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หัวข้อในการประชุม
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 ชี้แจงแนวปฏิบัติการสอบสมิทธิภาพทางภาษา (EPG600) 

1. การลงทะเบียนสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป

2. รูปแบบการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก

3. รูปแบบการประกาศผลสอบ

4. ประกาศที่เกี่ยวข้อง



สรุปขั้นตอนการสอบสมิทธิภาพทางภาษา
ระดับปริญญาเอก
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การลงทะเบียนรายวิชาสมิทธิภาพทางภาษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. นิสิตปกติ ในภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 ที่เข้าศึกษา 

- บัณฑิตวิทยาลัยลงรายวิชาให้โดยอัตโนมัติ และไม่อนุญาตให้ถอน

รายวิชาในภาคเรียนแรกที่ลงทะเบียนสอบ

2. นิสิตปกติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ที่เข้าศึกษา 

- นิสิตต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่ 

http://supreme.swu.ac.th

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

http://supreme.swu.ac.th/
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อกบ600: สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา
EPG600 : English Proficiency for Graduated program

ระดับปริญญาโท (ในเวลาราชการ) : M01
ระดับปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) : S01
ระดับปริญญาเอก (ใน/นอกเวลาราชการ) : D01

การลงทะเบียนรายวิชาสมิทธิภาพทางภาษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ การเพิ่ม-ลดรายวิชาด าเนินการตามปฏิทินการศึกษา ใน

ระบบ http://supreme.swu.ac.th



รูปแบบการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับบัณฑติศึกษา

6

 ระดับปริญญาโท (รูปแบบเดิม)

รูปแบบการสอบข้อเขียน มีทั้งปรนัย และอัตนัย ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

ก าหนดการสอบตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั

• ระดับปริญญาเอก

รูปแบบการสอบ

การทดสอบสมรรถนะดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ก าหนดการสอบ

ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยั และประกาศของบัณฑิตวิทยาลยั



รูปแบบการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก
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ด้านการฟัง 

ทดสอบสมรรถนะดา้นการฟัง ระยะเวลาสอบ 30 นาที

ด้านการพูด

ทดสอบสมรรถนะดา้นการฟัง ระยะเวลาสอบ 10 นาที

ด้านการอ่าน 

ทดสอบสมรรถนะดา้นการอ่าน ระยะเวลาสอบ 60 นาที

ด้านการเขียน

ทดสอบสมรรถนะดา้นการเขียน ระยะเวลาสอบ 60 นาที



ทักษะด้านการฟัง
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 ผู้เข้าสอบจะได้รับชมคลิปการสนทนา/บรรยาย เป็นภาษาอังกฤษ และให้

ตอบค าถามปรนัย/อัตนัย (กระดาษค าตอบ)

คลิปละประมาณ 2-4 นาที  จ านวน 4 คลิป และให้ตีความ/ตอบ

ค าถามจากบทสนทนา/บรรยาย จ านวน 25 ข้อ

 ระยะเวลาการสอบท้ังสิ้น 30 นาที



ทักษะด้านการพูด
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 การสอบรายบุคคล 

 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดสอบสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน กับผู้สัมภาษณ์ 

จ านวน 2 คน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้สอนคนไทยท่ีใช้

ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี)

 ระยะเวลาการสอบท้ังสิ้น 10 นาที



เกณฑ์ประเมิน..ทักษะด้านการพูด
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การประเมินดูจากประสิทธิภาพของนิสิตในการ.. 

 Arguing for / against การโต้แย้ง/ การสนับสนุน

 Giving reasons / evidences การให้เหตุลผลหรือการหา  

หลักฐานมาสนับสนุน

 Relevant lexical items การใช้ศัพท์ท่ีเหมาะสม

 Questions comprehension การตอบค าถาม

 Interaction (conversation flow) ความคล่องแคล่วในการ

สนทนา



ทักษะด้านการพูด
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 กรรมการท่านที่ 1 : Research Topic

แนะน าตัวแบบย่อ น าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์โดยรวม และ

กรรมการจะถามเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ของนิสิต หากเป็นนิสิตที่ยังไม่ได้รับ

อนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ อาจน าเสนอกรอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่

สนใจ

 กรรมการท่านที่ 2 : Selected Topic

นิสิตน าเสนอเนื้อหาตามหัวข้อที่นิสิตเลือกจากหัวข้อที่บัณฑิตวิทยาลัย

ก าหนด กรรมการจะพูดคุย และซักถามในหัวข้อนั้นๆ



หัวข้อด้านการพูด
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1. Cave rescue operation เด็กติดถ้ า

2. Role model and inspiration บุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจ

3. Health issue (e.g. trans fat, obesity) ปัญหาสุขภาพ เช่น ไข

มันทรานส์  ความอ้วน

4. Aging society สังคมผู้สูงอายุ

5. Disadvantages of IT โทษของ IT

นิสิตเลือกหัวข้อที่สนใจ 1 หัวข้อ เตรียมค้นคว้ามาล่วงหน้า เพื่อมาน าเสนอต่อ

กรรมการ ให้เวลา 5 นาที  จากนั้นกรรมการจะถามค าถามจากเรื่องที่นิสิตน าเสนอ



ทักษะด้านการอ่าน
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 การสอบอัตนัย และ/หรือ ปรนัย 

 ผู้เข้าสอบสามารถเลือกสอบทักษะด้านการอ่าน ตามความสนใจเพียง 1 ด้านเท่านั้น

(ตั้งแต่วันลงทะเบียนขอเข้าสอบในระบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด) โดยแบ่งเป็น 3      

ด้าน คือ 1)ด้านศิลปะ 2)ด้านวิทยาศาสตร์ 3)ด้านท่ัวไป จ านวน 30 ข้อ

จะมีเรื่องท่ีต้องอ่านจ านวน 3 เรื่อง 

โดย 1 เรื่องใน 3 เรื่องในด้านนั้นๆจะเป็น abstract 

 ระยะเวลาการสอบท้ังสิน้ 60 นาที



ทักษะด้านการเขียน
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 การสอบอัตนัย

 ผู้เข้าทดสอบต้องเขียนอธิบายตามหัวข้อท่ีได้รับ จ านวน 75-100 ค า

 ระยะเวลาการสอบท้ังสิ้น 60 นาที



หัวข้อการเขียน
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1. Resume with a cover letter

2. Application

3. Advertising – Persuasive writing

4. Writing summary /Giving an opinion from Twitter

(e.g. In my opinion, I think that ………)



ขั้นตอนการสอบของผู้ลงทะเบียน ENP600
1. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรายวิชา ENG600 หลังจากช่วง

เพิ่ม-ลด 
2. นิสิตที่สอบคร้ังที่ 3 เป็นต้นไป ส่งรายละเอียดการพฒันาสมรรถนะภาษาอังกฤษ 

30 ชั่วโมง
3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิร์ะบุวันสอบแตล่ะทักษะ
4. บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งก าหนดการระบวุันสอบแต่ละทกัษะ และประกาศให้

ลงทะเบียนในระบบ e-training เพื่อให้นิสิตเลือกวัน/เวลาสอบตามระยะเวลาที่
ก าหนด

ท่ี http://train.swu.ac.th/swu/training
3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อ วัน เวลาและห้องสอบ
4. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการสอบสมิทธภิาพทางภาษา
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ก าหนดการสอบสมิทธิภาพทางภาษา 
ระดับปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 2561
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1. ภาคปลาย คือ วันที่ 28 เมษายน 2561

2. ภาคฤดูร้อน คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 (นิสิต

สามารถเลือกลงทะเบียนได้ กรณีผู้ต้องส าเร็จการศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 3/2561 ทั้งนี้นิสิตต้องเสียค่ารักษาสภาพ 

5,000 บาท)



การส่งเรื่องอนุมัติการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ลงวันที่ 2 กันยายน 2559

ก าหนดให้

“นิสิตที่สอบพิเศษภาษาอังกฤษ (สอบสมิทธิภาพทางภาษา) 
ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ต้องมีการเรียนรู้-อบรม เพื่อพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง”

ทั้งนี้ กรณีนิสิตจะใช้ชั่วโมงการพัฒนาตนเองในภาคเรยีน
การศึกษานั้นมาใช้ซ้ าอีกมิได้ในภาคการศึกษาถัดไป
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ก าหนดการยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง
ภาคเรียนที่ 2/2561

(ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับ) 
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1. นิสิตจะต้องส่ง/ยื่นเอกสารตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยฯ ภายใน

วันที่  20 มีนาคม 2562 (ไม่รับเอกสารใดๆ ทั้งสิ้นหลังเกิน

ระยะเวลา)

ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ ส่งเมลมาที่ 

gradswuacademics@gmail.com ระบุหัวข้อการส่ง คือ  การ

ส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง (ชื่อ-สกุล, รหัสประจ าตัว

นิสิต)

หมายเหตุ กรณีใช้ 30 ชั่วโมงในการสอบแล้ว ไม่สามารถใช้ซ้ าได้

2. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการอนุมัติการพัฒนาตนเอง ภายใน

วันที่  25 มีนาคม 2562

mailto:gradswuacademics@gmail.com


ก าหนดการที่เกี่ยวข้อง ภาคเรียนที่ 2/2561

20

• ก าหนดการลงทะเบียนในระบบ e-training 
วันที่ 1 เมษายน 2562  – 9 เมษายน 2562

(กรณีนิสิตลงทะเบียนในระบบ e-training ในทักษะการพูด 

แล้วไม่มาสอบตามวันที่เลือก บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่

อนุญาตให้สอบในทักษะการพูดในการสอบภาคเรียนถัดไป)

• ประกาศรายช่ือและห้องสอบแต่ละทักษะ 

วันที่ 17 เมษายน 2562



การระบุการสอบสมรรถนะแต่ละด้าน
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นิสิตสามารถเลือกสอบได้ทั้ง 4 ทักษะ หรือ หรือเลือกบางทักษะที่มี

ความพร้อมในแต่ละภาคเรียน  

ทั้งนี้ ระบบจะไม่อนุญาตให้นิสิตลงสอบในแต่ละด้านทีม่ีเวลาการสอบ

ตรงกัน



ก าหนดวัน-เวลาสอบสมิทธิภาพทางภาษา (ENP600)
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 ด้านการฟัง (วันที่ 28 เมษายน 2562) 

คือ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 ห้องละ 30-35 คน

เวลา 10.30-11.00 น. เวลา 11.30-12.00 น.

เวลา 13.00-13.30 น. เวลา 14.00-14.30 น.

 ด้านการพูด (ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562) คือ

เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

• ด้านการอ่าน (วันที่ 28 เมษายน 2562) คือ

กลุ่มวิทยาศาสตร์ (A1) เวลา 15.00-16.00 น.

กลุ่มศิลปะ (A2) เวลา 15.00-16.00 น. 

กลุ่มทั่วไป (A3) เวลา 9.00-10.00 น.

จ านวน 2 ห้อง จ านวน 100 คน

 ด้านการเขียน (ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2562) คือ

เวลา 10.30-11.30 น. เวลา 13.00-14.00 น. 



รูปแบบการประกาศผล
 บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศผลสอบ เป็น P ในกรณีดังนี้

1. นิสิตที่สอบครั้งที ่1-2 และมีผลการสอบผ่านทั้ง 4 ทักษะ

2. นิสิตที่สอบครั้งที่ 3 เป็นต้นไป และมี

- ผลการอนุมัติการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อย
กว่า 30 ชั่วโมง โดยบัณฑิตวิทยาลัย

-ผลการสอบผ่านทั้ง 4 ทักษะ
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รูปแบบการประกาศผล
 บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศผลสอบ เป็น F ในกรณีดังนี้

นิสิตที่สอบผ่านไม่ครบ ทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

• กรณีนิสิตสอบผ่านในทักษะใดทักษะหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัย จะบันทึก
ข้อมูลการสอบผ่านในทักษะนั้นไว้ และนิสิตไม่ต้องลงสอบทักษะ
ด้านนั้นซ้ าอีกในการสอบครั้งถัดไป แต่ต้องลงทะเบียนรายวิชา และ
ระบุการสอบในระบบ e-training ในทักษะที่ยังมีผลการประเมินไม่
ผ่าน
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การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
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 คอร์สภาษาอังกฤษ 1 (English 1) มีค่าใช้จ่าย 

จ านวนชั่วโมงเรียนเทียบเท่า 30 ชั่วโมง

 คอร์สภาษาอังกฤษ 2 (English 2) มีค่าใช้จ่าย 

จ านวนชั่วโมงเรียนเทียบเท่า 30 ชั่วโมง

 Writing an abstract and Academic listening and speaking

เริ่มเรียน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562

: กลุ่มละไม่เกิน 10 คน จ านวนชั่วโมงเรียน 6 ชั่วโมง/ครั้ง 

 การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษด้วยการดูหนังผ่านโปรแกรม English Mate มี
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้นิสิตจะต้องประสานกับทางบ. ในการเปิด account และข้อมูล
สถิติการใช้ English Mate ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการในการยืม-
คืนแผ่นภาพยนตร์เท่านั้น

ก าหนดให้ดูภาพยนตร์จ านวน 10 เรื่อง และท าแบบทดสอบ เทียบเท่าจ านวนชั่วโมง

เรียน 30 ชั่วโมง 



การยกเว้นการสอบฯ ระดับปริญญาเอก
 นิสิตรหัส 59 ลงมา สามารถยกเว้นการสอบสมิทธิภาพทางภาษาได้  

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

โดยน าผลการสอบตามเกณฑ์ฯ ดังนี้

TOEFL pBT 550, cBT 213 , iBT 79-80 หรือ IELTS 6.0

 นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป ไม่สามารถยกเว้นการสอบสมิทธิภาพทาง
ภาษาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

26



การประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา (EPG600)
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 บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลสอบในทักษะแต่ละด้านบนเวบไซต์ของบัณฑิต

วิทยาลัย  หลังผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา (การพิจารณาผลใช้คะแนน T-SCORE ร่วมกับการอิง

เกณฑ์)

 บัณฑิตวิทยาลัยกรอกผลการสอบรายวิชา EPG600 ในระบบ supreme 



ขั้นตอนการระบุวันสอบในระบบ e-training
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 http://train.swu.ac.th/swu/training/

 เลือกหัวข้อโปรแกรมอบรม

โครงการสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ภาคในเวลา

และนอกเวลาราชการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

• สมัครเข้าทดสอบแต่ละทักษะ ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน  2562

• บัณฑิตวิทยาลัยประกาศหอ้งสอบผู้มีสิทธิเข้าสอบแต่ละทักษะ วันที่ 17 เมษายน 

2562 (ทางเวบไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย)

http://train.swu.ac.th/swu/training/


ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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02-6495000 ต่อ 

12430  หรือ 15730 หรือ 12435

http://grad.swu.ac.th/

LineID : @gradswu

Facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มศว

http://grad.swu.ac.th/

