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สอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 2560
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หวัขอ้ในการประชมุ
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 ช้ีแจงแนวปฏิบติัการสอบสมิทธิภาพทางภาษา (EPG600) 

1. การลงทะเบียนสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดบับณัฑิตศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2560 เป็นตน้ไป

2. รูปแบบการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดบัปริญญาเอก

3. รูปแบบการประกาศผลสอบ

4. ประกาศที่เกีย่วขอ้ง



สรุปขั้นตอนการสอบสมิทธิภาพทางภาษา
ระดับปริญญาเอก
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การสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับบัณฑิตศึกษา
 รหสัรายวิชา
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ระดับการศึกษา เดิม ใหม่ 
(ปีการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป)

ระดับปริญญาโท อกท600 : การอ่าน 
ENM600 : Reading Ability

อกบ600: สมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
EPG600 : English Proficiency 
for Graduated program

ระดับปริญญาเอก อกอ900 : การสอบภาษาต่างประเทศ
END900 : Foreign Language 
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การลงทะเบียนรายวิชาสมิทธิภาพทางภาษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

1. นิสิตปกติ ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 ที่เข้าศึกษา 

- บัณฑติวิทยาลัยลงรายวิชาให้โดยอตัโนมัติ

2. นิสิตปกติ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 ที่เข้าศึกษา 

- นิสติต้องลงทะเบียนด้วยตนเองที่ 

http://supreme.swu.ac.th

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ปฏทินิการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา

http://supreme.swu.ac.th/


7

อกบ600: สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษระดับบัณฑติศึกษา
EPG600 : English Proficiency for Graduated program

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

การลงทะเบียนรายวิชาสมิทธิภาพทางภาษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ การเพ่ิม-ลดรายวิชาด าเนินการตามปฏทินิการศึกษา ใน

ระบบ http://supreme.swu.ac.th



รูปแบบการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับบัณฑติศึกษา
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 ระดบัปริญญาโท (รูปแบบเดิม)

รปูแบบการสอบข้อเขยีน มทีั้งปรนัย และอตันัย ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

ก าหนดการสอบตามปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลัย

• ระดบัปริญญาเอก

รปูแบบการสอบ

การทดสอบสมรรถนะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ก าหนดการสอบ

ตามปฏทินิการศกึษาของมหาวิทยาลัย และประกาศของบณัฑติวิทยาลัย



รูปแบบการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก

9

ดา้นการฟัง รายบุคคล

ทดสอบสมรรถนะด้านการฟัง ระยะเวลาสอบ 30 นาที

ดา้นการพูด รายบุคคล

ทดสอบสมรรถนะด้านการฟัง ระยะเวลาสอบ 15 นาที

ดา้นการอ่าน 

ทดสอบสมรรถนะด้านการอ่าน ระยะเวลาสอบ 60 นาที

ดา้นการเขียน

ทดสอบสมรรถนะด้านการเขยีน ระยะเวลาสอบ 60 นาที



ทักษะด้านการฟัง
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 การสอบรายบุคคล 

 ผู้เข้าสอบจะได้รับชมคลิปการสนทนา/บรรยาย เป็นภาษาองักฤษ และให้

ตอบค าถามปรนัย/อตันัย (กระดาษค าตอบ)

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

ค าถามจากบทสนทนา/บรรยาย จ านวน 20 ข้อ

 ระยะเวลาการสอบทั้งสิ้น 30 นาที



ทักษะด้านการพูด
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 การสอบรายบุคคล 

 ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าทดสอบสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กบัผู้สมัภาษณ์ 

จ านวน 2 คน (อาจารย์ชาวต่างประเทศ และอาจารย์ผู้สอนคนไทยที่ใช้

ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี)

 ระยะเวลาการสอบทั้งสิ้น 10 นาที



เกณฑ์ประเมิน..ทักษะด้านการพูด
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การประเมินดูจากความสามารถของนสิิตในการ.. 

 Arguing for / against การโตแ้ยง้/ การสนบัสนุน

 Giving reasons / evidences การใหเ้หตุลผลหรือการหา  

หลกัฐานมาสนบัสนุน

 Relevant lexical items การใชศ้พัทที์เ่หมาะสม

 Questions comprehension การตอบค าถาม

 Interaction (conversation flow) ความคล่องแคล่วในการ

สนทนา



ทักษะด้านการพูด
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 กรรมการท่านที่ 1 : Research Topic

แนะน าตัวแบบย่อ น าเสนอหัวข้อปริญญานิพนธโ์ดยรวม และ

กรรมการจะถามเกี่ยวกบัปริญญานิพนธข์องนิสติ

 กรรมการท่านที่ 2 : Selected Topic

นิสติน าเสนอเน้ือหาตามหัวข้อที่นิสติเลือก กรรมการจะพูดคุย และ

ซักถามในหัวข้อน้ันๆ



หัวข้อด้านการพูด
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1. Cave rescue operation เดก็ตดิถ า้

2. Role model and inspiration บุคคลที่เป็นแรงบนัดาลใจ

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

มันทรานส ์ ความอ้วน

4. Aging society สงัคมผู้สงูอายุ

5. Disadvantages of IT โทษของ IT

นสิิตเลือกหวัขอ้ทีส่นใจ 1 หวัขอ้ เตรียมคน้ควา้มาล่วงหนา้ เพือ่มาน าเสนอต่อ

กรรมการ ใหเ้วลา 5 นาที  จากนั้นกรรมการจะถามค าถามจากเรือ่งทีน่สิิตน าเสนอ



ทักษะด้านการอ่าน
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 การสอบอตันัย และ/หรือ ปรนัย 

 ผู้เข้าสอบสามารถเลือกสอบทกัษะด้านการอ่าน ตามความสนใจเพียง 1 ด้านเท่านั้น

(ตั้งแต่วนัลงทะเบยีนขอเข้าสอบในระบบที่บณัฑติวทิยาลัยก าหนด) โดยแบ่งเป็น 3      

ด้าน คือ 1)ดา้นศิลปะ 2)ดา้นวิทยาศาสตร์ 3)ดา้นทัว่ไป จ านวน 30 ข้อ

จะมีเรือ่งทีต่อ้งอ่านจ านวน 3 เรือ่ง 

โดย 1 เรือ่งใน 3 เรือ่งในดา้นนั้นๆจะเป็น abstract 

 ระยะเวลาการสอบทั้งสิ้น 60 นาที



ทักษะด้านการเขียน
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 การสอบอตันัย

 ผู้เข้าทดสอบต้องเขียนอธบิายตามหัวข้อที่ได้รับ จ านวน 75-100 ค า

 ระยะเวลาการสอบทั้งสิ้น 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 1/2561
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1. ภาคต้น คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561

2. ภาคปลาย คือ วันที่ 28 เมษายน 2561

3. ภาคฤดูร้อน คือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561



การส่งเรื่องอนุมัติการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบพิเศษ
ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ลงวันที่ 2 กันยายน 2559

ก าหนดให้

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

ทั้งนี้ กรณีนิสิตจะใช้ชั่วโมงการพัฒนาตนเองในภาคเรียน
การศึกษานั้นมาใช้ซ้ าอีกมิได้ในภาคการศกึษาถัดไป
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ก าหนดการยื่นเอกสารพัฒนาตนเอง
ภาคเรียนที่ 1/2561

(ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับ) 
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1. นิสติจะต้องส่ง/ย่ืนเอกสารตามประกาศบัณฑติวิทยาลัยฯ ภายใน

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่บัณฑติวิทยาลัย หรือ ส่งเมลมาที่ 

gradswuacademics@gmail.com ระบุหัวข้อการส่ง คือ  การ

ส่งเอกสารพัฒนาภาษาองักฤษ 30 ช่ัวโมง (ช่ือ-สกุล, รหัสประจ าตัว

นิสติ)

2. บัณฑติวิทยาลัยประกาศผลการอนุมัติการพัฒนาตนเอง ภายใน

วันที่ 13 ตุลาคม 2561

mailto:gradswuacademics@gmail.com


ก าหนดการที่เกี่ยวข้อง ภาคเรียนที่ 1/2561
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• ก าหนดการลงทะเบยีนในระบบ e-training 
วันที่  20 ตุลาคม 2561 – 3 พฤศจิกายน 2561

• ประกาศรายช่ือและหอ้งสอบแต่ละทกัษะ 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561



การระบุการสอบสมรรถนะแต่ละด้าน
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นิสติสามารถเลือกสอบได้ทั้ง 4 ทกัษะ หรือ หรือเลือกบางทกัษะที่มี

ความพร้อมในแต่ละภาคเรียน  

ทั้งน้ี ระบบจะไม่อนุญาตให้นิสติลงสอบในแต่ละด้านที่มีเวลาการสอบ

ตรงกนั



รูปแบบการประกาศผล
 บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศผลสอบ เป็น P ในกรณีดังนี้

1. นิสิตที่สอบครั้งที ่1-2 และมีผลการสอบผ่านทั้ง 4 ทักษะ

2. นิสิตที่สอบครั้งที ่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

25



การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
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 คอร์สภาษาองักฤษ 1 (English 1) มีค่าใช้จ่าย 

จ านวนช่ัวโมงเรียนเทยีบเท่า 30 ชั่วโมง

 คอร์สภาษาองักฤษ 2 (English 2) มีค่าใช้จ่าย 

จ านวนช่ัวโมงเรียนเทยีบเท่า 30 ชั่วโมง

 Writing an abstract and Academic listening and speaking

เร่ิมเรียน กนัยายน – พฤศจิกายน 2561

: กลุ่มละ 10 คน จ านวนช่ัวโมงเรียน 6 ชั่วโมง

 การพัฒนาสมรรถนะภาษาองักฤษด้วยการดูหนังผ่านโปรแกรม English 
Mate มีค่าใช้จ่าย 

ก าหนดให้ดูภาพยนตร์จ านวน 10 เร่ือง และท าแบบทดสอบ เทยีบเท่าจ านวน

ชั่วโมงเรียน 30 ชั่วโมง 



การยกเว้นการสอบฯ ระดับปริญญาเอก
 นิสิตรหัส 59 ลงมา สามารถยกเว้นการสอบสมิทธิภาพทางภาษาได้  

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การสอบภาษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ดังนี้

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

 นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป ไม่สามารถยกเว้นการสอบสมิทธิภาพทาง
ภาษาได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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การประกาศผลสอบสมิทธิภาพทางภาษา (EPG600)
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 บัณฑติวิทยาลัยจะประกาศผลสอบในทกัษะแต่ละด้านบนเวบไซต์ของบัณฑติ

วิทยาลัย 

 บัณฑติวิทยาลัยกรอกผลการสอบรายวิชา EPG600 ในระบบ supreme 



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

 เลือกหัวข้อโปรแกรมอบรม

โครงการสมคัรสอบภาษาต่างประเทศ ระดบับัณฑติศกึษา (ปริญญาเอก) ภาคในเวลา

และนอกเวลาราชการ ภาคต้น ปีการศกึษา 2561

• สมคัรเข้าทดสอบแต่ละทกัษะ (นิสติเลือกเอง)

• บณัฑติวิทยาลัยประกาศรายชื่อและห้องสอบผู้มสีทิธเิข้าสอบแต่ละทกัษะ (ทางเวบ

ไซตข์องบณัฑติวิทยาลัย)

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


การใช้โปรแกรม ENGLISH MATE
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 ซื้อ code การใช้โปรแกรม English Mate ราคาอยู่ในระหว่างการต่อรอง

 ลงโปรแกรม English Mate

 ดูภาพยนตร์ จ านวน 10 เร่ือง โดยมีให้เลือก 20 เร่ือง (ที่ได้มกีารตรวจสอบค าโดย

ผู้เช่ียวชาญที่ได้รับมอบหมายจากบณัฑติวทิยาลัย) และตอบค าถามที่เกี่ยวข้อง

ภาพยนตร์มใีห้ยืม (จ านวนจ ากดั) ระยะเวลาการยมื 3 วนั

ซื้อแผ่นหนัง  จากบ. ซีเอด็ 

 บณัฑติวิทยาลัยสรปุผลการดูภาพยนตร์ และประกาศผู้ผ่านการใช้โปรแกรม 

English mate ส าหรับการพัฒนาภาษาองักฤษ 30 ช่ัวโมง วนัที่ 13 ตลุาคม 

2561



ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย
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02-6495000 ต่อ 

12430  หรือ 15730 หรือ 12435

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

LineID : @gradswu

Facebook : บัณฑติวิทยาลัย มศว

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

