
 

 

โครงการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
(CMU-eGrad) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
1. ชื่อโครงการ   

การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย     
(CMU-eGrad) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
คณะท างานจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

3. หลักการและเหตุผล 

ในปี พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ (Working Knowledge) การจัดท าแผนเพ่ือด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน การปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด และการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
กระบวนการ สื่อ และ/หรือสิ่งแวดล้อม ที่จะเปิดโอกาสและเสริมแรงจูงใจให้นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิ สิตนักศึกษาทุกคน 
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะ
น ามาใช้วัดประสิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR หรือมาตรฐานอ่ืน เพ่ือให้ทราบระดับ
ความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาน าผลการทดสอบความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นไป  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังกล่าว จึงได้มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ชั้นปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และได้ด าเนินการพัฒนาชุดข้อสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ CEFR 
และก าหนดให้มีการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ “CMU-eGrad” 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทุกคนในแต่ละหลักสูตร โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน 
ตั้งแต่รหัส 61 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบ CMU-eGrad ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา และมีการแจ้งคะแนนสอบ
ให้นักศึกษาทราบ พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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4. วัตถุประสงค ์
4.1 เพ่ือด าเนินการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา           

ชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4.2 เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา  และเป็นประโยชน์

ส าหรับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายทุกคน ดังนี้ 
 1)   หลักสูตร 4 ปี นักศึกษารหัส 59 และรหัสก่อน 59 ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2)   หลักสูตร 5 ปี นักศึกษารหัส 58 และรหัสก่อน 58 ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 3)   หลักสูตร 6 ปี นักศึกษารหัส 57 และรหัสก่อน 57 ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ:  1. การสอบ CMU-eGrad เป็นการจัดสอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเป็นหลัก โดยให้สิทธิ์นักศึกษาเข้าสอบได้           
คนละ 1 ครั้ง ซ่ึงนักศึกษาที่เรียนเกินก าหนดเวลาของหลักสูตร และเคยสอบ CMU-eGrad แล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนสอบได้ 

 2. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร ขอให้ลงทะเบียนสอบในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 3.  นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิต และจะส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร ขอให้คณะ/วิทยาลัยรวบรวมรายชื่อและแจ้ง

มายังศูนย์ประสานงานวิชาการ เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบต่อไป 
 

6. ระยะเวลาและแผนด าเนินกิจกรรม 
6.1 ก าหนดการสอบ CMU-eGrad ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 วันๆ ละ 4 คาบเวลา ดังนี้ 

คาบเวลาที่ 1 : เวลา 08.00 - 10.00 น.   คาบเวลาที่ 2 : เวลา 10.30 - 12.30 น. 
คาบเวลาที่ 3 : เวลา 13.00 - 15.00 น.  คาบเวลาที่ 4 : เวลา 15.30 - 17.30 น.  
(1) ส าหรับกลุ่มนักศึกษาทั่วไป รวม 4 วัน ดังนี้ 

- วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 
- วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 

(2) ส าหรับกลุ่มนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา/วิชาชีพ ติดภารกิจ/กิจกรรมอ่ืน หรือ นักศึกษาที่
ขาดสอบ รวม 4 วัน ดังนี้ 
- วันเสาร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 
- วันเสาร์ที่ 1 และวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  

  หมายเหตุ: วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 3 – 7 และ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 

 (3) ส าหรับกลุ่มนักศึกษาพิการ1 (ถ้ามี) 
 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น (คนเห็นเลือนราง/คนตาบอด) 

  มหาวิทยาลัย โดยศูนย์ประสานงานวิชาการ ร่วมกับงานบริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการ กองพัฒนานักศึกษา จะประสานงานกับคณะ/วิทยาลัยในการอ านวยการจัดสอบให้แก่
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น (คนเห็นเลือนราง/คนตาบอด) โดยขอความ
อนุเคราะห์คณะมนุษยศาสตร์เอ้ือเฟ้ือสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่สอบ 

                                                           
1 โปรดดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552, ราชกิจจานุเบกษา     

เล่ม 126 ตอนพิเศษ 80 ง วันที่ 8 มิถุนายน 2552, หน้า 45 
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 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (คนหูหนวก) 
  นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (คนหูหนวก) สามารถขอยกเว้นการเข้าสอบ 
CMU-eGrad ได้ เนื่องจากอาจไม่สามารถท าแบบทดสอบทักษะการฟัง (Listening) ได้ โดยขอให้
คณะ/วิทยาลัยเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 นักศึกษาที่มีความบกพร่องประเภทอ่ืน 

  นักศึกษาที่มีความบกพร่องประเภทอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น สามารถเข้า
สอบ CMU-Grad ได ้ตามก าหนดการสอบปกต ิ 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการจัดสอบเพ่ิมเติมให้แก่นักศึกษาที่ขาดสอบ CMU-eGrad        
ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องจากไม่ได้เป็นเงื่อนไขการเสนอให้ได้รับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษารหัส 59 และ
ก่อนรหัส 59 

6.2 ก าหนดการลงทะเบียนการสอบ CMU-eGrad ประจ าปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยแจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการสอบไปยังคณะ/วิทยาลัย โดยให้นักศึกษาใช้ IT 

Account ของตนเอง ลงทะเบียนการสอบผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th/  ตั้งแต่วันที ่
7 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มกราคม 2563 (ปิดระบบลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) โดยเลือกวันและคาบเวลา
สอบตามความต้องการของนักศึกษา และพิมพ์ใบลงทะเบียนสอบไว้เป็นหลักฐานส าหรับการเข้าสอบ  ทั้งนี้ 
คณะ/วิทยาลัยสามารถตรวจสอบและติดตามการลงทะเบียนของนักศึกษา และรายชื่อนักศึกษาที่เข้าสอบแล้ว
ทุกรอบการสอบไดท้างเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th   

กรณีนักศึกษามีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยจะขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการเข้าสอบ ให้นักศึกษา
พิมพ์เอกสารค าร้องบนเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ลงนามรับรอง โดยนักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารค าร้องด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 30 
มกราคม 2563 ณ One Stop Service ชั้น 1 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส าหรับกลุ่มนักศึกษาพิการ (ถ้ามี) ไม่ต้องลงทะเบียนการสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้คณะ/
วิทยาลัยด าเนินการดังนี้ 

 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น (คนเห็นเลือนราง/คนตาบอด) ขอให้คณะ/วิทยาลัย
แจ้งรายชื่อและรหัสประจ าตัวนักศึกษามายังมหาวิทยาลัย เพ่ือประสานขอความอนุเคราะห์
คณะมนุษยศาสตร์ในการด าเนินการจัดสอบให้แก่นักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะได้แจ้ง
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบให้ทราบต่อไป 

 นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (คนหูหนวก) ขอให้คณะ/วิทยาลัยแจ้งรายชื่อและ
รหัสประจ าตัวนักศึกษามายังมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอพิจารณายกเว้นการเข้าสอบ CMU-
eGrad ต่อไป 

 นักศึกษาที่มีความบกพร่องประเภทอ่ืน ขอให้คณะ/วิทยาลัยแจ้งรายชื่อและรหัสประจ าตัว
นักศึกษา พร้อมวันและเวลาที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 
30 กันยายน 2562 เพ่ือให้ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการลงทะเบียนและ

https://cet.cmu.ac.th/cmuegrad.htm
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เลือกสถานที่สอบที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบ
ลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป        

อนึ่ง การสอบ CMU-eGrad เป็นการจัดสอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายเป็นหลัก 
โดยให้สิทธิ์นักศึกษาเข้าสอบได้ 1 ครั้ง หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัย หรือ
สาขาวิชาใด ไม่สามารถเข้าสอบตามรอบการสอบในปีการศึกษานั้นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ เนื่องจาก
ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา/วิชาชีพ หรือติดภารกิจ/กิจกรรมอ่ืน ขอให้คณะ/วิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติเป็นกรณีไป 

6.3 ศูนย์ประสานงานวิชาการขอความอนุเคราะห์ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอใช้สถานที่เป็นศูนย์สอบ และ
มอบหมายบุคลากรร่วมเป็นกรรมการประจ าศูนย์สอบ และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าศูนย์สอบ 

6.4 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์สอบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของศูนย์สอบ ขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินการสอบ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 
114 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.5 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดส่งตารางข้อมูลผลคะแนนการสอบในแต่ละวัน พร้อมข้อมูล      
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษาไปยังส านักทะเบียนและประมวลผล ภายใน 3 วันท าการ 
เพ่ือให้ส านักทะเบียนและประมวลผลก าหนดวันที่ด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษ 
(Issue date)  

6.6 ส านักทะเบียนและประมวลผลด าเนินการจัดพิมพ์หนังสือรับรองทักษะภาษาอังกฤษ และจัดส่งไปยัง
คณะ/วิทยาลัยเพื่อท าการมอบให้แก่นักศึกษา 

6.7 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าข้อมูลสรุปผลคะแนนและจ านวนผู้เข้าสอบแยกรายคณะ/
วิทยาลัย ภายหลังจากเสร็จสิ้นการสอบในแต่ละเดือน จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  เดือนพฤศจิกายน 2562 
ครั้งที่ 2  เดือนธันวาคม 2562 
ครั้งที่ 3  เดือนกุมภาพันธ์ 2563 พร้อมข้อมูลสรุปผลคะแนนและจ านวนผู้เข้าสอบแยกราย

คณะ/วิทยาลัยในภาพรวมทั้งหมด 
 โดยจัดส่งข้อมูลผ่าน CMU Mail (อีเมล@cmu.ac.th) ของคณบดี และรองคณบดี/ผู้ช่วย
คณบดีที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ทราบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา 

 
_______________________________ 

 



 

 

เอกสารแนบท้ายโครงการ 
แผนด าเนินกิจกรรมตามโครงการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปสีุดท้าย (CMU-eGrad) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  

กิจกรรม กันยายน 2562 ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ ์2563 มีนาคม 2563 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

1. มหาวิทยาลัยแจ้งประชาสัมพันธ์ก าหนดการ
สอบ CMU-eGrad ประจ าปีการศึกษา 2562 
ไปยังคณะ/วิทยาลัย 

                          

2. นักศึกษาลงทะเบียนผ่าน IT Account โดย
เลือกวันและคาบเวลาสอบ และพิมพ์ใบเข้า
ส อ บ ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไล น์ บ น เว็ บ ไซ ต์ 
https://cet.cmu.ac.th/   และยื่นค าร้องขอ
เปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอบ ณ One Stop 
Service ชั้ น  1  ส านั ก บ ริก า ร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ (นักศึกษาพิการไม่ต้องลงทะเบียน) 

              

3. คณะ/วิทยาลัยแจ้งรายชื่อและรหัสประจ าตัว
ของนักศึกษาพิการมายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการ
ลงทะเบียนและเลือกสถานที่สอบที่เหมาะสม
ให้แก่นักศึกษา 

                           

4. ศูนย์ประสานงานวิชาการขอความอนุเคราะห์
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอใช้สถานที่เป็นศูนย์
สอบ  และมอบ ห มายบุ คลาก รร่ วม เป็ น
ก รรม ก ารป ระจ า ศู น ย์ ส อ บ  แ ละ เสน อ
มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าศูนย์สอบ 

                         

5. ประชุมคณ ะกรรมการประจ า ศูนย์ สอบ         
เพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์สอบ ขั้นตอน
และกระบวนการด าเนินการสอบ 

                            
1 พ.ย. 62 

16 ก.ย. –  
4 ต.ค. 62 

7 ต.ค. 62 - 30 ม.ค. 63 

(ปิดระบบลงทะเบียน เวลา 12.00 น.) 

16 ก.ย. –  
30 ก.ย. 62 

16 ก.ย. –  
11 ต.ค. 62 

https://cet.cmu.ac.th/cmuegrad.htm


- 6 - 
 

 

กิจกรรม กันยายน 2562 ตุลาคม 2562 พฤศจิกายน 2562 ธันวาคม 2562 มกราคม 2563 กุมภาพันธ ์2563 มีนาคม 2563 
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 

6. ก าหนดการสอบ  จ านวน  8 วั นๆ  ละ 4 
คาบเวลา (08.00 - 10.00 น., 10.30 - 12.30 
น., 13.00 - 15.00 น.,15.30 - 17.30 น.) 

                            

6.1  ส าหรับกลุ่มนักศึกษาทั่วไป 
 

                           

6.2 ส าหรับกลุ่มนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา/วิชาชีพ ติดภารกิจ/กิจกรรมอื่น 
หรือ นักศึกษาที่ขาดสอบ 

                           

7. ส านักทะเบียนและประมวลผลจัดพิมพ์ใบ
ประกาศนียบัตรรับรองผลคะแนนการสอบ 
และส่งไปยังคณะ/วิทยาลัยเพื่อท าการมอบ
ให้แก่นักศึกษา  

                         

8. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าข้อมูล
สรุปผลคะแนนและจ านวนผู้เข้าสอบแยกราย
คณะ/วิทยาลัย แล้วส่งข้อมูลผ่านอีเมลของ
คณ บดี  และรอ งคณ บดี /ผู้ ช่ วยคณ บดี ที่
รับผิดชอบงานด้านวิชาการ และน าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

                            

 
ศูนยป์ระสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท ์0 5394 3698 โทรสาร 0 5394 32699 
อีเมล accenter@cmu.ac.th, accentercmu@gmail.com 

 
 

2-3 และ  
9-10 พ.ย. 62 

7 ธ.ค. 62 21 ธ.ค. 62 1 และ 8  
ก.พ. 63 

23 ธ.ค. 62 –  
10 ม.ค. 63 

 

18-30  
พ.ย. 62 

9-28 

ก.พ. 63 

18-21 พ.ย. 62 23-27 ธ.ค. 62 9-13 ก.พ. 63 


