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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553 

------------------------------------------------------- 
 เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 
2547   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจึงก าหนดข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2553” 
 ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้กับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวทิยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “อธิการบด”ี   หมายความว่า อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 “นักศึกษา”   หมายความว่า นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 “ศูนย์ภาษา”   หมายความว่า ศูนย์ให้บริการและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ

แก่นักศึกษา 
  ข้อ 4. เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 4.1  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  1 
 4.2  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  2 
 4.3  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  3 

 4.4  ทักษะภาษาอังกฤษระดับ  4 
 ข้อ 5. นักศึกษาต้องทดสอบผ่านการประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานได้ครบทั้ง 4 ระดับตามข้อ 4. ก่อนส าเร็จ
การศึกษา หากนักศึกษาทดสอบไม่ผ่านระดับใดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความก้าวหน้าทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 ข้อ 6. ให้มหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ ให้ครบทั้ง 4 ระดับ ตามข้อ 4.  โดยจัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 7. ให้ศูนย์ภาษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และด าเนินการ
ประเมินผลความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ตามข้อ 4. 

ข้อ 8. ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ข้อบังคับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2553 

 
เกษม จันทร์แก้ว 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง ก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลความรู้ความสามารถ 
ด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559 

 
เพื่ออนุวัตรตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐาน

ความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา พ.ศ.2553 จึงก าหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

Special English I 
   This course focuses on 
the Basic English level of 
an integrated lesson 
sequence with special 
emphasis on speaking, 
listening, reading and 
writing skills. 

 
1. ผลการสอบวดัความรู้ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 1 
เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.1 Speaking  
– เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือค าศัพท์ให้
ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้อง 
   1.2 Listening  
- photographs (ดูรูป ฟังตัวเลอืก และตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง) 
- question – response (ฟังและจับใจความ
ของเนื้อหาและประโยคที่ได้ยนิในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกตอ้ง) 
   1.3 Reading  
– incomplete sentences (เติมค าในช่องว่าง 
ให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 
   1.4 Writing  
– สามารถเติมค าศัพท์ หรือวิเคราะหป์ระโยคได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ 

 
   ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ท า
แบบทดสอบตาม เกณ ฑ์
ตัวชี้วัด ผู้สอบผ่านจะต้อง
ท าคะแนนได้ร้อยละ 50 ขึ้น
ไปและต้องมีผลคะแนนการ
ทดสอบเทียบเคียง TOEIC 
ตั้งแต่ 150 คะแนนขึ้นไป 

Special English II 
   This is a continuation 
of Special English I. This 
course is intended to 
reinforce the basic 
speaking, listening, 
reading and writing skills 
taught in Special English 

 
2. ผลการสอบวดัความรูค้วามสามารถด้านทักษะ
ภาษาระดับ 2 
เกณฑ์มาตรฐาน  
   2.1 Speaking  
– เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือค าศัพท์ให้
ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนา

 
   ประเมินจากการท า
แบบทดสอบตามตวัชี้วัด 
ผู้สอบผ่านจะตอ้งท าคะแนน
ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไปและต้อง
มีผลคะแนนการทดสอบ
เทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่ 
200 คะแนนขึ้นไป 
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ความรู้ความสามารถด้าน
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

and eventually progress 
on proficiency level. 

ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้อง 
   2.2 Listening  
- photographs (ดูรูป ฟังตัวเลอืก และตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง) 
- question – response (ฟังและจับใจความ
ของเนื้อหาและประโยคที่ได้ยนิในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกตอ้ง) 
   2.3 Reading  
– incomplete sentences (เติมค าในช่องว่าง 
ให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 
- reading comprehensives ต้องมี
ความสามารถ ดังนี ้
    1) สามารถอ่านบรบิท และตอบค าถามได้
ถูกต้อง 
    2) สามารถเดาค าศัพท์จากบรบิทที่ก าหนดให้
และตอบค าถามได้ถูกต้อง 
    3) สามารถอ่าน ตคีวามและแปลความหมาย
จากกลุ่มค าได้ถูกต้อง  
   2.4 Writing 
– สามารถเติมค าศัพท์ หรือวิเคราะหป์ระโยคได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ 

Special English III  
   This course continues 
with the same integrated 
lesson sequence as in 
Special English I-II but 
at a pre-intermediate 
level. Students are to 
effectively demonstrate 
appropriated speaking, 
listening, reading and 
writing skills using the 
target language in a way 
that closely approximates 
elementary conversations 
in the real situations. 

 
3. ผลการสอบวดัความรูค้วามสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 3 
เกณฑ์มาตรฐาน 
   3.1 Speaking  
– เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือค าศัพท์ให้
ถูกต้อง 
- เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้อง 
   3.2 Listening  
- photographs (ดูรูป ฟังตัวเลอืก และตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง) 
- question – response (ฟังและจับใจความ
ของเนื้อหาและประโยคที่ได้ยนิในสถานการณ์
ต่างๆได้อย่างถูกตอ้ง) 
- short conversations /short talks (ฟัง
เนื้อหา หรือบทสนทนาสั้นๆ แล้วสามารถ
เลือกตอบค าถามได้อยา่งถูกต้อง) 
   3.3 Reading 
– incomplete sentences (เติมค าในช่องว่าง 
ให้ประโยคสมบูรณ์) 
- error recognition (หาส่วนที่ผิด) 

 
   ประเมินจากการท า
แบบทดสอบตามตวัชี้วัด 
ผู้สอบผ่านจะตอ้งท าคะแนน
ได้ร้อยละ 50 ขึ้นไปและต้อง
มีผลคะแนนการทดสอบ
เทียบเคียง TOEIC ตั้งแต่ 
250 คะแนนขึ้นไป 
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

- reading comprehensives ต้องมี
ความสามารถ ดังนี ้
    1) สามารถอ่านบรบิท และตอบค าถามได้
ถูกต้อง 
    2) สามารถเดาค าศัพท์จากบรบิทที่ก าหนดให้
และตอบค าถามได้ถูกต้อง 
    3) สามารถอ่าน ตคีวามและแปลความหมาย
จากกลุ่มค าได้ถูกต้อง  
    4) สามารถวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ หรือ
ความรู้สึกของผู้แต่งบทความได ้
    5) มีความเขา้ใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหา
บทความ หรอืวัตถปุระสงค์ของผู้แตง่ได้อย่าง
ถูกต้อง               
   3.4 Writing  
– สามารถเติมค าศัพท์ หรือวิเคราะหป์ระโยคได้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์อังกฤษ 
- สามารถ เตมิข้อมูลลงในแบบฟอรม์ต่างๆได้
ถูกต้อง 
 

Special English IV  
   (การวัดความรู้ความ 
สามารถตามมาตรฐานขัน้ต่ า
ด้านภาษาอังกฤษ ส าหรับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร) 
       เป็นข้อก าหนดเฉพาะ
ด้านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ที่นักศึกษาตอ้งสอบผ่านเพื่อ
ส าเร็จการศึกษา โดย
นักศึกษาผู้มีสิทธิล์งทะเบียน
สอบวดัมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตอ้งสอบผ่าน
รายวิชาบังคบัในกลุ่มวิชา
ภาษาในหมวดศึกษาทั่วไป
และเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
1 - 3 หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยใช้
ข้อสอบมาตรฐานที่จดัท าโดย
คณะกรรมการ โดยมีศูนย์
ภาษาเป็นผู้ด าเนนิการจดัท า
ข้อสอบ และจดัการสอบ  
   เนื้อหาข้อสอบ- เป็น
เนื้อหาที่ครอบคลมุรายวชิา
ภาษาอังกฤษในหมวดศึกษา

 
4.ผลการสอบวัดความรูค้วามสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับ 4  
เกณฑ์มาตรฐาน 
   4.1 ทักษะการพูด (Speaking) 
      1) เลือกและเติมประโยคสนทนาหรือค าศัพท์
ให้ถูกต้อง 
      2) เรียงล าดับการพูดที่ใช้ในการสนทนา
ภาษาอังกฤษ ได้อยา่งถูกต้อง  
   4.2 ทักษะการฟัง(Listening) 
      1) ฟังและจับใจความของเนื้อหาและ
ประโยคที่ได้ยินในสถานการณ์ตา่งๆได้อย่าง
ถูกต้อง 
      2) ฟังเนื้อหา หรือบทสนทนาสัน้ๆแล้ว
สามารถเลือก ตอบค าถามไดอ้ย่างถกูต้อง 
   4.3 ทักษะการอ่าน(Reading)  
      1) สามารถอ่านบรบิท และตอบค าถามได้
ถูกต้อง 
      2) สามารถเดาค าศัพท์จากบรบิทที่
ก าหนดให้และตอบค าถามได้ถูกต้อง 
      3) สามารถอ่าน ตคีวามและแปล
ความหมายจากกลุ่มค าได้ถูกต้อง  
      4) สามารถวิเคราะห์วัตถปุระสงค์ หรือ
ความรู้สึกของผู้แต่งบทความได ้
      5) มีความเขา้ใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเนื้อหา

 
1) จะต้องท าคะแนนได้ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป จึงจะถือว่า
สอบผ่าน 
1) เมื่อนักศึกษาสอบผ่าน
ตามมาตรฐานความรู้ และ
ทักษะภาษาอังกฤษตาม
ตัวชี้วดั จะได้รับวุฒิบตัร
รับรองมาตรฐานดา้น
ภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรและต้องมีผล
คะแนนการทดสอบ TOEIC 
300 คะแนน และผู้ที่ได้ผล
คะแนน 450 คะแนนขึน้ไป
มหาวิทยาลัยจะน าผล
คะแนนบันทึกลงในใบ
รายงานผล (Transcript) 
ของนักศึกษา 
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ความรู้ความสามารถด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน 

ทั่วไป และเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

บทความ หรอืวัตถปุระสงค์ของผู้แตง่ได้อย่าง
ถูกต้อง               
   4.4 ทักษะการเขียน(Writing)  
      1) สามารถเติมค าศัพท์ หรือวิเคราะห์
ประโยคได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณอ์ังกฤษ 
      2) สามารถ เตมิข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่างๆ
ได้ถูกต้อง 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก 

(รองศาสตราจารย์สวุิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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