforward: Beginner and Hemispheres 1.
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3. Academic English Preparation 2 (AEP2)
3.1 Students who finish AEP1i in the summer period and have an Exit Test score from
50% – 79%, will study AEP2 course for 140 hours in the first semester and enroll in three
General Education courses (the class schedule and list of courses will be announced later
on www.ic.kku.ac.th).
3.2 Students who finish AEP1 in the first semester and have an Exit Test score from
50% - 79%, will study AEP2 for 140 hours in the second semester and enroll in three
General Education courses (the class schedule and list of courses will be announced later
on www.ic.kku.ac.th).
3.3 This course will provide General English for the first 70 hours and the proceeding
70 hours will be Academic English. All four skills will be covered in each class, as following
the Communicative Language Teaching style.
3.4 After the 140 hours of study, the students will take the AEP2 Exit test, and the
criteria of the test results are:
Criteria
Result
0% – 79%
3.1 Study AEP2 course in the next semester and register for three
KKUIC General Education courses, which will be suggested in the
announcement of the exit test results.
3.2 Students need to contact the academic staff for the suggestion.
80% – 100%
Exit AEP and register for the regular courses listed in their programs.
3.5 AEP 2 course is instructed in the first or second semester, the fee for this course
is included in the semester tuition fee, so the students do not pay for AEP2 course.
3.6 The books used in this course are Straightforward: Elementary and Hemispheres 2.
4. To Exit AEP:
4.1 Students who study each AEP course and have the Exit Test score from 80% 100%, will exit the AEP course.
4.2 Students who do not pass the exit test of the last AEP course of the academic
year need to contact KKUIC staff, where each student will be considered on an individual
basis, and given suggestions on the options and what courses they may study next.
---------------------------------------------------------------------

KHON KAEN UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE
CRITERIA OF ACADEMIC ENGLISH PREPARATION (AEP) COURSE
KKU
Quota

Special

AEP1i

Semester

Exit Test

Admission &

First

KKUIC

Semester

Admission

Second
Semester

0 - 49

50 - 79

80 - 100

AEP1

AEP2

Exit AEP

Exit Test

Exit Test

0 - 49

50 - 79

80 - 100

50 - 79

80 - 100

AEP1

AEP2

Exit AEP

AEP2

Exit AEP

Exit Test

Exit Test

Students should be able to exit AEP by the end of
second semester.
If not, students need to contact staff individually to get
suggestions about the courses in the next semester.

Exit Test
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