
 

 
ประกาศส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พ.ศ. 2564 

..................................................................................  
 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตของส านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 33 (1) (ค) ของข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2564 ให้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต ไว้ดังนี้ 

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562  

 ข้อ 4 ในประกาศนี ้

  “สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย   
  “คณบดี” หมายความว่า คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย   

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย 

 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 

  (1) IELTS     คะแนน 4.5 หรือ  
  (2) TOEFL-iBT (Internet-based test)  คะแนน 45 หรือ 
  (3) TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) คะแนน 480 หรือ 
  (4) TOEIC     คะแนน 550 หรือ 
  (5) CU-TEP     คะแนน 45 หรือ 
  (6) MU GRAD TEST    คะแนน 60 หรือ 
  (7) TU-GET     คะแนน 550 

 

 

 



 
 

  
 

 

 ข้อ 6 ในกรณีท่ีนักศึกษาได้ผลคะแนนภาษาอังกฤษต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ตามข้อ 5 จะต้องลงทะเบียนเรียน
และสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษในรายวิชา ตามเงื่อนไขที่สถาบันก าหนด ดังนี้ 

(1) รายวิชา 2011500 Skills in English for Graduates จ านวน 3 หน่วยกิตและรายวิชา  
2021500 Academic English for Graduate Studies จ านวน 3 หน่วยกิต ในกรณีท่ีสอบได้ผลคะแนน
ความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
   IELTS      คะแนนน้อยกว่า 3.5 หรือ
   TOEFL-iBT (Internet-based test)  คะแนนน้อยกว่า 38 หรือ 
   TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) คะแนนน้อยกว่า 450 หรือ 
   TOEIC      คะแนนน้อยกว่า 501 หรือ 
   CU-TEP      คะแนนน้อยกว่า 38 หรือ 
   MU GRAD TEST    คะแนนน้อยกว่า 47 หรือ 
   TU-GET      คะแนนน้อยกว่า 530 

   (2) รายวิชา 2021500 Academic English for Graduate Studies จ านวน 3 หน่วยกิต ใน 
กรณีท่ีสอบได้ผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
   IELTS      คะแนน 3.5-4.4 หรือ  
   TOEFL-iBT (Internet-based test)  คะแนน 38-44 หรือ 
   TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) คะแนน 450-479 หรือ 
   TOEIC      คะแนน 501-549 หรือ 
   CU-TEP      คะแนน 38-44 หรือ 
   MU GRAD TEST    คะแนน 47-59 หรือ 
   TU-GET      คะแนน 530-549 

  ทั้งนี้ ในระหว่างการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ตามข้อ 6 (1) หรือ ข้อ 6 (2) หากนักศึกษาเข้า
รับการทดสอบภาษาอังกฤษและได้รับคะแนนผ่านตามเกณฑ์ในข้อ 5 ถือว่าผ่านหลักเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ
ของสถาบัน นักศึกษาสามารถยกเลิกการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษนั้นได้ 

 ข้อ 7 กรณีที่นักศึกษายื่นหลักฐานการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามข้อ 5 ไว้ตั้งแต่แรกที่สมัครเข้า
ศึกษา ให้ใช้ผลการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษนั้น เป็นหลักฐานเพื่อขอส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตได้ 

 ข้อ 8 คณบดีตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งรายชื่อไปยังหน่วยทะเบียนและประมวลผลเพื่อบันทึก
ข้อมูลผู้สอบผ่านและมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

 ข้อ 9 ให้คณบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ หรือ
ประกาศนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้คณบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สุด            

 
ประกาศ ณ วันที่   5    สิงหาคม   พ.ศ. 2564 

     
 
       (รองศาสตราจารย์ ดร. บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์) 

                     คณบดีส านักวิชาบัณฑิตศึกษา 
          สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 


