
การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา (English Exit Exam)  
ส าหรับปี พ.ศ. 2563 

โดย 
คณะศิลปศาสตร์  

ส าหรับ 
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  
หรือ หลักสูตร 3 ปี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  
หรือ หลักสูตร 2 ปี  ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 

เป็นต้นไป 
___________________________________________________________ 

 
1. การด าเนินการสอบ 
 คณะศิลปศาสตร์ก าหนดจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา (English Exit 
Exam) ส าหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 1) หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 หรือ  
 2) หลักสูตร 3 ปี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 หรือ  
 3) หลักสูตร 2 ปี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 
 ในวันเสาร์ของสัปดาห์ที่สามถัดจากสัปดาห์ที่เปิดรับสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษาของแต่ละ
เดือน (ตามตารางการจัดสอบ English Exit Exam ตามประกาศการจัดสอบ English Exit Exam ของแต่ละปี
พ.ศ.) เวลา 9.30 -12.30 น. โดยก าหนดรับนักศึกษาที่ประสงค์เข้าสอบ รอบการสอบละ 120 - 1200 คน ซึ่ง
รอบการสอบรอบแรก คือ รอบการสอบประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
 มีข้ันตอนการจัดสอบ ดังนี้ 

1.1 การเตรียมการ (ก าหนดการดังรายละเอียดข้อที่ 4) 
 1.1.1 นักศึกษาลงทะเบียนสอบ English Exit Exam ผ่านระบบของส านักทะเบียนและประมวลผล 
โดยก าหนดเปิดระบบวันจันทร์ของสัปดาห์แรก (หรือตามที่มีประกาศแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัปดาห์
อ่ืนของแต่ละเดือน) เวลา 9:00 น. และปิดระบบวันศุกร์ของสัปดาห์เดียวกับที่เปิดระบบของแต่ละเดือน เวลา 
16:00 น. 
 1.1.2 ส าหรับนักศึกษาที่เข้าสอบ English Exit Exam ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป วันสุดท้ายของการ
ช าระเงินคือ วันพุธของสัปดาห์ถัดจากสัปดาห์ที่เปิดรับสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษาในแต่ละเดือน 
 1.1.3 การประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ ประกาศล่วงหน้าในตารางสอบส่วนบุคคลในแต่ละรอบ
ของการสอบตามตารางการจัดสอบ English Exit Exam 

1.2 สถานทีก่ารจัดสอบ 
 1.2.1 สถานที่สอบ คือ อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ และอาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 1.2.2 คณะศิลปศาสตร์จะจัดบุคลากรเป็นผู้คุมสอบในแต่ละห้อง  
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 1.2.3 ใช้เวลาสอบรวม 3 ชั่วโมง (9:30 – 12:30) 
1.3 การตรวจข้อสอบและแจ้งผลข้อสอบ  

 คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตรวจข้อสอบ ประมวลผล และแจ้งผลการสอบในระบบสารสนเทศ
นักศึกษา โดยส านักทะเบียนและประมวลผลเป็นผู้วางระบบการประกาศผลการสอบ (กระบวนการแจ้งผลการ
สอบส่วนบุคคลผ่านระบบสารสนเทศส านักทะเบียน)  รวมทั้ง จัดส่งผลการสอบผ่านระบบเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์ไปยังส่วนงานวิชาการต่าง ๆ 
 
2.ลักษณะข้อสอบและขั้นตอนการจัดสอบ 

2.1 ลักษณะข้อสอบ 
 2.1.1 เป็นการผสมผสานระหว่างข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency Test) และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภาษาอังกฤษ (English Achievement Test) โดย
การพัฒนาข้อสอบอิงตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย (FRELE-TH) ซึ่งพัฒนา
จากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (Common European Framework of Reference 
for Languages – CEFR) ระดับ B1+ ซึ่งแบ่งตามหัวข้อดังนี้ 
  Grammar    20 ข้อ   
  Reading        20 ข้อ 

Writing       20 ข้อ 
  Language Function    20 ข้อ 
    รวม       80 ข้อ  
 2.1.2 เป็นข้อสอบปรนัย มี 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ โดยฝนค าตอบในกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ 
 

2.2 ขั้นตอนการจัดสอบ 
 2.2.1 นักศึกษาเข้าห้องสอบเวลา 9.00 น. (ก่อนเวลาสอบจริง 30 นาที) 
 2.2.2 ให้นักศึกษาปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และน าอุปกรณ์สื่อสาร นาฬิกา กล้องถ่ายรูป รวมถึง
ทรัพย์สินอ่ืนๆ วางหน้าห้องสอบหรือใต้โต๊ะสอบ โดยให้กรรมการคุมสอบเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย
ดังกล่าว 
 2.2.3 กรรมการคุมสอบตรวจบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ 
ก่อนเข้าห้องสอบ 
 2.2.3 กรรมการคุมสอบอธิบายขั้นตอนการสอบ 
 2.2.4 นักศึกษาเริ่มท าข้อสอบเวลา 9.30 น. หมดเวลา 12.30 น. โดยอนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้อง
สอบได้ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 
 2.2.5กรรมการคุมสอบเก็บข้อสอบทุกชุดและกระดาษค าตอบส่งคืนคณะศิลปศาสตร์ 
 

3. การรับรองคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานภายนอก 
 ส่วนงานวิชาการของแต่ละคณะส ารวจและรวบรวมหลักฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานจาก
หน่วยงานภายนอกที่นักศึกษาได้เข้าสอบไว้แล้ว และผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่สถาบันก าหนด ตามประกาศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อน
ส าเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี หรือ ผลการสอบอ่ืนๆที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ  
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 ในกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก ให้
นักศึกษายื่นส าเนาหลักฐานพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถยื่นส าเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกที่
นักศึกษาท าการสอบ ตามประเภทต่างๆ ดังนี้ 

 - IELTS   ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป หรือ 
 - TOEFL IPT  ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือ 
 - TOEFL iBT  ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป หรือ 
 - TOEIC   ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
 - CU TEP  ตั้งแต่ 45 คะแนนขึ้นไป หรือ 
 - TU GET  ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป 
อนึ่ง ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่มีผลคะแนนข้างต้นจนถึงวันท าการสอบ

English Exit Exam โดยให้ยื่นหลักฐานพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาที่ต้นสังกัดของแต่ละ
ส่วนงานวิชาการเพื่อรวบรวมส่งมายังคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการ
ประกาศผลในระบบสารสนเทศนักศึกษาต่อไป 
4. ระยะเวลาและแผนด าเนินการ 

 

แผนด าเนินการ ระยะเวลาแต่ละรอบ 
1. รับสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษาหรือ*

ลงทะเบียนคะแนนและยื่นผลคะแนน
ภาษาอังกฤษมาตรฐานที่งานทะเบียนของแต่ละ
ส่วนงานวิชาการ 

- เปิดระบบวันจันทร์ของสัปดาห์แรก (หรือตามท่ีมี
ประกาศแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัปดาห์อื่น 
ของแต่ละเดือน) 
เวลา 9:00 น. 
- ปิดระบบวันศุกร์ของสัปดาห์เดียวกับท่ีเปิดระบบของ
แต่ละเดือน 
เวลา 16:00 น. 

2. ช าระเงิน (กรณีเข้าสอบ English Exit Exam 
ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป) 

วันสุดท้ายของการช าระเงินคือ วันพุธของสัปดาห์ถัด
จากสัปดาห์ที่เปิดรับสมัครสอบในระบบสารสนเทศ
นักศึกษาของแต่ละเดือน 

3. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบในตารางสอบส่วนบุคคล วันศุกร์ของสัปดาห์ถัดจากสัปดาห์ที่เปิดรับสมัครสอบ
ในระบบสารสนเทศนักศึกษา ของแต่ละเดือน 

4. จัดสอบ วันเสาร์ของสัปดาห์ที่สามถัดจากสัปดาห์ที่เปิดรับสมัคร
สอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา ของแต่ละเดือน 
(ตามตารางการจัดสอบ English Exit Exam ตาม
ประกาศการจัดสอบ English Exit Exam ของแต่ละปี
การศึกษา)** 

5. ประกาศผลสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษาและ
ส่งผลการสอบไปยังส่วนงานวิชาการต่าง ๆ 

สัปดาห์ถัดจากสัปดาห์ที่จัดสอบ 

6. จัดส่งผลการสอบผ่านระบบเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์ไปยังแต่ละส่วนงานวิชาการ 

สัปดาห์ถัดจากสัปดาห์ที่จัดสอบ 
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* หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ท าการจัดสอบ English Exit Exam
หลังการสอบกลางภาค ปลายภาค ของแต่ละภาคการศึกษา รวมทั้งสิ้นปีละ 4 รอบ
การสอบ ณ วิทยาเขตชุมพร 

**ตารางการรับสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษาและการจัดสอบ English Exit Exam  
ส าหรับ ปี พ.ศ. 2563 

 

รอบการสอบ วันเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา วันจัดสอบ 
วันเปิดระบบ (9.00 น.) วันปิดระบบ(16.00 น.) 

กุมภาพันธ์ จ. 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศ. 7 กุมภาพันธ์ 2563 ส. 22 กุมภาพันธ์ 2563 
มีนาคม จ. 2 มีนาคม 2563 ศ. 6 มีนาคม 2563 ส. 21 มีนาคม 2563 
เมษายน อ. 7 เมษายน 2563 ศ. 10 เมษายน 2563 ส. 25 เมษายน 2563 

พฤษภาคม จ. 4 พฤษภาคม 2563 ศ. 8 พฤษภาคม 2563 ส. 23 พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน จ .1 มิถุนายน 2563 ศ. 5 มิถุนายน 2563 ส. 20 มิถุนายน 2563 
กรกฎาคม อ. 7 กรกฎาคม 2563 ศ. 10 กรกฎาคม 2563 ส. 25 กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม จ. 3 สิงหาคม 2563 ศ. 7 สิงหาคม 2563 ส .22 สิงหาคม 2563 
กันยายน จ. 7 กันยายน 2563 ศ. 11 กันยายน 2563 ส. 26 กันยายน 2563 
ตุลาคม จ. 5 ตุลาคม 2563 ศ. 9 ตุลาคม 2563 ส. 24 ตุลาคม 2563 

พฤศจิกายน จ. 2 พฤศจิกายน 2563 ศ. 6 พฤศจิกายน 2563 ส. 21 พฤศจิกายน 2563 
 
5. เกณฑ์มาตรฐานผลการสอบ 
 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา (English Exit Exam) ที่ถือว่า
นักศึกษาสอบผ่าน คือ นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนที่นักศึกษาสอบได้
กล่าวคือ นักศึกษาต้องได้ระดับคะแนน 32 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน 
 
6. แนวปฏิบัติในการด าเนินการส าหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน English Exit Exam ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 กรณีที่นักศึกษาสอบ English Exit Exam ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันก าหนดจ านวน 2 ครั้ง 
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมที่คณะศิลปศาสตร์จัดขึ้น ตามทักษะที่นักศึกษาควรปรับปรุง ทักษะ
ละ 30 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) การเขียน (Writing) (กรณีผลคะแนนสอบตอน Grammar และตอน Writing รวมกันแล้วไม่ถึง 16 
คะแนน จากคะแนนเต็มรวมทั้งสองตอน 40 คะแนน) 
 2) การอ่าน (Reading) (กรณีผลคะแนนสอบตอน Reading ไม่ถึง 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน) 
 3) การพังและการพูด (Listening and Speaking) (กรณีผลคะแนนสอบตอน Language Function
ไม่ถึง 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 6.1 รูปแบบการฝึกอบรม  
  1) มีขนาดห้องเรียนไม่เกิน 25 คน 
  2) เป็นการฝึกอบรมในลักษณะเร่งรัด (Intensive) จ านวน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง โดยฝึกอบรม
ทั้งสิ้น 10 ครั้ง รวมจ านวน 30 ชั่วโมง นอกเวลาราชการ (ช่วงเย็น หรือ เสาร์-อาทิตย์) 
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  3) เน้นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หรือการประเมินตาม
ความสามารถ (Performance Assessment) ที่มุ่งเน้นการเขียนและพูดจริงตามชิ้นงาน (Task) ที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งมิใช่การประเมินแบบดั้งเดิม (Traditional Assessment) ที่เน้นการสอบ 
  4) จัดการฝึกอบรมในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของแต่ละปีการศึกษา โดยเริ่ม
จัดการฝึกอบรมช่วงแรกปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  
 
 


