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คู่มือผู้เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับปริญญาตรี เพื่อใช้ในการส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 
2560  โดยก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในการศึกษา 2559 เป็นต้นไปต้องเข้ารับการทดสอบ 
เพ่ือวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ ก่อนส าเร็จการศึกษา  
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย 
  สถาบันภาษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ด้วยคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Burapha University Communicative English Test for University  
(BUU-CET U) โดยสถาบันภาษาก าหนดจัดทดสอบวันละ 4 รอบ ดังนี้ 
 1. เวลา 9.00-10.00 น.    2. เวลา 10.30-11.30 น. 

3. เวลา 13.30-14.30 น.    4. เวลา 15.00-16.00 น. 
    สถานที่ในการจัดทดสอบ  
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน : ห้องทดสอบ ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว 
 
2. ลักษณะและองค์ประกอบของ BUU-CET U 
 การทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตปริญญาตรี (BUU-CET U) มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยผู้เข้าสอบมีเวลาในการท าแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง 
แบบทดสอบมีค าถามทั้งหมด 60 ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ได้แก่ ข้อสอบส่วนการอ่าน จ านวน 32 ข้อ และ
ข้อสอบส่วนการฟัง จ านวน 28 ข้อ 

2.1 ข้อสอบส่วนการอ่าน 
วัดความรู้ด้านค าศัพท์ ไวยากรณ์และความเข้าใจในการอ่าน (Reading comprehension) แบ่งออก 

เป็น 3 ตอนย่อยดังนี้  
 2.1 (ก) เติมประโยค (Sentence completion) เป็นการวัดความรู้ด้านค าศัพท์ และไวยากรณ ์
ตัวอย่างข้อสอบ 
1. They sell _________ animals in that store. 

(1)  live      (2)  lived 
(3)  alive     (4)  lives 

Answer : 1 
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2.1 (ข) เติมบทสนทนา (Dialogue completion) เป็นการวัดความรู้ด้านค าศัพท์และส านวนที่ใช้ใน
การสื่อสาร  
ตัวอย่างข้อสอบ 
2. Boy: Where’s your brother, Kate? 
   Girl: __________ 

(1) It’s fine.     (2) He’s seven years old. 
(3) I have a brother.    (4) He’s in his room. 

Answer : 4 
 

2.1 (ค) ความเข้าใจในการอ่าน (Reading comprehension) เป็นการวัดการท าความเข้าใจเมื่ออ่าน
สื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร  
ตัวอย่างข้อสอบ 

 
 
3. Where was the wallet found? 

(1) In the cafeteria.    (2) In the nurse’s office. 
(3) Near the police station.   (4) In the teachers’ room. 
 

4. The owner of the wallet should 
(1) call Ms. Wilson after school.  (2) ask Ms. Wilson to give it back. 
(3) tell Mr. Scott about its size.  (4) see Mr. Scott by May 18. 

Answer : 1 , 4 
 

 
 
 

IMPORTANT NOTICE 
Ms. Wilson, the school nurse, found a wallet on May 11. 

‐The size is 12 cm × 12 cm, and it has some flowers on it. 

‐It looks old. The owner has probably used it for a long time. 

‐It was on a chair in the cafeteria. 
If it’s your wallet, please see Mr. Scott in the teachers’ room. He’ll be there during 
lunchtime. You need to tell him the color of the wallet and the things that are inside it. 
Then, he’ll give it back to you. Mr. Scott will only keep it until May 18. After that, it’ll go to 
the police, so hurry! 

… 
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2.2 ข้อสอบส่วนการฟัง  
วัดความเข้าใจในการฟัง โดยให้ฟังค าถามแล้วเลือกค าตอบที่เหมาะสม ฟังบทสนทนาและบทบรรยายแล้ว

ตอบค าถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอนย่อยดังนี้  
 2.2 (ก) การฟังแล้วเลือกค าตอบ (Dialogue completion) เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสาร 
โดยผู้เข้าสอบจะได้ฟังบทสนทนาหรือค าถามและตัวเลือก 3 ตัวเลือก ข้อสอบส่วนนี้ประกอบด้วยข้อสอบที่มี
รูปภาพประกอบจ านวน 4 ข้อ และไม่มีรูปประกอบจ านวน 3 ข้อ ผู้เข้าสอบจะได้ฟังเพียงข้อละ 1 ครั้ง 

เช่น ผู้เข้าสอบจะได้ยินค าถามว่า “How are you today?” แล้วตามด้วยตัวเลือก (1) My name is 
Mali. (2) I’m fine. (3) Today is hot. ให้ผู้เข้าสอบเลือกตัวเลือกที่เป็นการโต้ตอบที่เหมาะสมที่สุด ในที่นี้
ค าตอบคือ (2) I’m fine. 

ตัวอย่างรูปภาพและตัวเลือกท่ีปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มีดังนี้ 

 
 
 
 

5.    
 
 

   
(1)   
 
(2)  
 
(3) 
 

 
 
 

6.    
 
 

  
(1)   
 
(2)  
 
(3) 

2.2 (ข) การฟังและเข้าใจบทสนทนา Dialogue comprehension เป็นการวัดความสามารถในการ
ฟังและท าความเข้าใจบทสนทนาที่ได้ยิน ในตัวอย่างข้อ 7 ผู้เข้าสอบจะได้ยินบทสนทนาโต้ตอบระหว่างคน 2 คน
เกี่ยวกับสุขภาพ จากนั้นจะได้ยินเสียงค าถาม คือ “What did the man say?” ผู้เข้าสอบจะได้ฟัง 2 ครั้ง แล้ว
เลือกค าตอบที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
7. (1) His throat was sore. 

(2) He had a running nose. 
(3) He hurt his eyes. 
(4) He felt weak. 
 

 

  NO PICTURE 
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2.2 (ค) การฟังและเข้าใจบทบรรยาย Monologue comprehension เป็นการวัดความสามารถใน   
การฟัง โดยผู้เข้าสอบจะได้ยินบทบรรยายและค าถาม 2 ครั้ง แล้วจึงเลือกค าตอบที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  

 
Long regarded as a harmful predator, the grey wolf was eliminated from the Yellowstone 
National Park at the United States in the 1920s. Subsequently, however, it became clear 
that this habitant set a balance of the nature. In the absense of the wolves, Yellowstone 
elks grew rapidly and they consumed a huge amount of plant causing a large drop in berry 
production. In late summer, when Grizzly bears are looking to gain weight before the 
summer, berries form a key part of their diet. So, in the 1990s, reseaechers began to 
reintroduce wolves. Now that wolves once again began preying on elks. Berry producing 
plants have recovered and bears also seemed to benefiting.  
 
8. What happen after wolves were eliminated from Yellowstone? 

 
ตัวอย่างตัวเลือกที่ปรากฏบนหน้าจอ 
8. (1) They moved into areas inhabited by humans. 

(2) Invasive plants became easier to control. 
(3) Another predator began consuming elk. 
(4) The balance of the ecosystem was disrupted. 

 
3. เนื้อหาและหัวข้อในแบบทดสอบ ข้อค าถามและบทความที่น ามาทดสอบพัฒนาขึ้นตามหัวข้อต่อไปนี้ 

Topics Details 
Activities hobbies, sports, daily routines, free-time activities 
Dining out: lunches, restaurants, reservations 
Entertainment: cinema, theater, music, art, exhibitions, museums, sports, games 
Family and friends: family members, activities with friends, invitations, pets 
General business: sales, conferences, training, bills, banking, appointments, advertising, 

marketing 
Health: doctors, dentists, clinics, hospitals, general health and healthcare 
Housing: apartments, houses, farms, buying and renting, repairs 
Offices: letters, memos, telephones, fax and e-mail messages, office procedures, 

office small talk ,applying for a job, training 
News: weather forecasts, news programs, newspapers 
School: classes, classrooms, subjects, teachers, students, books, homework 
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Topics Details 
Shopping: groceries, clothes, purchases, bargaining 
Travel: directions, trains, airplanes, taxis, buses, ships, ferries, tickets, schedules, 

station and airport announcements, car rentals, hotels, reservations 
 
4. การให้คะแนน 
 การให้คะแนนมีการเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน CEFR และคะแนนผลสอบ TOEIC  

TOTAL SCORE BUU-CET-U LEVEL CEFR LEVEL TOEIC* 
1-20 1 A1 120 
21-40 2 A2 ~ A2+ 170 
41-50 3 A2+ ~ B1 225 
51-60 4 B1 ~ B1+ 550 

 

* Based on Mapping the TOEIC Tests on the CEFR 
** Score 170 measured from the midpoint from A1 to A2+ 
 
5. ขั้นตอนในการสมัครสอบ 

นิสิตสามารถลงทะเบียนเข้าทดสอบความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ ทางระบบ exitexam.buu.ac.th 
ด้วย Username และ Password เดียวกับการใช้อีเมลและอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพ่ือเลือกวันและเวลา
ที่เข้าทดสอบ แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน" 
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หากนิสิตที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าทดสอบตามวัน เวลาที่ลงทะเบียนได้ ต้องยกเลิก 

การลงทะเบียนนั้นๆ ก่อน 24 ชม. นับจากเวลาที่นิสิตเลือกลงทะเบียนเข้าทดสอบไว้ เช่น นิสิตลงทะเบียน
สอบเวลา 11.00 - 12.00 น. นิสิตจะสามารถยกเลิกได้จนถึงวันสอบ 1 วัน* ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการขาด
สอบ (ให้ไปดหูมวดที่ 7 ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ เรื่องการเข้าสอบ ข้อที่ 3) 

นิสิตสามารถลงทะเบียนเข้าทดสอบได้ จนถึงเวลา 15 นาทีก่อนเริ่มการสอบ   
 
6. ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ 
    การเข้าห้องสอบ 

1. นิสิตควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที  
2. แสดงบัตรประจ าตัวนิสิต เพ่ือยืนยันการเข้าสอบ 
3. กรณีนิสิตเคยขาดสอบ ต้องพิมพ์ค าร้องขอช าระค่าปรับ (LI01) ช าระเงินที่สถาบันภาษา ชั้น 4  

อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จินดาประดิษฐ์ และยื่นเอกสารให้สถาบันภาษาพร้อมใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ท ารายการ ก่อนวันสอบ 1 วันท าการ (จันทร์ - ศุกร์ 08:30 – 16:30 น.) 

4. ไม่อนุญาตให้นิสิตเข้าห้องสอบเมื่อเริ่มท าการทดสอบแล้ว 
     ระหว่างการสอบ 

1. เมื่อนิสิตเข้าประจ าที่นั่งสอบแล้ว ให้ทดสอบอุปกรณ์ โดยการเล่นวิดีโอแนะน าการสอบ เพื่อทดสอบ 
การได้ยิน หากพบข้อผิดพลาด เช่น หูฟังไม่มีเสียง เป็นต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทันที เนื่องจากเมื่อนิสิต
เริ่มท าแบบทดสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

2. เมื่อตอบแบบทดสอบและไปยังข้อต่อไปแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับเพ่ือแก้ไขค าตอบได้ 
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     สิ้นสุดการสอบ 

1. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา
2. เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จแล้ว หรือหมดเวลาการทดสอบ ผู้เข้าสอบสามารถทราบคะแนนสอบของตน

ไดท้ันทจีากหน้าจอคอมพิวเตอร์

7. การรายงานผลสอบ
 สถาบันภาษารายงานผลการสอบไปยังส่วนงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ คณะที่นิสิตสังกัด กองทะเบียนและ

ประมวลผลการศึกษา ตามช่วงเวลาดังนี้ 
ภาคการศึกษา ช่วงเวลา 

ภาคต้น สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนตุลาคม 
ภาคปลาย สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนเมษายน 
ภาคฤดูร้อน สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม 

8. เอกสารอ้างอิง
1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน

สถาบันอุดมศึกษา 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0065/2560 เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

นิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือใช้ในการส าเร็จการศึกษา 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเพ่ือวัดความรู้ และทักษะ

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 



    

    
  
 
 

วันท่ีขาดสอบ/Absent Date                                       เวลา/Time                         .  
 

ช่ือ/Name รหัสประจ าตัว/Student ID No. 
 

คณะ/Faculty      สาขาวิชา/Major  
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอช าระคา่ปรับ เนื่องจากข้าพเจ้าไดล้งทะเบียนเข้ารับการทดสอบ แต่ไมเ่ข้ารบัการทดสอบ  และไม่ได้ท าการยกเลิก 
การลงทะเบยีน  /I hereby intend to pay a fine as I failed to sit for the test as registered and also failed to cancel the test 
registration in the meantime. 
  

ส ำหรับนิสิต/For student 
 

ลงช่ือ/Signature:  
วันท่ี/Date:  

ควำมเห็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ/For advisor  
      เห็นชอบ/Approved        ไม่เห็นชอบ/Disapproved 
 

ลงช่ือ/ Signature:                  
วันท่ี/Date:  

 

แนวปฏิบัติ/ Instructions 
นิสิตทีล่งทะเบียนเข้ารับการทดสอบแลว้แต่ไม่เข้ารับการทดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่ได้ท าการยกเลิกการลงทะเบียน สามารถเข้ารับการทดสอบได้ โดยเสียค่าปรับ  
ให้ด าเนินการดังนี้  
Students who have completed their test registration but fail to sit for the test and also fail to cancel the test registration in the meantime  
will be eligible for a new test registration after paying their fine. Please complete the following steps: 

1. เขียนค าร้องขอช าระค่าปรับ (LI01) แลว้ให้อาจารย์ที่ปรกึษาลงนาม 
Complete the request form (LI01) and ask your advisor for approval.  

2. น าใบแจ้งค่าปรับ ไปช าระที่สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร  จนิดาประดิษฐ์. 
Take the form to pay your fine at the Language Institute (4th floor, Prof. Prayoon Jindapradit Building). 

3. ยื่นค าร้องที่สถาบันภาษา กอ่นวันสอบ 1 วันท าการ (จันทร-์ศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.) และนิสิตต้องแนบใบเสร็จรับเงิน ประกอบกบัค าร้องนี้ด้วย 
Submit the form and the fee payment receipt to the Language Institute at least 1 working day prior to a new test date.  
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สถำบันภำษำ ผู้รับค ำร้องนิสิต/For BUULI staff  
            ได้รับเอกสาร LI01 พร้อมใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว/ 
received the LI01 form and the receipt 

ลงช่ือ/ Signature:  
วันท่ี/Date:                        เวลา/Time:                      
ตามใบเสร็จเล่มที่               เลขท่ี               วันท่ี                      

ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีผู้่ดูแลกำรสอบ CET-U/For CET-U test proctor  
 

            ด าเนินการแล้ว/process completed 
 
 

ลงช่ือ/ Signature:  
วันท่ี/Date:                                เวลา/Time:                        

 

 
เฉพำะเจ้ำหน้ำที่สถำบันภำษำ ผู้รับค ำร้องนิสิต For BUULI staff only 
 

สถาบันภาษาไดร้ับเอกสาร LI01 ของนิสิต/ The Language Institute has received the LI 01 form from   
 

ช่ือ/Name รหัสประจ าตัว/Student ID No.  
คณะ/Faculty     สาขาวิชา/Major  
 

                                                           ลงช่ือผูร้ับเอกสาร/Signature:                                                               

                                                                   วันท่ี/Date:                                                      เวลา/Time:                         

                                                                   ตามใบเสรจ็เล่มที่               เลขท่ี               วันท่ี :                                           

สถำบันภำษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ  Burapha University Language Institute 

ค ำร้องขอช ำระค่ำปรับ/  

Fine Payment Request Form 
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ค ำจ ำกัดควำมของค ำร้องขอช ำระค่ำปรับ (Fine Payment Request Form) : LI01 
 
 “นิสิต”  หมายความว่า นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ทุกประเภท 

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจ าที่คณะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต 

 “ผู้รับค าร้องนิสิต” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสถาบันภาษา ที่เป็นผู้รับค าร้องของนิสิต 

 “เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการสอบ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
ระดับปริญญาตรี ที่สถาบันภาษามอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

 “LI” หมายความว่า Language Institute หรือ สถาบันภาษา  

 



   
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 

    
 

  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและ 
การเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากล
และก้าวทันโลก เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
จึงออกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา ในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถ 
การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) 

ข้อ ๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย 
โดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน  

ข้อ ๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ข้อ ๔ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร กระบวนการ สื่อ และ/หรือ
สิ่งแวดล้อม ที่จะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย
ตนเอง 

ข้อ ๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะน ามาใช้วัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)  โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษา  
แต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาน าผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผล
การศึกษาหรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 

(รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
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