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แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
----------------------------------1. เกณฑ์ประเมินผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบ PSU - Test of English Proficiency
(PSU-TEP) หรือ Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ตามพื้นฐานความรู้
ภาษาอังกฤษที่แต่ละหลักสูตรกำหนดตามข้อ 4.1 และ ข้อ 5.1 ของประกาศฯ
1.1) ระดับปริญญาโทตามข้อ 4.1 ของประกาศฯ
การประเมินผลการสอบผ่านจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำแยกเป็น 5 กลุ่มตามพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของแต่ละ
สาขาวิช า และความต้องการของหลักสู ต ร โดยจะวัด ความรู้ความสามารถเฉพาะทั กษะ Reading & Structure ของ
PSU-TEP ซึ่งเกณฑ์การสอบผ่านคะแนนขั้นต่ำจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) หรือคะแนนรวม 3 ทักษะ (Total Score) ของ
CU-TEP ซึง่ เกณฑ์ ดังนี้
กลุ่ม
ที่
1 2

3

-

4

-

สาขาวิชา
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์
(ยกเว้นสาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ)
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ (ภาคปกติ)
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ (ภาคสมทบ)
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ
(ยกเว้นสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคสมทบ), กีฏวิทยา และโรคพืชวิทยา)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ) คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตภูเก็ต)
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชากีฏวิทยา และสาขาวิชาโรคพืชวิทยา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติ)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง และ
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ (ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)

เกณฑ์การสอบผ่าน
คะแนนขั้นต่ำ*
65

60

55

50

ฉบับกันยายน 2564
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สาขาวิชา
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
(ยกเว้นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคปกติ))
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคสมทบ) คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์
ทุกสาขาวิชาในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรภาคค่ำและภาคสมทบ)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (หลักสูตรร่วมกับคณะการบริการ
และการท่องเที่ยว)

เกณฑ์การสอบผ่าน
คะแนนขั้นต่ำ*

45

หมายเหตุ* เกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

1.2)ระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ และระดับปริญญาเอกตามข้อ 5.1 ของประกาศฯ
- สอบผ่ า นความรู้ภ าษาอัง กฤษที่ จั ด สอบโดยคณะศิ ล ปศาสตร์ (PSU-TEP) ได้ ค ะแนนถั ว เฉลี่ ย ทั้ ง 3 ทั กษะ
ไม่ต่ำกว่า 60% ทุกหลักสูตรนานาชาติ ของระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก หรือ มากกว่าตามที่หลักสูตรกำหนดได้แก่
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว หรือ คณะวิเทศศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งได้คะแนนถัวเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า
65% หรือ
- คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) ซึ่งได้คะแนนถัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70% (ปีการศึกษา
2564 เป็นต้นไป)
- สอบผ่ า นความรู้ ภ าษาอั ง กฤษ CU-TEP ได้ ค ะแนนรวม 3 ทั ก ษะ (Total Score) ไม่ ต่ ำ กว่ า 60 คะแนน
ทุกหลักสูตรนานาชาติ ของระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
2. การลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ไม่น้อยกว่า 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต และ
สอบผ่านได้สัญลักษณ์ S ตามข้อ 4.2 ของประกาศฯ ดังรายวิชาต่อไปนี้
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) ผู้ ที่ จ ะลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช า 890-901 และ 935-561 ได้ จ ะต้ องผ่ า นการทดสอบความรู้ภ าษาอั ง กฤษ
PSU-TEP มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
2) เมื่ อการเรีย นการสอนรายวิช า 890-901 เสร็จ สิ้น และสอบผ่านได้สั ญ ลักษณ์ S ไม่ต้ องยื่ น เอกสารเพื่ อขอ
ประเมินภาษาอังกฤษมายังบัณฑิตวิทยาลัย
3) รายวิชาของวิทยาเขตภูเก็ตเป็นไปตามที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว หรือวิทยาเขตเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
ฉบับกันยายน 2564
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4) รายวิชาของวิทยาเขตตรังเป็นไปตามที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หรือวิทยาเขตเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
5) รายวิชาอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละหลักสูตรกำหนด
3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับดุษฎีบัณฑิต และปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ และ
สอบผ่านได้สัญลักษณ์เป็น S รวมทั้งแนวทางการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ตามข้อ 5.2 ของประกาศฯ ดังรายวิชา
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 ต้องมีโครงสร้างของ
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับรายวิชา 890-902
3) รายวิชาของวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อลงทะเบียนเรียนตามกำหนดแล้ว ไม่ต้องผ่านการสอบ PSU-TEP หรือ CU-TEP
แนวทางการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติและระดับปริญญา
เอกตามข้อ 5.2 ของประกาศฯ
1. บั ณ ฑิ ต วิท ยาลัย จะใช้ ผลการสอบของ PSU-TEP หรือ CU-TEP ซึ่ งเป็ น ครั้งที่ ดีที่ สุ ดในแต่ล ะทั กษะ พิ จารณา
ร่วมกับผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้น โดยได้รับผลการประเมินการเรียนเป็นสัญลักษณ์ “S” แล้ว โดยมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยทาง
สถิติ (Mean) ต้องไม่ต่ำกว่า 60 % จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การเทียบเท่าการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ
2. ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้
2.1 กรอกข้อมูลคำร้อง 1 (คำร้องทั่วไป)
2.2 แนบผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น PSU-TEP หรือ CU-TEP โดยเลือกครั้งที่
ดีที่สุดในแต่ละทักษะ
2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาทำความเห็นในคำร้องดังกล่าว
2.4 ยื่นเอกสารทั้งหมดมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการพิจารณาการเทียบเท่าความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
3. หากผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ปรากฏสัญลักษณ์เป็น “U” จะไม่คำนวณคะแนนให้แต่อย่างใด
4. กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษายั ง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ต ามข้ อ 1. นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งดำเนิ น การสอบวั ด ความรู้ค วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษต่อไป เช่น PSU-TEP หรือ CU-TEP ซึ่งหากแต่ละทักษะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้น สามารถดำเนินการตามขั้นตอน
ดังกล่าวข้างต้นได้
5. ผลคะแนนในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้ได้จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียน
เรียนซ้ำอีก
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4. ผลคะแนนกรณีที่บางหลักสูตรกำหนดเป็นการเฉพาะ ตามข้อ 4.3 และ 5.3 ของประกาศฯ
คณะ/
สาขาวิชา
ผลคะแนนประเภทต่างๆ ระดับปริญญาโท
หน่วยงาน
(ขั้นต่ำ)
ทันต
ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชา IELTS
5.0
แพทยศาสตร์ เซลล์วิทยาช่องปากฯ)
CU-TEP
(ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป)
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีการจัดการ
TOEFL (Paper Based) 500
และ
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตร
TOEFL (Institutional 520
สิ่งแวดล้อม นานาชาติ)
Testing Program)
TOEFL (Computer
173
Based)
TOEFL (Internet
Based)
IELTS
5.5
CU-TEP
50
บัณฑิต
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
TOEFL (Paper Based) วิทยาลัยสห (หลักสูตรนานาชาติ)
TOEFL (revised
Reading 10
วิทยาการ
Paper-delivered Test) หรือมากกว่า,
วิทยาศาสตร์
Listening 9
ระบบโลก
หรือมากกว่า,
และการ
Writing 18
จัดการภัย
หรือมากกว่า
ธรรมชาติอัน
TOEFL (Institutional Listening
ดามัน
Testing Program)
Comprehension
50 หรือมากกว่า,
Structure &
Written
Expression 60
หรือมากกว่า,
Reading
Comprehension
52 หรือมากกว่า
TOEFL (Computer
Based)
TOEFL (Internet
59
Based)
IELTS
5.5
CU-TEP
75
PSU-TEP
68 (ถัวเฉลี่ยทั้ง 3
ทักษะ)

ระดับปริญญาเอก
(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)
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5. แนวทางการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษกรณีอื่นๆ ตามข้อ 7. ของประกาศฯ
5.1) กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโท เป็นระดับปริญญาเอก
นั ก ศึ ก ษ าระดั บ ป ริ ญ ญ าโทที่ ได้ ส อบ ผ่ า นภ าษาอั ง กฤษ ทั ก ษ ะ Reading and Structure ตามเกณ ฑ์ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และเมื่อได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก สามารถนำ
ผลการสอบทั กษะ Reading and Structure มาใช้เป็น คะแนนสำหรับ ปริญ ญาเอกได้ โดยรวมคะแนนกับอี ก 2 ทั กษะ คื อ
Listening และ Writing
แนวปฏิบัติ
1. ให้นักศึกษายื่นความจำนงโดยเขียนคำร้อง 1 (คำร้องทั่วไป) พร้อมแนบผลการสอบครั้งที่สอบผ่าน ไปยังคณะที่
สังกัดเพื่อทำหนังสือมายังบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป
2. เมื่อนักศึกษารายใดได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะสำเนาแจ้งคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่ อ
ทราบ และจะบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผล
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากฐานข้อมูลดังกล่าว
5.2) กรณีนักศึกษาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนการศึกษาจากหลักสูตรหนึ่งไปอีกหลักสูตรหนึ่งในระดับเดียวกัน
หากนักศึกษาประสงค์จะนำผลการสอบภาษาอังกฤษ (PSU - TEP) หรือ (CU-TEP) ซึ่งได้สอบผ่านของหลักสูตรแรก
มาใช้เป็นคะแนนในหลักสูตรใหม่ที่ได้รับอนุมัติ ให้นำผลคะแนนการสอบครั้งแรกไปเทียบตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ของสาขาวิชาที่เข้าศึกษาใหม่ เช่น เดิมเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ซึ่งกำหนดคะแนน PSU - TEP ไว้ที่ 50% หรือ คะแนน CU - TEP ไว้ที่ 50 คะแนน ต่อมาขอเปลี่ย นเป็ น หลั กสูต รระดั บ
ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ซึ่งกำหนดคะแนน PSU – TEP ได้คะแนน 45% หรือ คะแนน CU - TEP ไว้ที่ 45
คะแนน กรณีนี้ สามารถนำผลการสอบมาเทียบคะแนนได้
แนวปฏิบัติ
1. ให้นักศึกษายื่นความจำนงโดยเขียนคำร้อง 1 (คำร้องทั่วไป) พร้อมแนบผลการสอบครั้งที่สอบผ่าน ไปยังคณะที่
สังกัด เพื่อทำหนังสือมายังบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป
2. เมื่อนักศึกษารายใดได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะสำเนาแจ้งคณะที่นักศึกษาสังกั ด เพื่อทราบ
และจะบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผลสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้จากฐานข้อมูลดังกล่าว
5.3) กรณี ที่ นักศึกษาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ แต่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และกำลังจะหมดระยะเวลาศึกษา
อย่างไรก็ตามนักศึกษาต้องดำเนินการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่อไป สำหรับนักศึกษาที่ได้ใช้
ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แต่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และกำลังจะหมด
ระยะเวลาศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดแนวปฏิบัติการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ ดังนี้
1. คุณสมบัติ:
1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) เท่านั้น
2) ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ผ่านการทดสอบข้อสอบมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่ม
เรียนในหลักสูตร แต่ยังไม่ผ่าน
3) ต้องมีหลักฐานการเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell me more หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง
4) มีระยะเวลาศึกษาเหลือไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา สอบผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์เพื่อ
สำเร็จการศึกษาแล้ว
กรณีมีระยะเวลาศึกษาเหลือไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา แต่ยังไม่สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือยังไม่มีผลงานตีพิมพ์
จะต้องแนบแผนการสอบวิทยานิพนธ์ และ manuscript ผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประธาน
หลักสูตรประกอบการยื่นคำร้อง
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กรณีมีระยะเวลาศึกษาเหลือมากกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา แต่สอบผ่านวิทยานิพนธ์ และ
มี ผ ลการตี พิ ม พ์ เพื่ อ สำเร็จ การศึ กษาตามที่ ห ลั ก สู ต รกำหนดแล้ ว แต่ ยั งไม่ ผ่ า นภาษาอั ง กฤษ จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการสอบ
ภาษาอังกฤษและการเรียนตามที่ระบุข้างต้น และต้องมีคะแนนสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยประเมินแล้วไม่ต่ำกว่า 50 %
2. กำหนดการ:
ภาคการศึกษา
การยื่นคำขอการประเมินฯ
การสอบการประเมินฯ
1
ต้นเดือนธันวาคมของปีการศึกษานั้นๆ
กลางเดือนธันวาคมของปีการศึกษานั้นๆ
2
ต้นเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษานัน้ ๆ กลางเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษานั้นๆ
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
3. ขั้นตอน:
1) ยื่นคำร้อง 1 (คำร้องทั่วไป) ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือบันทึกข้อความผ่านภาควิชาฯ และคณะ โดยแนบเอกสาร
ดังนี้
• ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษทุกครั้งที่ได้สอบ
• ผลการใช้งานโปรแกรม Tell Me More ตามองค์ประกอบของคะแนน และหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ
• เอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
2) บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาการขอรับการประเมินฯ ให้นักศึกษา/คณะทราบ
3) ค่ า ธรรมเนี ย มการเข้า รับ การประเมิ น ครั้ง ละ 1,000 บาท (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ คื น เงิน ไม่ ว่ า
กรณีใดๆ)
4. องค์ประกอบของคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ดังนี้
1) ผลการประเมินโดยระบบการทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ Listening, Reading
และ Writing ทักษะละ 20 คะแนน รวม 60 คะแนน
2) ผลการใช้ งานโปรแกรม Tell Me More อย่างสม่ำ เสมอเป็ น ระยะเวลาอย่ างน้ อย 1 ภาคการศึกษา (16
สัปดาห์ ซึ่งคิดเป็นจำนวนชั่วโมงเรียนรวมไม่นอ้ ยกว่า 240 ชั่วโมง) พร้อมแสดงผลการสอบ Placement และ
Progressive ทุกครั้งในโปรแกรมมาร่วมพิจารณา ทั้งนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะคิดเป็น 20
คะแนน ซึ่งผลการใช้งานดังกล่าวจะต้องยื่นตั้งแต่ แรกเพื่อขอรับการประเมิน หากไม่ยื่นจะไม่สามารถเข้ารับ
การประเมินกรณีพิเศษได้
3) ผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินทักษะ Speaking โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ
คิดเป็น 20 คะแนน
หมายเหตุ: เกณฑ์การผ่านการประเมิน คือ ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
6. ผลคะแนนประเภทอื่นๆ
ผลคะแน น TOEFL Equivalent, TOEFL Prediction, IELTS Equivalent หรื อ IELTS Prediction ซึ่ ง ไม่ ใ ช่
TOEFL/IELTS standard บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จะไม่ รับ พิ จ ารณาให้ ผ่ านเกณฑ์ ความรู้ภาษาอั งกฤษเพื่ อเป็ น เงื่อนไขการสำเร็จ
การศึกษาโดยเด็ดขาด
7. ระยะเวลาการยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษทุกประเภท
นักศึกษาระดับปริญญาโท ยืน่ ผลสอบให้แล้วเสร็จภายในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และนักศึกษาระดับปริญญา
เอก ยื่นผลสอบให้แล้วเสร็จภายในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
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