
 

 

 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

                                                                       

เพื่อให้การสอบสมิทธิภาพทางภาษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ตามช้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที ่11 มกราคม 2565 อาศัยอำนาจ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 จึงขอ

กำหนดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษในการสอบสมิทธิภาพทางภาษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้

 

สำหรบันิสิตระดับปริญญาโท ในทักษะการอ่าน และเขยีน 

อ่าน (Reading) 

1. Can identify main points and supporting details of contemporary and academic texts.  

2. From identify the content and relevance of items quickly. 

3. Can state problems and viewpoints presented in the texts. 

เขียน (Writing) 

1. Can write simple and complex sentences and respond to questions based on them. 

2. Can express opinions and critiques about texts with justifications. 

3. Can locate the components of the research abstract including purposes, participants, 

methodologies, and findings. 

4. Can use formulaic expressions and academic techniques in their own writing. 

/สำหรับ... 
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สำหรบันิสิตระดับปริญญาเอก ในทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียน  

ฟัง (Listening) 

1. Can identify detailed information such as numbers, names and keywords. 

2. Can summarize the main ideas from listening activities. 

3. Can identify speaker’s intention, purposes and voice or tone. 

4. Can follow the essential information provided in lectures, talks and reports and other 

forms of academic presentations. 

พูด (Speaking) 

1. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes the conversation flow. 

2. Can clearly discuss their research topics and the components of their research. (i.e 

introduction, theoretical framework, methodology, results and discussion and implication 

for further studies) 

3. Can use keywords, concepts, jargon and terminologies in their field properly. 

4. Can pronounce clearly and intelligibly. 

อ่าน (Reading) 

1. Can find specific information and identify the content and relevance of texts. 

2. Can understand the ideas of multiple texts and interpret implied meanings. 

3. Can understand author’s intentions. 

4. Can distinguish opinions from facts. 

 

 

/เขียน... 
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เขียน (Writing) 

1. Can express themselves with a range of vocabulary and simple and complex sentences.  

2. Can use circumlocution and paraphrase information effectively. 

3. Can express their opinion on topics posted on social media. 

4. Can write a logical paragraph, giving reasons in support of or against a particular point of 

view and explain the advantages and disadvantages of various options. 

 

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2565 

 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล) 

รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 


