
 
 

         
ค าร้องการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา   

 

 ข้าพเจ้า …………………………………..……………….................………........................….…เลขประจ าตัว ………………………………………… 
เป็นนักศึกษาสังกัดส านักวิชา………….....................................สาขา..................................................ระดับ    ปริญญาโท     ปริญญาเอก    
โทรศัพท์...................................E-mail……………………..……………ขอเทียบเท่ารายวิชา/การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ในภาค ......../........... 
 

ตามเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา และศูนย์สอบ/สถาบันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับรองมาตรฐาน สอบได้คะแนนดังนี้  
 ระดับการศึกษา/เกณฑ์คะแนนขั้นต่ า  

 
 

ส าหรับนักศึกษา 
กรอกคะแนนที่ได้ 

 
 
 

การผ่านเกณฑ์ 
(ระบุผ่านเกณฑ์ข้อ.....) 

 

ประเภทการสอบ ระดับปริญญาโท 
(เป็นเกณฑ์ส าเร็จ

การศึกษา) 

ระดับปริญญาเอก 
(เป็นเกณฑร์ับเข้าศึกษา) 

 
   รับเข้าเป็น 

นศ.สามัญ 
 รับเข้าเป็น  
นศ.ทดลองศึกษา 
ต้องสอบให้ผ่าน
ภายใน 18 เดือน 

 รับเข้าเป็น  
นศ.ทดลองศึกษา 
ต้องสอบให้ผ่าน 
ภายใน 24 เดือน 

  TOEFL (Paper  Based)       450 500 450-499 350-449  ผ่านเกณฑ์ข้อ.......... 

  TOEFL (Computer  Based) 153 173 153-172 90-152  ผ่านเกณฑ์ข้อ.......... 

  TOEFL (Internet  Based)    45 61 41-60 30-40  ผ่านเกณฑ์ข้อ.......... 

  IELTS  (Academic Module)  4.5 5.5    ผ่านเกณฑ์ข้อ.......... 

  CU-TEP (120 คะแนน)   57 70    ผ่านเกณฑ์ข้อ.......... 

  CEFR (Common European    
      Framework  of Reference  
      for Languages)   

ไม่ต่่ากว่า B1 ไม่ต่่ากว่า B2 B1 A2  ผ่านเกณฑ์ข้อ.......... 

 

 

    สอบผ่านเม่ือวันที่ .............../......................./......................   

    (ผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษามีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ)    
          

   เอกสารประกอบการพิจารณา  

                    ส่าเนาใบรับรองผลการสอบ/หลักฐานการสอบ  (กรุณาแนบฉบับจริงมาด้วย จะคืนให้ภายหลัง)                                                  
    เง่ือนไขอื่นๆ  ...................................................................................................................................................................................................... 
   เอกสารประกอบการพิจารณา  
                    ..................................................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ……………………………………………………นักศึกษา 

            (…………….………................….……………..) 
                                                                                     วันที่ ………………..........………………….. 

                      ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป     ความเห็นประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตร 

   ………………….............................................................................................    …………………............................................................................................. 
   

ลงชื่อ…………….......……………………………………….. 

    (……………….……..........………….……………)   
 วันที่ ………………..........…………………...… 

ลงชื่อ…………….......……………………………………….. 

       (……………….…….....................…………………)   
 วันที่ ………………..........…………………...… 

 
 

เกณฑ์นี้ ใช้ส าหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป 
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                   บัณฑิตวิทยาลัย   
 

                    ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 

เรียน    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

   การผ่านเกณฑ์การประมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก่าหนด 

    ผ่านเกณฑ์ ข้อ ...............................   
        [   ]  เป็นเกณฑ์ส่าเร็จการศึกษาได้  (เฉพาะ ป.โท) 
        [   ] เปลี่ยนจาก นศ.ทดลองศึกษา เป็น นศ.สามัญ ได้ (เฉพาะ ป.เอก) 
              รับเข้าเป็น นศ.ทดลองศึกษา ตั้งแต่เดือน/พ.ศ .............................  
              โดยสอบผ่านภายใน ..........................เดือน  
              ระบุเดือน/พ.ศ. ท่ีสอบผ่าน............................................................. 
                

     ไม่ผ่านเกณฑ์ 
  

 

 

   ทราบ ด่าเนินการได้ 

  ความเห็นอื่นๆ .................................................................................. 
      ......................................................................................................... 

ลงชื่อ…………….......……………………………………….. 

    (……………….……..........……….….………………)   
                   วันที่ ………………..........………….…………..…...… 

 

ลงชื่อ………………………………………....……………………… 
 (……………….………................…………………………..) 

            วันที่ ………………………..………………………..………...…… 

                                                                      เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการการศึกษา 
      

 บันทึกผลในระบบแล้ว  (เทียบเท่ารายวิชา/การผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ในภาค ........................./.....................) 
                         กรณีไม่ผ่านเกณฑ์/ไม่อนุมัติ แจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว  
         
             

ลงชื่อ….………………………………………………………………..      
     (……………….……….………………………………………..) 

วันที่ ………………..………………………………………… 
 

หมายเหตุ : ตามประกาศ มวล.   
1. เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส่าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  

ลว. 9 มิถุนายน 2560  
2. เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส่าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  

ลว. 9 มิถุนายน 2560  
3. เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส่าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  ลว. 19 กันยายน 2560  
4. เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส่าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลว. 19 กันยายน 2560 
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Request Form for Compatibility of English Proficiency Test Result (Graduate Studies)  

 

 I, ………………………..……………….................………........................….…Student’s ID ………………………………………………………….. 
a graduate student in the school of …………................................................................majoring in................................................. 

Level   Master’s Degree     Doctoral Degree Telephone No..............................................E-mail…………………………………  
would like to request for compatibility of English Proficiency Test Result in the semester ......../...........  

Below is my English Proficiency Test Result (According to WU criteria of the English Proficiency Test for Graduate Studies 
students and the test centers/ institutions certified by Walailak University)  

 Level of Study/ Minimum Score Criteria  
 
 

Score Obtained 

 
 
 

Passed the criteria 
stated in the item 
…………(pls. specify)  

 

Test Master’s 
Degree 
(Degree 

Completion) 

Doctoral Degree 
(Criteria for Admission) 

 

   Normal 
Student 

 Provisional 
students must 
pass the 
admission within 
18 months 

 Provisional 
students must 
pass the 
admission within 
24 months 

  TOEFL (Paper  Based)       450 500 450-499 350-449  Item .......... 
  TOEFL (Computer  Based) 153 173 153-172 90-152  Item.......... 
  TOEFL (Internet  Based)    45 61 41-60 30-40  Item.......... 
  IELTS  (Academic Module)  4.5 5.5    Item.......... 
  CU-TEP (120 Scores)   57 70    Item.......... 
  CEFR (Common European    
      Framework  of Reference  
      for Languages)   

Not less than B1 Not less than 
B2 

B1 A2  Item.......... 

 

 

    Test Certificate Issued Date.............../......................./......................   
    (The test result from the test center will be valid for not more than 2 years from the date taken the test.)           
   Attached Documents for Consideration 
                  copy of test result certificate (please attach the original copy (ies), it will be returned later) 
    Other conditions  .......................................................................................................................................................................................... 
   Documents for Consideration    ................................................................................................................................................................... 

 
Student’s Signature…………………………………………………… 

            (……………….………................….…………………..) 
                                                                                           Date ………………..........…………………...… 

                      Advisor’s Comment     Chairperson of Graduate Studies Program Committee 
   ………………….............................................................................................    ………………….............................................................................................  

Signature…………….......……………………………………….. 

    (……………….……..........………….……………)   
 Date ………………..........…………………...… 

Signature…………….......……………………………………….. 

       (……………….…….....................…………………)   
 Date ………………..........…………………...… 

 

These criteria are applied to the students 
with ID issued since 2017 only 
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                   College of Graduate Studies         Director, The Center for Educational Services 
Dear  Dean College of Graduate Studies 
 

   Passing the English Proficiency Test Criteria Specified by the 
university  
    Passed, criteria item ...............................   
        [   ] degree completion (Master’s Degree only) 
        [   ] change status from a provisional student to be a full-
time student (Doctoral Degree Only) 
              accepted to be a provisional student since  
month/year....................  
              passed the test within ..........................month(s) 
              Specify the month/year taken the test............................... 
                
     Failed 

  

 
   Acknowledged and agreed to proceed further action(s) 

  Other comments........................................................................... 
      ......................................................................................................... 

Signature……….......……………………………………….. 

    (……………….……..........……….….………………)   
                   Date ………………..........………….…………..…...… 

 

Signature…………………………....……………………… 
 (……………….………................…………………………..) 

            Date………………………..………………………..………...…… 

                                                                      Educational Services Officer 
      

 Recorded in the system  (equivalent course/passing the proficiency test in the semester ................../......................) 
                         In case of the result is disapproved, already informed the student 
 
                     

Signature….……………………………………………………..      
     (……………….……….………………………………………..) 

Date ………………..………………………………………… 
 

 
Remarks: This form is designed based on WU announcements entitled:   
 1. Evaluation Criteria for English Proficiency of Doctoral Degree Students, dated 9 June 2017 
              2.  Evaluation Criteria for English Proficiency of Master’s Degree Students, dated 9 June 2017 
 3. Evaluation Criteria for English Proficiency of Doctoral Degree Students (Second Edition 2017), dated 19 September 2017 
              4. Evaluation Criteria for English Proficiency of Master’s Degree Students (Second Edition 2017), dated 19 September 2017 
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