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FAQs ค ำถำมที่ถำมบ่อย (Frequently Asked Questions about KKU AELT) 

สำรบัญค ำถำม           หน้ำ 

1. การสมคัรสอบภาษาอังกฤษ สามารถสมัครทางไหนได้บ้าง?      2 
2. การสมคัรสอบภาษาอังกฤษ เปิดลงทะเบียนช่วงไหนบ้าง?      2 
3. ศูนย์เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ อยู่ท่ีไหน?       2 
4. กรณีที่เป็นนักศึกษามข. ระดับปรญิญาตรี ป4ี ในช่อง University ต้องลงเป็น Other university ใช่หรือไม ่ 2 

และในช่องที่มีให้กรอกช่ือมหาวิทยาลัยต้องกรอกอะไร? 
5. ระบบเปดิให้ลงทะเบยีนตั้งแต่กี่โมง?        2 
6. ถ้าสอบ writing ผ่านแล้ว เหลือแต่ reading อย่างเดียว สามารถสมัครสอบ แล้วท าแต่ข้อสอบ reading 2 

อย่างเดียวเพื่อเอาเฉพาะผลสอบสว่นน้ีได้หรือไม่? 
7. ถ้าสอบ reading ผ่านแล้ว เหลือแต่ writing อย่างเดียว สามารถสมคัรสอบ แล้วท าแต่ข้อสอบ writing 2 

อย่างเดียวเพื่อเอาเฉพาะผลสอบสว่นน้ีได้หรือไม่? 
8. หากท าข้อสอบเสร็จแล้ว สามารถออกจากห้องสอบได้เลยหรือไม่?     3 
9. จ่ายเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแลว้ ต้องท าอย่างไรต่อ?      3 
10. สามารถดูรายชื่อที่ประกาศผู้มสีิทธ์ิสอบ KKU-AELT ได้ที่ไหน?     3 
11. มีหนังสือส าหรับการสอบ KKU-AELT จ าหน่ายหรือไม?่      3 
12. ผลสอบ KKU-AELT สามารถดูผลสอบได้ทางไหน?       3 
13. ช าระเงินค่าสมัครสอบอย่างไร? 
14. ถ้าอยากจะเรยีนต่อปรญิญาโทที่มข. ต้องสอบให้ได้ band 3 ก่อนค่อยสมัครเรยีนได้ใช่หรือไม?่  4 
15. ถ้าอยากจะเรยีนต่อปรญิญาเอกท่ีมข. ต้องสอบให้ได้ band 4 ก่อนค่อยสมัครเรยีนได้ใช่หรือไม?่  4 
16. การสอบ KKU-AELT ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันหรือไม?่   4 
17. ช าระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ท าไมสถานะยังไม่ขึ้น?       4 
18. หากจะสมัครสอบ KKU-AELT ผู้สอบต้องผ่านการอบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมาก่อนหรือไม?่  4 
19. ผลการสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สามารถน ามาใช้ได้กี่ป?ี     4 
20. ค่าสมัครสอบ KKU-AELT เท่าไหร?่        5 
21. ระดับปริญญาตรี/บุคคลทั่วไป สามารถลงสอบและอบรมได้หรือไม่?     5 
22. ในวันเข้าสอบ KKU-AELT ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง?      5 
23. ได้ผลสอบหรือผลอบรมแล้วต้องท าอย่างไรต่อ หากจะน าผลไปยื่นส าเร็จผลภาษาอังกฤษ?   5 
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1. Q: กำรสมัครสอบภำษำอังกฤษ สำมำรถสมัครทำงไหนได้บ้ำง? 
A: เข้าเว็บนี้ได้เลยค่ะ https://englishservices.kku.ac.th/app/ จากนั้นท าการล็อคอินเข้าสู่ระบบ  
รายละเอียดวิธีการสมัคร User ดูได้ท่ี https://englishservices.kku.ac.th/app/index/page/32  
ส าหรับวิธีการสมัครสอบ ให้ด าเนนิการดังนี ้
1.ท่านจ าเป็นต้อง Log-in เข้าสู่ระบบก่อน  
2.เลือกที่เมนู My Event  
3.เลือก Applicant (เลือกอบรม / สอบวัด) 
4.พิมพ์ใบช าระเงิน (payment form) เพื่อไปช าระเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัดมหาชน 
5.รอประกาศรายชื่อในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ/เรียน 
 
2. Q: กำรสมัครสอบภำษำอังกฤษ เปิดลงทะเบียนช่วงไหนบ้ำง? 
A: ปฏิทินการรบัสมคัรสอบของปี 2564 ดูได้ที่ 
https://kkuaelt.kku.ac.th/img/img/2564/Calendar/Calendar%202021%20-%20Test.pdf  
 
3. Q: ศูนย์เชี่ยวชำญด้ำนภำษำอังกฤษ อยู่ท่ีไหน? 
A: ศูนย์เชี่ยวชาญดา้นภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ ช้ัน 1 อาคาร Hs.02 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึกจะอยู่ตรง
ข้ามกับอาคารที่จอดรถ MBA  
 
4. Q: กรณีที่เป็นนักศึกษำมข. ระดับปริญญำตรี ปี4 ในช่อง University ต้องลงเป็น Other university ใช่หรือไม่ และ
ในช่องท่ีมีให้กรอกชื่อมหำวิทยำลัยต้องกรอกอะไร? 
A: ใช่ค่ะ ส าหรับผู้สมัครสอบที่ไมไ่ด้ศึกษาในระดบับัณฑติศึกษาที่มข. ต้องเลือกช่อง Other University และเขียนช่ือมหาลัย
เพิ่มเตมิ กรอกมหาวิทยาลัยที่ท่านจบมาล่าสุด ถ้าจบมาจาก มข. ก็พิมพ์ช่ือ มข. ลงไปไดเ้ลยค่ะ 
 
5. Q: ระบบเปิดให้ลงทะเบียนต้ังแต่กี่โมง? 
A: ในวันแรกที่ให้ลงทะเบียน ระบบเปิดรับสมัครเวลา 08.30 น. ค่ะ 
 
6. Q: ถ้ำสอบ writing ผ่ำนแล้ว เหลือแต่ reading อย่ำงเดียว สำมำรถสมัครสอบ แล้วท ำแต่ข้อสอบ reading อย่ำง
เดียวเพ่ือเอำเฉพำะผลสอบส่วนนี้ได้หรือไม่? 
A: ได้คะ่ จะเลือกสอบเพื่อใหผ้่าน reading แล้วน าผลการสอบทั้งสองรอบไปยื่นได้เลย หรือจะเลือกลงคอร์สอบรม reading ก็
ได้ค่ะ  
 
7. Q: ถ้ำสอบ reading ผ่ำนแล้ว เหลือแต่ writing อย่ำงเดียว สำมำรถสมัครสอบ แล้วท ำแต่ขอ้สอบ writing อย่ำงเดียว
เพ่ือเอำเฉพำะผลสอบส่วนนี้ได้หรือไม่? 
A: ได้คะ่ จะเลือกสอบเพื่อใหผ้่าน writing แล้วน าผลการสอบทั้งสองรอบไปยื่นได้เลย หรือจะเลือกลงคอร์สอบรม writing ก็ได้
เช่นกันค่ะ 
 
 

https://englishservices.kku.ac.th/app/
https://englishservices.kku.ac.th/app/index/page/32
https://kkuaelt.kku.ac.th/img/img/2564/Calendar/Calendar%202021%20-%20Test.pdf
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8. Q: หำกท ำข้อสอบเสร็จแล้ว สำมำรถออกจำกห้องสอบได้เลยหรือไม่? 
A: การสอบมีเวลาทั้งหมด 3 ช่ัวโมง เริ่มสอบเวลา 09.00 – 12.00 น. *เข้าสอบไดไ้มเ่กิน 09.30 น. เกินจากน้ีจะไม่อนุญาตให้
เข้าห้องสอบ และสามารถออกจากห้องสอบได้หลังหมดเวลาสอบ 12.00 น. เท่าน้ัน โดยข้อสอบจะแบง่ออกเป็น 2 ชุด 
ชุดที่ 1 ข้อสอบ Reading ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง (09.00-11.00 น.) กรรมการคุมสอบจะเริ่มแจกชุดที่ 2 เวลา 10.45 น.  
ชุดที่ 2 ข้อสอบ Writing ใช้เวลา 1 ช่ัวโมง (11.00-12.00 น.) 
 
9. Q: จ่ำยเงินค่ำสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องท ำอย่ำงไรต่อ? 
A: หากช าระเงินเรียบร้อย รอประกาศรายช่ือผู้เข้าสอบและผังห้องสอบ ก่อนวันสอบ 2-3 วันค่ะ อาคารสอบจะอยู่ทีอ่าคาร
HS.05 คณะมนุษยศาสตรฯ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ส่วนรายชื่อจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ เพจ และส่งอีเมลแจ้งผู้เข้าสอบ 
 
10. Q: สำมำรถดูรำยชื่อที่ประกำศผู้มีสิทธิ์สอบ KKU-AELT ได้ที่ไหน? 
A: ผ่านทางเว็บไซต์ https://englishservices.kku.ac.th/app/ ทางเพจ KKU AELT และส่งอีเมลใหผู้้เข้าสอบคะ่ 
 
11. Q: มีหนังสือส ำหรับกำรสอบ KKU-AELT จ ำหน่ำยหรือไม่? 
A: ส าหรับการสอบ KKU-AELT จะไมม่ีหนังสือจ าหน่ายค่ะ 
 
12. Q: ผลสอบ KKU-AELT สำมำรถดูผลสอบได้ทำงไหน? 
A: เข้าสูร่ะบบในเว็บไซต์ของเราเพื่อตรวจสอบคะแนนไดเ้ลยค่ะ  
1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://englishservices.kku.ac.th/app/ 
2. Log-in ด้วย Username-Password ของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ 
3. เลือกเมนู My Event  
4. เลือกกด Download result *(ปุ่มนี้จะไม่ปรากฎหากคะแนนสอบยังไม่ประกาศ) 
 
13. Q: ช ำระเงินค่ำสมัครสอบอยำ่งไร? 
A: สามารถดูวิธีการช าระเงินค่าสมคัรสอบ KKU-AELT หรือคอรส์อบรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
https://englishservices.kku.ac.th/app/index/page/42  
1. เมื่อสมัครสอบหรือคอรส์อบรมภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุม่ Print Payment form เพื่อรับใบช าระเงิน 
(ปุ่มดังกล่าวจะปรากฎใต้หัวข้อการสอบหรืออบรมใน Menu-My Event) 
2. จะไดร้ับไฟล์ใบช าระเงิน (เป็นแบบ PDF) แนะน าให้ Print out ด้วยกระดาษ A4 
3.เลือกช าระเงินได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
   3.1 ช าระที่ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB) โดยยื่นช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร   
   3.2 ช าระผ่าน SCB Easy App โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

3.2.1 เข้าสู่ SCB Easy App ด้วย Smartphone ของท่าน เลือกเมนูจ่ายบิล 
 3.2.2 ใส่เลขบัญชีของงานบัณฑิตศึกษา (5513028995) และกดค้นหา 
 3.2.3 ใส่เลข Ref.1 (รหัสบัตรประชาชน) และ Ref.2 (เบอร์โทรศัพท์)  และจ านวนเงินที่ต้องจ่าย (สามารถดูได้จาก
เอกสารที่ Print out) 
4. เมื่อช าระเงินเสร็จสิ้นแล้วกรุณาเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้จนกวา่จะสิ้นสุดการสอบหรือคอรส์อบรม 

https://englishservices.kku.ac.th/app/
https://englishservices.kku.ac.th/app/
https://englishservices.kku.ac.th/app/index/page/42
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(กรณีเกดิปัญหาหลักฐานการช าระเงินเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะเป็นเครื่องยืนยันการช าระเงิน และการแก้ไขปัญหาจะรวดเร็วข้ึน) 

5.กรณีสถานะการช าระเงิน (Payment-status) ของผู้สมัครไม่ได้ถกูปรับ (มีเครื่องหมาย ✓) แม้ว่าจะช าระเงินไปแล้ว กรณุา
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี ้
   5.1 โปรดทราบว่าสถานะการช าระเงินมโีอกาสที่จะปรับล่าช้ามากท่ีสุด คือ วันสุดท้ายของการรับสมัคร   
(ทางเจ้าหน้าท่ีจะได้รับ statement ของวันปัจจุบันในวันถัดไป เช่น หลักฐานการช าระเงินวันที่ 1 จะได้รับจากธนาคารในวันที่ 
2 หรือ 3 เป็นเหตุในการปรับสถานะการช าระเงินไมเ่ปลี่ยนแปลงในทันที) 
   5.2 กรณีที่แม้ว่าเลยวันสุดท้ายของการรับสมัครแล้ว แต่สถานะการช าระเงินยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน โปรดตดิต่อ Admin 
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

- E-mail: kku.aelt@gmail.com 
- Tel. 043-202239 
- Fan-page facebook: KKU AELT 

 
14. Q: ถ้ำอยำกจะเรียนต่อปริญญำโทท่ีมข. ต้องสอบให้ได้ band 3 ก่อนค่อยสมัครเรียนได้ใช่หรือไม่? 
A: ปริญญาโท ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ าในการสมคัรศึกษาต่อ ขอแค่มีคะแนนสอบ KKU-AELT แต่ถ้าหากจะสอบจบปริญญาโท 
จ าเป็นต้องมีคะแนนอยู่ที่ ระดับ 3 หรือ 41 คะแนนข้ึนไปค่ะ 
 
15. Q: ถ้ำอยำกจะเรียนต่อปริญญำเอกที่มข. ต้องสอบให้ได้ band 4 ก่อนค่อยสมัครเรียนได้ใช่หรือไม่? 
A: ปริญญาเอก เกณฑ์ขั้นต่ าในการสมัครเข้าศึกษาต่ออยู่ท่ี Band 2 ค่ะ 21-40 คะแนน แต่ถ้าหากจะสอบจบปริญญาเอก 
จ าเป็นต้องมีคะแนนอยู่ที่ Band 4 หรือ 61 คะแนนข้ึนไปค่ะ 
 
16. Q: กำรสอบ KKU-AELT ระดับปริญญำโท และปริญญำเอก ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันหรือไม่? 
A: ข้อสอบของ KKU-AELT จะเปน็ข้อสอบชุดเดียวกันคะ่ ถ้าหากลงสอบผิดระดับ จึงไม่มปีัญหา สามารถแก้ไขระดับการสอบ
หลังสอบเสร็จ ท่ีศูนยเ์ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ 
 
17. Q: ช ำระเงินค่ำสมัครสอบแลว้ ท ำไมสถำนะยังไม่ขึ้น? 
A: - หากยังอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมคัร ทางศูนย์ฯต้องรอ statement จากฝ่ายการเงิน หลังมีการช าระเข้ามา 2-3 วัน 
จากนั้นถึงจะด าเนินการปรับแกส้ถานะในระบบ จึงอาจลา่ช้าบ้าง ระบบจึงไมไ่ด้แสดงสถานการณ์ช าระเงินได้ในทันท ี
    - หากระบบปิดรับสมัครแล้ว ภายใน 3 วันหากสถานะการช าระเงินยังไม่ถูกปรับ แนะน าใหต้ิดต่อศนูย์เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมลูให้ค่ะ 
 
18. Q: หำกจะสมัครสอบ KKU-AELT ผู้สอบต้องผ่ำนกำรอบรมภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำรมำก่อนหรือไม่? 
A: ไม่ต้องผ่านการอบรมค่ะ สามารถสมัครสอบได้เลย แต่หากต้องการลงคอรส์อบรมจ าเป็นต้องเป็นนักศึกษามข. ที่มีผลสอบ 
KKU-AELT ไม่เกิน 2 ปีค่ะ 
 
19. Q: ผลกำรสอบภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร สำมำรถน ำมำใช้ได้กี่ปี? 
A: ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีคะ่ 
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20. Q: ค่ำสมัครสอบ KKU-AELT เท่ำไหร่? 
A:  ครั้งละ 600 บาท 
 
21. Q: ระดับปริญญำตรี/บุคคลทั่วไป สำมำรถลงสอบและอบรมได้หรือไม่? 
A: ลงสอบได้ แตล่งอบรมไม่ได้ คอร์สอบรมเฉพาะนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีผล
คะแนนสอบไม่เกิน 2 ปี 
 
22. Q: ในวันเข้ำสอบ KKU-AELT ต้องเตรียมอะไรไปบ้ำง? 
A: 1. เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา เพื่อตรวจกอ่นเข้าห้องสอบ 
     2. อุปกรณ์ที่ใช้สอบให้ใช้ดินสอ 2B ปากกาลูกลื่น ยางลบ ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ https://englishservices.kku.ac.th/app/index/page/31 
 
23. Q: ได้ผลสอบหรือผลอบรมแล้วต้องท ำอย่ำงไรต่อ หำกจะน ำผลไปย่ืนส ำเร็จผลภำษำอังกฤษ? 
A: ปริ้นผลสอบ/อบรม ไปยื่นท่ีงานบัณฑิตศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด แล้วคณะจะท าบันทึกแจ้งไปยังบัณฑติวิทยาลัย 
จากนั้นรอตรวจสอบผลได้ที่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศบณัฑติวิทยาลยั 
https://gsmis.gs.kku.ac.th/student/student_search  
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