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เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
พ.ศ. 2559
.............................................
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับที่ 312 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ข้อ 9 กาหนดให้นักศึกษา
ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่กาหนด จึงสาเร็จการศึกษา
แต่เนื่องจากการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 27 และ 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
ประกอบกั บ ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ฉบั บ ที่ 312 ลงวั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 โดยให้ ใ ช้ ป ระกาศนโยบายการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจัดรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา หรือ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รวมแล้วไม่ต่ากว่า 12 หน่วยกิต
ข้อ 2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทารายวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการ หรือภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ
หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 หน่วยกิต
ข้อ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ The Common European Frame work of Reference for Languages (CEFR)
ซึง่ เป็นกรอบความคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
ข้อ 4 ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาหลักในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้ เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร
(Communicative Language Teaching : CLT) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 5 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยเฉพาะการพั ฒ นาทั ก ษะการสอนภาษาอั ง กฤษส าหรั บ อาจารย์ ผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษ
ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ข้อ 7 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ตารา และเอกสารประกอบการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อ 8 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งในชั้นเรียน
และศึกษาด้วยตนเอง
/ข้อ 9 .....

-๒ข้อ 9 กาหนดให้นัก ศึก ษาต้อ งผ่า นการทดสอบมาตรฐานภาษาอัง กฤษตามเกณฑ์ CEFR
โดยถือเป็นเกณฑ์สาเร็จการศึกษาตามลาดับชั้นปริญญา ดังนี้
(1) ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR ระดับ B2 (Vantage or Upper intermediate) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาระดับดี สามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้อย่างถู กต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่านและทาความ
เข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากได้
(2) ระดั บ ปริ ญ ญาโทและประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ขั้ น สู ง ให้ มี ร ะดั บ ความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C1 (Effective Operational Proficiency or advance) คือผู้เรียน
สามารถเข้าใจข้อความที่ยาว มีหัวข้อที่ซับซ้อนและหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้ สามารถแสดง
ความคิด ความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคาศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคม
การทางาน หรือด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้อง ตามโครงสร้างไวยากรณ์พร้อมทั้งสามารถใช้คาเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง
(3) ระดับปริญญาเอก ให้มีระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ระดับ C2
(Master of Proficiency) คือผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา
สามารถใช้ภ าษามาตรฐานได้อย่ างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่ อสารได้ดี อ่านบทความที่เป็น
ภาษาต้นฉบับได้เข้าใจ และเลือกใช้ภาษาสาหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 10 กาหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่าเกณฑ์ข้อใด
ข้อหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ดังนี้
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตร
เกณฑ์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
บัณฑิต
บัณฑิตขั้นสูง
CEFR
B2
B2
C1
C1
C2
TOEIC
405
500
605
700
785
TOFEL
437
477
513
550
590
Paper
TOFEL CBT
123
153
183
213
243
TOFEL IBT
41
53
65
79
96
IELTS
4
4.5
5.5
6.5
7.5
CU – TEP
60
60
75
90
120
ข้อ 11 ให้บันทึกผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการศึกษา
ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. 2559
(นายเกษม บารุงเวช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

