แผนพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (ปพ.ศ.2563 – 2567)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ไดตอบรั บ นโยบายและไดมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย'างจริงจังตั้งแต'ป+ 2559 เป/นตนมา โดยมีเป0าหมายใหนักศึกษามีความสามารถ
ทางการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานได (Working Knowledge) ก'อนสําเร็จการศึกษา โดยมีศูนยE
ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป/นหน'วยงานหลักในการดําเนินโครงการต'าง ๆ ในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทักษะความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยนําแนวปฏิบัติการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษของศูนยE
ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มาเป/นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา (อางอิง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ.2563) มี
รายละเอียดดังนี้
1. นํากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European Framework of
Reference for languages (CEFR) มาเป/นกรอบความคิดในการออกแบบหลักสูตร การกําหนดเป0าหมายการ
เรียนรู การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานทักษะ
ภาษาอังกฤษ
2. จัดการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษามีโอกาสใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและใหมีกลไกในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่มีการวางแผนอย'างเป/นระบบและมีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความแตกต'างของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
3. พัฒนา จัดหาและจัดสรรสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนรูดวยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามระดับ CEFR บริการแก'นักศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนแต'ละ
คน
4. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่กระตุนการใชภาษาอังกฤษทั้งในและนอกหองเรียน และจัด
กิ จ กรรมส' งเสริ ม การพั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ กระตุ นใหนั กศึ ก ษาเห็ น ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ
5. ส'งเสริมใหนักศึกษาเขาอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาทั้งในชั้นเรียนและศึกษา
ดวยตนเอง
วัตถุประสงค2ของแผน
1. เพื่อส'งเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2. เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย'างต'อเนื่อง
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ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
รอยละของนักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นและผ'านเกณฑEที่
กําหนดก'อนสําเร็จการศึกษา
เป8าหมายความสําเร็จตามตัวชี้วัด
1. นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป+ ที่ 1 จะไดรั บ การวั ด ระดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษ โดยศู น ยE ภ าษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี เพื่ อ เป/ น แนวทางในการจั ด โครงการพั ฒ นายกระดั บ ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย'างต'อเนื่อง
2. นั กศึ กษาป+ ที่ 1 ทุกสาขาวิช าเขารับ การอบรมภาษาอั งกฤษเบื้ องตนเพื่ อสรางทั ศนคติ ที่ดี ต' อ
ภาษาอังกฤษ และเป/นการเตรียมความพรอมทางดานการเรียนภาษาอังกฤษ
3. นักศึกษาตั้งแต'ชั้นป+ที่ 2 ขึ้นไปทุกสาขาวิชา สามารถเขารับการทดสอบกับศูนยEภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ป+การศึกษาละ 2 ครั้ง โดยไม'เสียค'าใชจ'ายในการสอบ 2 ครั้งแรก และมีการคิดค'าบริการสอบ
สําหรับการสอบครั้งที่ 3 เป/นตนไป
4. นักศึกษาทุกสาขาวิชา และทุกชั้นป+ จะไดรับการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป/น
ประจําทุกป+การศึกษา นักศึกษาสามารถเรียนและฝaกฝนทักษะภาษาอังกฤษการ โดยใชโปรแกรมการเรียน
ภาษาอังกฤษ จากศูนยEภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
5. นักศึกษาชั้นป+ที่ 4 หรือนักศึกษาชั้นป+สุดทาย ตองมีผลการสอบวัดความรูความสามารถทาง
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ใชสํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี ย อมรั บ ตองเป/ น ไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง เกณฑ2การสอบผ<านความรู>ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ.2563 เพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทดสอบความรู
ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยสรางขึ้น เพื่อนํามาใชวัดสมรรถภาพ
ทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อใหทราบระดับความสามารถของนักศึกษา
แต'ละคน ที่เป/นไปตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑEมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ตามเกณฑEต'อไปนี้
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เกณฑคะแนนภาษาอังกฤษ
Test of English for
International
Communication (TOEIC)
Test of English as a
Foreign Language
(TOEFL ITP)
Test of English as a
Foreign Language
(TOEFL CBT)
Test of English as a
Foreign Language
(TOEFL IBT)
Intemational English
Language Testing System
(IELTS)
Chulalongkom University
Test of English Proﬁciency
(CU-TEP)
Thepsatri Rajabhat
University-English
Proﬁciency Test
(TRU-EPT)

นักศึกษาครูและไมใชครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(CEFR ระดับ B2 เป)นต+นไป)
ไมต่ํากวา ๔๐๐

นักศึกษาครูและไมใชครู
สาขาวิชาทั่วไป
(CEFR ระดับ B1 เป)นต+นไป)
ไมต่ํากวา 400

ไมต่ํากวา 477

ไมต่ํากวา 437

ไมต่ํากวา ๑๕๓

ไมต่ํากวา ๑๒๓

ไมต่ํากวา ๕๒

ไมต่ํากวา ๔๓

ไมต่ํากวา ๔.๕

ไมต่ํากวา ๔.๐

ไมต่ํากวา ๖๐

ไมต่ํากวา ๕๐

ไมต่ํากวา ๘๐

ไมต่ํากวา ๗๐

มาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป/นการกําหนด
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ'มสหภาพยุโรป ที่ครอบคลุมทุก
ทักษะ คือ พูด ฟgง อ'าน และเขียน เพื่อใหประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใชภาษาอังกฤษ
เป/นภาษากลาง ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองคEความรูต'างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อ
ดําเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร'วมกันไดอย'างมีประสิทธิภาพ
กรอบมาตรฐาน CEFR ไดแบ'งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป/น 6 ระดับ ดังต'อไปนี้
1. C1 (Mastery): สามารถเขาใจภาษาอังกฤษผ'านการฟgง และการอ'านไดอย'างคล'องแคล'ว ครบถวน
สามารถสรุปใจความ จากการรับฟgง และการอ'านจากแหล'งขอมูล หลายๆ แหล'งได สามารถนําเสนอความ
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คิ ด เห็ น ขอโตแยง เหตุ ผ ลประกอบต' า งๆ ไดอย' า งคล' อ งแคล' ว สามารถแนะนํ า พู ด คุ ย ภาษาอั ง กฤษใน
สถานการณEต'างๆ ไดอย'าง ถูกตอง คล'องแคล'วเป/นธรรมชาติ
2. C2 EOP (Efficient Operational Proficiency): สามารถเขาใจความหมายที่แทจริง ในประโยค
ภาษาอังกฤษที่มีความซับซอนได สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษไดเป/น ธรรมชาติ โดยมีการติดขัดใหเห็นไดไม'
บ' อ ยนั ก สามารถใชภาษาอั ง กฤษในสั ง คม การเรี ย นหนั ง สื อ และการประกอบอาชี พ ไดอย' า งถู ก ตอง
คล'องแคล'ว สามารถใช ภาษาอังกฤษที่มีโครงสรางประโยคที่มีความซับซอนในการสื่อสารได
3. B2 (Vantage): สามารถเขาใจใจความสําคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซอนทั้งในส'วนของขอเท็จจริง
และอารมณEความรูสึกของภาษาได โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความ เกี่ยวของกับอาชีพ และความสนใจของ
ตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษไดค'อนขางเป/นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจาของภาษาไดโดย
ไม'ทําใหคู'สนทนาเกิด ความเครียด
4. B1 (Threshold): สามารถเขาใจใจความสําคัญของภาษาอังกฤษในโครงสรางพื้นฐาน ในเรื่องที่
ตนเองมีความคุนเคย เช'น เรื่องในที่ทํางาน โรงเรียน เวลาว'าง ฯลฯ สามารถใชภาษาอังกฤษในการเดินทางได
สามารถสรางประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได สามารถเล'าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณE
เหตุการณE ความ มุ'งหวังของตนเองเป/นภาษาอังกฤษได สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเอง
สั้นๆ ได
5. A2 (Waystage): สามารถเขาใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ'อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
เรื่องส'วนตัว ครอบครัว การซื้อสินคา การเดินทาง ฯลฯ ได สามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับกิจวัตร
ประจําวันได สามารถอธิบายความตองการของตนเองโดยใชประโยคพื้นฐานได
6. A1 (Breakthrough): สามารถเขาใจประโยคภาษาอังกฤษที่ตองใชในชีวิตประจําวันได โดยเฉพาะ
ในส'วนของที่เป/นขอเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะนําตนเอง และ 3 ผูอื่นได สามารถถามตอบคําถาม
เกี่ยวกับขอมูลส'วนตัวเกี่ยวกับที่อยู'อาศัย คนที่รูจัก สิ่งของที่ตนเองมีได สามารถโตตอบดวยภาษาอังกฤษได ใน
กรณีที่คู'สนทนาพยายาม ช'วยพูดอย'างชาๆ ชัดๆ

