-1แนวปฏิบัติแนบท้าย
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสำเร็จการศึกษา
ฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565
----------------------------------1. เกณฑ์ประเมินผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ PSU - Test of English Proficiency (PSU-TEP) หรือ
Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ตามพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่แต่ละหลักสูตร
กำหนดตามข้อ 5 (1) และ ข้อ 6 (1) ของประกาศฯ
1.1 หลักสูตรปริญญาโทตามข้อ 5 (1) ของประกาศฯ
การประเมินผลการสอบผ่านจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำแยกเป็น 5 กลุ่มตามพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของแต่ละสาขาวิชา
และความต้องการของหลักสูตร โดยจะวัดความรู้ความสามารถ ดังนี้
▪ PSU-TEP เฉพาะทักษะ Reading & Structure หรือ New PSU-TEP เฉพาะทักษะ Reading คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
▪ CU-TEP คะแนนรวม (Total Score) 3 ทักษะ คือ Reading, Listening, Writing
กลุ่ม
สาขาวิชา
เกณฑ์การสอบผ่าน
ที่
คะแนนขั้นต่ำ*
1 - ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
(ยกเว้นสาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ)
65
- ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ (ภาคปกติ)
2 - ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
- ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ (ภาคสมทบ)
- ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
60
- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
3 - ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ
(ยกเว้นสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคสมทบ), กีฏวิทยา และโรคพืชวิทยา)
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ
55
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
4 - ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
- ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชากีฏวิทยา และสาขาวิชาโรคพืชวิทยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
50
- สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
- สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
- ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติ)
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง และ
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
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-2กลุ่ม
ที่
5 -

สาขาวิชา

ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
(ยกเว้นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ))
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคสมทบ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
- ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรภาคค่ำและภาคสมทบ)
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรร่วมกับคณะการบริการ
และการท่องเที่ยว)
หมายเหตุ* เกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565)

เกณฑ์การสอบผ่าน
คะแนนขั้นต่ำ*
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1.2 หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) และปริญญาเอก ตามข้อ 6 (1) ของประกาศฯ
▪ PSU-TEP คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (Reading & Structure, Listening, Writing) ไม่ต่ำกว่า 60 % หรือ
New PSU-TEP คะแนนถัวเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ที่สอบได้ทั้ง 3 ทักษะ (Reading, Listening, Integrated Reading & Writing) รวมกัน
ไม่ต่ำกว่า 60 % หรือมากกว่าตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว หรือ คณะวิเทศศึกษา : คะแนนถัวเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 65%
- คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป : คะแนนถัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70%
▪ CU-TEP คะแนนรวม (Total Score) 3 ทักษะ คือ Reading, Listening, Writing ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
2. การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต และสอบ
ผ่านได้สัญลักษณ์ S ตามข้อ 5 (2) ของประกาศฯ ดังรายวิชากลางต่อไปนี้
วิทยาเขตหาดใหญ่
- วิชา 890-901 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรพิเศษ) จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
วิทยาเขตปัตตานี
- วิชา 417-501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต หรือ
- วิชา 417-502 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
วิทยาเขตภูเก็ต
- วิชา 811-501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต หรือ
- วิชา 811-501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- วิชา 935-561 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
วิทยาเขตตรัง
- วิชา 811-501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
หมายเหตุ
1) ผู้ที่ จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-901 และ 935-561 ได้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ PSU-TEP
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
2) เมื่อการเรียนการสอนรายวิชา 890-901 เสร็จสิ้น และสอบผ่านได้สัญ ลักษณ์ S ไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอประเมิน
ภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย
3) รายวิชาของวิทยาเขตภูเก็ตเป็นไปตามที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว หรือวิทยาเขตเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
4) รายวิชาของวิทยาเขตตรังเป็นไปตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หรือวิทยาเขตเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
5) รายวิชาอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละหลักสูตรกำหนด
6) นอกเหนือจากรายวิชากลางข้างต้น หลักสูตรอาจยื่นคำขอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเทียบเท่ารายวิชาภาษาอังกฤษว่า
มีเนื้อหาและมีผลลัพธ์การเรียนรู้เทียบเท่ากัน อาจอนุมัติให้การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรดังกล่าวทดแทน
การเรียนรายวิชากลางข้างต้นได้
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-33. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับดุษฎีบัณฑิต ของหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโท (นานาชาติ)
และสอบผ่านได้สัญลักษณ์เป็น S รวมทั้งแนวทางการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ตามข้อ 6 (2) ของประกาศฯ ดังรายวิชากลาง
ต่อไปนี้
วิทยาเขตหาดใหญ่
- วิชา 890-902 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4(4-0-8) หน่วยกิต
วิทยาเขตปัตตานี
- วิชา 417-601 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 4(4-0-8) หน่วยกิต
วิทยาเขตภูเก็ต
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิต ดังรายวิชา ต่อไปนี้
- วิชา 811-501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต และ
- วิชา 811-502 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
- รายวิชาภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนการสอนโดยระดับบัณฑิตศึกษา โดยวิทยาเขต
หมายเหตุ
1) สำหรับวิชา 417-601 อาจมีข้อกำหนดการลงทะเบียนเรียนเพิม่ เติมนอกเหนือที่ระบุ
2) กรณีรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตอื่นๆ นอกเหนือจากวิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องมีโครงสร้างของหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับรายวิชา 890-902
3) รายวิชาของวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อลงทะเบียนเรียนตามกำหนดแล้ว ไม่ต้องผ่านการสอบ PSU-TEP หรือ CU-TEP
4. กรณีที่นักศึกษาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ แต่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กำหนด และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาอื่น ๆ ครบถ้วนแล้ว แต่กำลังจะหมดระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของแต่ละ
หลักสูตร ตามข้อ 6 (3) ของประกาศฯ
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดแนวปฏิบัติการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)
2) ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้พยายามเรียน/ทดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แต่ยังไม่ผ่าน
3) มีระยะเวลาศึกษาเหลือไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาจากระยะเวลาศึกษาสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาสอบ
ผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
กรณีมีระยะเวลาศึกษาเหลือไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาจากระยะเวลาศึกษาสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา
แต่ ยั งไม่ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ และ/หรื อ ยั งไม่ มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ จะต้ อ งแนบแผนการสอบ /ส่ งเล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ และนิ พ นธ์ ต้ น ฉบั บ
(manuscript) ผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรประกอบการยื่นคำร้อง
กรณีมีระยะเวลาศึกษาเหลือมากกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษาจากระยะเวลาศึกษาสูงสุดของเกณฑ์
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา แต่สอบผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว และมีผลงานตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
แล้ว แต่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ จะต้องมีหลักฐานตาม 2) ซึ่งเป็นคะแนนที่บัณฑิตวิทยาลัยคำนวณเบื้องต้นแล้ว ไม่ต่ำกว่า 50 %
หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ได้ใช้งานโปรแกรม Tell Me More และมีผลการสอบ/การเรียน ตามแนวทางเดิมที่บัณฑิ ต
วิทยาลัยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ สามารถยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาขอรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษได้ตามปกติ
2. กำหนดการประเมิน 2 ครั้ง ในแต่ละภาคการศึกษา และขั้นตอนดำเนินการ
ครั้งที่ 1 จัดสอบหลังจากเปิดภาคการศึกษาไปแล้ว ประมาณ 1 เดือน
1. บัณฑิตวิทยาลัยติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นหรือไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จ
การศึกษาไปยังคณะ
2. ยื่นคำร้อง 5/บันทึกข้อความ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผลการพิจารณาจะสำเนาแจ้งคณะเป็นราย ๆ
3. ทดสอบทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน โดยแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์โดยบัณฑิตวิทยาลัย
4. ประกาศผลสอบ และแจ้งคณะ
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-4ครั้งที่ 2 จัดสอบก่อนวันสุดท้ายที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ประมาณ 1 2 สัปดาห์
1. ทดสอบทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน โดยแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์โดยบัณฑิตวิทยาลัย
2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะการพูด
3. ประกาศผลสอบ และแจ้งคณะ
หมายเหตุ 1) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์/จำนวนนักศึกษา
2) นักศึกษาต้องเข้าสอบทั้งสองครั้ง ยกเว้นสอบผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 แล้ว
3. วิธีการ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้อง 5 ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือบันทึกข้อความผ่านภาควิชาฯ และคณะ โดยแนบหลักฐานที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ครั้งที่ 1 ที่ขอรับการประเมิน
4. ค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ 2,000 บาท เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
5. องค์ประกอบของคะแนนและเกณฑ์การผ่าน
5.1 การประเมินครั้งที่ 1: ผลจากแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์โดยบัณ ฑิตวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) คือ ทักษะ
การฟัง 30 คะแนน ทักษะการอ่าน 60 คะแนน และทักษะการเขียน 30 คะแนน คะแนนเต็ม 120 คะแนน
หมายเหตุ 1) เกณฑ์การผ่าน คือ คะแนนรวม 3 ทักษะ ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
2) หากนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
5.2 การประเมินครั้งที่ 2
5.2.1 ผลจากแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษโดยบัณฑิตวิทยาลัย (ครั้งที่ 2) คือ ทักษะการฟัง 20 คะแนน ทักษะการ
อ่าน 20 คะแนน และทักษะการเขียน 20 คะแนน รวม 60 คะแนน
5.2.2 ผลจากแบบประเมิ น ทั ก ษะภาษาอั งกฤษโดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จากครั้ ง ที่ 1 และครั้ ง ที่ 2 ซึ่ ง จะต้ อ งมี
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น 10 คะแนน
5.2.3 หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้พยายามทดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แต่ยังไม่ผ่าน คิดเป็น 10 คะแนน
5.2.4 ผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินทักษะการพูด โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ คิดเป็น
20 คะแนน
หมายเหตุ 1) เกณฑ์ การผ่าน แยกตาม 5 กลุ่มตามพื้น ฐานความรู้ภ าษาอังกฤษในหลั กสูตรปริญ ญาโทของแต่ล ะ
สาขาวิชา และความต้องการของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัดตามข้อ 1.1 ของแนวปฏิบัติฯ ฉบับนี้ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
2) นักศึกษาต้องผ่านการสอบในครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ได้
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-55. ผลคะแนนกรณีที่บางหลักสูตรกำหนดเป็นการเฉพาะ ตามข้อ 7 ของประกาศฯ
คณะ/
สาขาวิชา
ผลคะแนนประเภทต่างๆ
ปริญญาโท (ขั้นต่ำ)
หน่วยงาน
ทันตแพทย
ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชา IELTS
5.0
ศาสตร์
เซลล์วิทยาช่องปากฯ)
CU-TEP
(ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป)
เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีการจัดการ
TOEFL (Paper Based)
500
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
TOEFL (Institutional
520
Testing Program)
TOEFL (Computer Based) 173
TOEFL (Internet Based)
IELTS
5.5
CU-TEP
50
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
TOEFL (Paper Based)
(นานาชาติ)
TOEFL (revised PaperReading 10 หรือมากกว่า,
delivered Test)
Listening 9 หรือมากกว่า,
Writing 18 หรือมากกว่า
TOEFL (Institutional
Listening Comprehension
Testing Program)
50 หรือมากกว่า,
Structure & Written
Expression 60 หรือมากกว่า,
Reading Comprehension
52 หรือมากกว่า
TOEFL (Computer Based) TOEFL (Internet Based)
59
IELTS
5.5
CU-TEP
75
PSU-TEP
68 (ถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ)

ปริญญาเอก (ขั้นต่ำ)
5.5
70
530
197
71
6
Reading 13 หรือมากกว่า,
Listening 15 หรือมากกว่า,
Writing 22 หรือมากกว่า
Listening Comprehension
55 หรือมากกว่า,
Structure & Written
Expression 63 หรือมากกว่า,
Reading Comprehension
56 หรือมากกว่า
78
6.0
80
73 (ถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ)

6. กรณีนักศึกษาที่มีสถานภาพต่าง ๆ ตามข้อ 10 ของประกาศฯ
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ อ้างอิงตาม “ข้อมูลประเทศ” ของเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ
7. ผลคะแนนประเภทอื่นๆ
ผลคะแนน TOEFL Equivalent/Prediction/Diagnostic, IELTS Equivalent/Prediction, IELTS ประเภท General
Training ซึ่งไม่ใช่ TOEFL/IELTS standard บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาให้ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเงื่อนไขการ
สำเร็จการศึกษาโดยเด็ดขาด
8. ระยะเวลาการยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษทุกประเภท
นักศึกษาระดับปริญญาโท ยื่นผลสอบให้แล้วเสร็จภายในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาระดับปริญญาเอก ยื่นผลสอบให้แล้วเสร็จภายในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
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