
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร 

ตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Training Road Map) 
 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎำคม 2557 ได้อนุมัติให้
บุคลำกรที่เข้ำรับกำรทดสอบ Baseline หรือสอบวัดระดับภำษำอังกฤษตั้งแต่คร้ังที่ 1/2556 เป็นต้นไป สำมำรถใช้ผล
กำรทดสอบดังกล่ำวประกอบกำรเลื่อนระดับได้ถึงวันที่บุคลำกรผู้มีสิทธิ์เสนอขอพิจำรณำเลื่อนระดับที่ครองอยู่  เช่น 
บุคลำกรระดับ จ1 เข้ำทดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ ครั้งที่ 1/2556 ผลกำรทดสอบสำมำรถใช้ประกอบกำรเลื่อนระดับ 
จ1 ไป จ2 ได้ แต่เมื่อบุคลำกรอยู่ในระดับ จ2 จะต้องเข้ำรับกำรทดสอบภำษำอังกฤษใหม่เพื่อประกอบกำรเลื่อนระดับ 
จ2 ไป จ3 เป็นต้น โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกรำคม 2556 ได้อนุมัติ
เกณฑ์กำรทดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษของบุคลำกรตำมแผนเส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย (Training 
Roadmap) ตำมที่คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรให้ควำมเห็นชอบ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 ก าหนดเกณฑใ์หมท่ี่ใช้ในการผ่านการทดสอบและระยะเวลาที่ใช้เกณฑ์ 

ระดับ เกณฑ์เดิม 
เกณฑ์ใหม่ 1  

(1 ต.ค. 2555-30 ก.ย. 2558) 
เกณฑ์ใหม่ 2  

(1 ต.ค. 2558 เป็นต้นไป) 
ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) ≥ 46 คะแนน ≥ ร้อยละ 46 ≥ ร้อยละ 50 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) ≥ 66 คะแนน ≥ ร้อยละ 60 ≥ ร้อยละ 60 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) ≥ 86 คะแนน ≥ ร้อยละ 75 ≥ ร้อยละ 75 
หมำยเหตุ :  1.  ผู้ทดสอบวัดระดับก่อน 1 ต.ค. 2555 ให้ใช้เกณฑ์เดิม  
               2.  เกณฑ์ใหม่ 1 และ 2 ใช้คะแนนจำกกำรทดสอบ Paper based 5 ส่วน (Listening Grammar 

Vocabulary Reading Writing) และคะแนนกำรทดสอบ Speaking 5 ส่วน (Comprehension 
Communication Fluency Grammar/Structure Vocabulary) โดยต้องได้คะแนนกำรทดสอบ 
Speaking ไม่น้อยกว่ำ 10 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 

เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้เข้ำร่วมกำรทดสอบ Baseline เมื่อวันที่ 26 มีนำคม – 5 เมษำยน 2555 มหำวิทยำลัยจึง
ก ำหนดให้ผลกำรทดสอบดังกล่ำวสำมำรถใช้ประกอบกำรเลื่อนระดับได้  และใช้คะแนนกำรทดสอบ Speaking 3 ส่วน 
(Comprehension Communication Fluency) โดยต้องได้คะแนนกำรทดสอบ Speaking ไม่น้อยกว่ำ 6 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 12 คะแนน โดยให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผ่านทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้เขา้ทดสอบ Baseline 
ระดับ เกณฑ์ 

ต้น 1 (จ1 สว 1-2 พ1-3) ≥ 46 คะแนน โดยต้องได้คะแนนกำรทดสอบ Speaking 3 ส่วน 
(Comprehension, Communication, Fluency) 
ไม่น้อยกว่ำ 6 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 12 คะแนน 

ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) ≥ 60 คะแนน 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) ≥ 75 คะแนน 

 

ทั้งนี้ให้เร่ิมใช้ เกณฑ์ใหม่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2555 ถึง 30 กันยำยน 2558 และ 
  เกณฑ์ใหม่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 เป็นต้นไป 



ทั้งนี้ผู้ที่ทดสอบไม่ผ่ำนเกณฑ์ใหม่ 1 เกณฑ์ใหม่ 2 และ เกณฑ์ Baseline สำมำรถเข้ำอบรมในหลักสูตรที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนดจ ำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) Reading and Vocabulary 2) listening and Speaking 3) Writing and Grammar 
โดยบุคลำกรที่ไม่ได้เข้ำรับกำรทดสอบ Baseline จะต้องผ่ำนกำรทดสอบวัดระดับภำษำอังกฤษ (Paper based และ 
Speaking) ที่มหำวิทยำลัยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง (เดือนพฤศจิกำยน และเดือนพฤษภำคมของทุกปี) ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
2556 เป็นต้นไปก่อน จึงจะสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่ำวได้โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
1.  หลักสูตร Reading and Vocabulary แบ่งเป็นระดับต้นและระดับสูง ระดับละ 20 ชั่วโมง ซึ่งบุคลำกรที่เริ่มเรียน

ในระดับต้นต้องเรียนระดับสูงด้วยจึงจะถือว่ำผ่ำน โดยมีก ำหนดคะแนนสอบที่ต้องเข้ำเรียนในแต่ละระดับดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 1.1 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรทดสอบ Baseline 

ระดับ 
คะแนน Reading and 

Vocabulary รวม 36 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 46 % = 17 คะแนน 0-8 9-16 17-36 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 22 คะแนน 0-10 11-21 22-36 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 27 คะแนน 0-13 14-26 27-36 

 
ตำรำงที่ 1.2 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษคร้ังที่ 1 ประจ าปี 2556 

ระดับ 
คะแนน Reading and 

Vocabulary รวม 30 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 46 % = 14 คะแนน 0-6 7-13 14-30 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 18 คะแนน 0-8 9-17 18-30 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 23 คะแนน 0-11 12-22 23-30 

 
ตำรำงที่ 1.3 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษคร้ังที่ 2 ประจ าปี 2556 ถึง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 

ระดับ 
คะแนน Reading and 

Vocabulary รวม 35 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 46 % = 16 คะแนน 0-7 8-15 16-35 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 21 คะแนน 0-10 11-20 21-35 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 27 คะแนน 0-13 14-26 27-35 

 
ตำรำงที่ 1.4 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษคร้ังที่ 1 ประจ าปี 2559 เป็นต้นไป 

ระดับ 
คะแนน Reading and 

Vocabulary รวม 35 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 50 % = 18 คะแนน 0-8 9-17 18-35 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 21 คะแนน 0-10 11-20 21-35 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 27 คะแนน 0-13 14-26 27-35 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.  หลักสูตร Listening and Speaking แบ่งเป็นระดับต้นและระดับสูง ระดับละ 30 ชั่วโมง ซึ่งบุคลำกรที่เริ่มเรียนใน
ระดับต้นต้องเรียนระดับสูงด้วยจึงจะถือว่ำผ่ำน โดยมีก ำหนดคะแนนสอบที่ต้องเข้ำเรียนในแต่ละระดับดังตำรำงที่ 
2.1-2.3  

  ทั้งนี้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดหำกพิจำรณำเฉพำะคะแนน Speaking 5 ส่วน (Comprehension 
Communication Fluency Grammar/Structure Vocabulary) ได้คะแนนกำรทดสอบน้อยกว่ำ 10 คะแนน จำก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน (กรณีทดสอบวัดระดับครั้งที่ 1/2556 เป็นต้นไป ดังตำรำงที่ 1 หน้ำ 1) และ Speaking 3 
ส่วน (Comprehension Communication Fluency) ได้คะแนนกำรทดสอบน้อยกว่ำ 6 คะแนน จำกคะแนน
เต็ม 12 คะแนน (กรณีทดสอบ Baseline ดังตำรำงที่ 2 หน้ำ 1) บุคลำกรต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Listening 
and Speaking ตำมที่ก ำหนดดังตำรำงที่ 2.4   

 
ตำรำงที่ 2.1 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรทดสอบ Baseline 

ระดับ 
คะแนน listening and 

Speaking รวม 44 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 46 % = 20 คะแนน 0-9 10-19 20-44 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 26 คะแนน 0-12 13-25 26-44 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 33 คะแนน 0-16 17-32 33-44 

*เฉพาะต าแหน่งนายช่างเทคนคิ  ครู  ครูปฏิบัติการ ไม่ต้องเข้าอบรมในระดับสงู* 
 

ตำรำงที่ 2.2 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษคร้ังที่ 1 ประจ าปี 2556 ถึง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 

ระดับ 
คะแนน listening and 

Speaking รวม 40 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 46 % = 19 คะแนน 0-9 10-18 19-40 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 24 คะแนน 0-11 12-23 24-40 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 30 คะแนน 0-14 15-29 30-40 

*เฉพาะต าแหน่งนายช่างเทคนิค  ครู  ครูปฏิบัติการ ไม่ต้องเข้าอบรมในระดับสงู* 
 

ตำรำงที่ 2.3 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษคร้ังที่ 1 ประจ าปี 2559 เป็นต้นไป 

ระดับ 
คะแนน listening and 

Speaking รวม 40 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 50 % = 20 คะแนน 0-9 10-19 20-40 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 24 คะแนน 0-11 12-23 24-40 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 30 คะแนน 0-14 15-29 30-40 

*เฉพาะต าแหน่งนายช่างเทคนิค  ครู  ครูปฏิบัติการ ไม่ต้องเข้าอบรมในระดับสงู* 
 

  



ตำรำงที่ 2.4 ส ำหรับผู้ที่มีคะแนนเฉพำะ Speaking น้อยกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ระดับ 

คะแนน listening and Speaking 
เรียนระดับต้น (คะแนน) 

คะแนน listening and Speaking 
เรียนระดับสูง (คะแนน) 

ทดสอบ Baseline 
(44 คะแนน) 

ทดสอบ 1/2556 เป็นต้นไป 
(40 คะแนน) 

ทดสอบ Baseline 
(44 คะแนน) 

ทดสอบ 1/2556 เป็นต้นไป 
(40 คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 0-9 0-9 10-44 10-40 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 0-12 0-11 13-44 12-40 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 0-16 0-14 17-44 15-40 

*เฉพาะต าแหน่งนายช่างเทคนคิ  ครู  ครูปฏิบัติการ ไม่ต้องเข้าอบรมในระดับสงู* 
 
3.  หลักสูตร Writing and Grammar แบ่งเป็นระดับต้นและระดับสูง ระดับละ 30 ชั่วโมง ซึ่งบุคลำกรที่เริ่มเรียนใน

ระดับต้นต้องเรียนระดับสูงด้วยจึงจะถือว่ำผ่ำน  โดยมีก ำหนดคะแนนสอบที่ต้องเข้ำเรียนในแต่ละระดับดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 3.1 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรทดสอบ Baseline 

ระดับ 
คะแนน Writing and 

Grammar รวม 40 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 46 % = 18 คะแนน 0-8 9-17 18-40 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 24 คะแนน 0-11 12-23 24-40 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 30 คะแนน 0-14 15-29 30-40 

 
ตำรำงที่ 3.2 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษคร้ังที่ 1 ประจ าปี 2556 

ระดับ 
คะแนน Writing and 

Grammar รวม 30 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 46 % = 14 คะแนน 0-6 7-13 14-30 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 18 คะแนน 0-8 9-17 18-30 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 23 คะแนน 0-11 12-22 23-30 

 
ตำรำงที่ 3.3 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษคร้ังที่ 2 ประจ าปี 2556 ถึง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2558 

ระดับ 
คะแนน Writing and 

Grammar รวม 25 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 46 % = 12 คะแนน 0-5 6-11 12-25 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 15 คะแนน 0-7 8-14 15-25 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 19 คะแนน 0-9 10-18 19-25 

 
ตำรำงที่ 3.4 ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษคร้ังที่ 1 ประจ าปี 2559 

ระดับ 
คะแนน Writing and 

Grammar รวม 25 คะแนน 
เรียนระดับต้น 

(คะแนน) 
เรียนระดับสูง 

(คะแนน) 
ไม่ต้องเรียน 
(คะแนน) 

ต้น 1 (จ1 สว1-2 พ1-3) 50 % = 13 คะแนน 0-6 7-12 13-25 
ต้น 2 (จ2 สว3 พ4) 60 % = 15 คะแนน 0-7 8-14 15-25 
ต้น 3 (จ3-4 สว4) 75 % = 19 คะแนน 0-9 10-18 19-25 

 
----------------------------------------------------------------------- 



ตัวอย่างการเทียบคะแนนภาษาอังกฤษของบุคลากรรายบุคคลกับเกณฑ์การทดสอบวัดระดบั 
 
เช่น พนักงำน จ1 เข้ำรับกำรทดสอบวัดระดับ ครั้งที่ 1/2557 โดยผลกำรทดสอบ Paper based และ Speaking มีดังนี้  
 

Paper based (เต็ม 80 คะแนน) Speaking (เต็ม 20 คะแนน) 
กำรฟัง (20 คะแนน) 10 Comprehension (4 คะแนน) 1 
กำรอ่ำน (35 คะแนน) 14 Communication (4 คะแนน) 2 
กำรเขียน (25 คะแนน) 13 Fluency (4 คะแนน) 2 
 Grammar/Structure (4 คะแนน) 2 

Vocabulary (4 คะแนน) 2 
รวม 37 รวม 9 

รวมทั้งหมด 46 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 
เมื่อน ำคะแนนเทียบเกณฑ์ตำมตำรำงที่ 1 พบว่ำ คะแนนรวมทั้งหมด 46 คะแนน ผ่ำนเกณฑ์ระดับต้น 1 (> 46 คะแนน) 
แต่เมื่อพิจำรณำคะแนน Speaking 9 คะแนน พบว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์ (10 คะแนนจำก 20 คะแนน) ดังนั้นตำมตำรำงที่ 2.4 
พนักงำนต้องเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร listening and Speaking ระดับสงู เป็นตน้ 
 

--------------------------------------- 
 

ระยะเวลาการจัดทดสอบวัดระดับและหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามปีงบประมาณ 
 

- ทดสอบวัดระดบัปลีะ 2 ครั้ง  ในเดือนพฤษภำคม และพฤศจิกำยน ของทุกปี 
- หลักสูตรฝึกอบรมปีละ 3 ครั้ง  คร้ังที่ 1 เดือนตุลำคม ถึงธันวำคม ของทุกปี 

    คร้ังที่ 2 เดือนมกรำคม ถึงมีนำคม ของทุกปี 
    คร้ังที่ 3 เดือนมิถุนำยน ถึงสงิหำคม ของทุกปี 
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ทดสอบวัดระดบั  X      X     
หลักสูตรฝึกอบรม คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2   คร้ังที่ 3  
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