แนวทางใหม่ของการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ
-----------------------------------------ความเป็นมา
ตามที่ บัณ ฑิ ตวิทยาลัยได้ใช้โปรแกรม Tell Me More (TMM) เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบคะแนนในการประเมินทั กษะ
ภาษาอังกฤษกรณีพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสำเร็จการศึกษา นั้น
เนื่องจากปัจจุบันโปรแกรม TMM ไม่รองรับการทำงานของโปรแกรม Microsoft Windows เวอร์ชั่นใหม่ ทำให้คอมพิวเตอร์ที่
ผ่านการอัพเดต Flash Player ไม่สามารถเข้าใช้งานโปรแกรม TMM ได้ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดสอบในระบบ e-testing
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป กระทำได้เฉพาะการสอบ Placement/Progress เท่านั้น ไม่สามารถเก็บ
สะสมชั่วโมงการเรียนของโปรแกรม TMM ได้ ทำให้มีผลกระทบต่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประสงค์จะใช้โปรแกรมดังกล่าวในการ
พัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ และยื่นหลักฐานการใช้งาน เพื่อขอเข้ารับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษ
ดังนั้น บัณ ฑิตวิทยาลัย จึงขอยกเลิกการดำเนินการทดสอบ/เรียนด้วยโปรแกรม TMM และขอกำหนดแนวทางใหม่ของการ
ประเมินทั กษะภาษาอังกฤษกรณีพิ เศษ โดยเป็นเพียงแนวทางการแก้ปัญ หาชั่วคราวของการประเมินดังกล่าวซึ่ง จัดขึ้นในแต่ละภาค
การศึ ก ษ าจนกว่ า มหาวิ ท ยาลั ย จะมี แ นวท างใหม่ ใ น ก ารพั ฒ นาทั กษ ะภ าษ าอั ง กฤษ ของนั กศึ ก ษ าใน ภ าพ รวมต่ อ ไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย (กก.บว.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าวแล้ว ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ)
2) ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้ พยายามเรียน/ทดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แต่ยังไม่ผ่าน
3) มีระยะเวลาศึกษาเหลือไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาจากระยะเวลาศึกษาสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษาสอบ
ผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
กรณีมีระยะเวลาศึกษาเหลือไม่เกิน 1 ภาคการศึกษาจากระยะเวลาศึกษาสูงสุดของเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา
แต่ยังไม่สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือยังไม่มีผลงานตีพิมพ์ จะต้องแนบแผนการสอบ/ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และ manuscript ผ่านความ
เห็นชอบและลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตรประกอบการยื่นคำร้อง
กรณีมีระยะเวลาศึกษาเหลือมากกว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษาจากระยะเวลาศึกษาสูงสุดของเกณฑ์
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา แต่สอบผ่านและส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว และมีผลการตีพิมพ์เพื่อสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดแล้ว
แต่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ จะต้องมีหลักฐานตาม 2) ซึ่งเป็นคะแนนที่บัณฑิตวิทยาลัยคำนวณเบื้องต้นแล้ว ไม่ต่ำกว่า 50 %
หมายเหตุ 1) ระยะเวลาการศึกษาครอบคลุมตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 417(7/2563) เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีมติอนุมัติขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึ กษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 1 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีต่าง ๆ
ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้
- ปริญญาโท เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5
- ปริญญาเอก (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 7 และชั้นปีที่ 8
- ปริญญาเอก (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6
2) สำหรับนักศึกษาที่ได้ใช้งานโปรแกรม TMM และมีผลการสอบ/การเรียน ตามแนวทางเดิมที่ บัณฑิตวิท ยาลัย
กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ สามารถยื่นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาขอรับการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกรณีพิเศษได้ตามปกติ
2. กำหนดการประเมิน 2 ครั้ง ในแต่ละภาคการศึกษา และขั้นตอนดำเนินการ
แผนดำเนิ น การแนวทางใหม่ ของการประเมิ น ทั กษะภาษาอังกฤษกรณี พิ เศษ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึก ษา 2564
เป็นต้นไป ดังนี้
ครั้งที่ 1 จะดำเนินการหลังจากเปิดภาคการศึกษาไปแล้ว ประมาณ 1 เดือน
1. บัณฑิตวิทยาลัยติดตามผลคะแนนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ยังไม่ยื่นหรือไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จ
การศึกษาไปยังคณะ
2. ยื่นคำร้อง 5/บันทึกข้อความ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผลการพิจารณาจะสำเนาแจ้งคณะเป็นราย ๆ
3. ทดสอบทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน โดยแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษโดยบัณฑิตวิทยาลัย
4. ประกาศผลสอบ และแจ้งคณะ
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-2ครั้งที่ 2 จะดำเนินการก่อนวันสุดท้ายที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ประมาณ
1 - 2 สัปดาห์
1. ทดสอบทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน โดยแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษโดยบัณฑิตวิทยาลัย
2. สอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะการพูด
3. ประกาศผลสอบ และแจ้งคณะ
หมายเหตุ 1) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์/จำนวนนักศึกษา
2) นักศึกษาต้องเข้าสอบทั้งสองครั้ง ยกเว้นสอบผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 แล้ว
3. วิธีการ นักศึกษาสามารถยื่นคำร้อง 5 ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือบันทึกข้อความผ่านภาควิชาฯ และคณะ โดยแนบหลักฐานที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ขอรับการประเมิน
4. ค่าธรรมเนียมการสอบ ครั้งละ 2,000 บาท เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
5. องค์ประกอบของคะแนนและเกณฑ์การผ่าน
5.1 การประเมินครั้งที่ 1: ผลจากแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษโดยบัณฑิตวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) คือ ทักษะการฟัง 30
คะแนน ทักษะการอ่าน 60 คะแนน และทักษะการเขียน 30 คะแนน คะแนนเต็ม 120 คะแนน
หมายเหตุ 1) เกณฑ์การผ่าน คือ คะแนนรวม 3 ทักษะ ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
2) หากนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 แล้ว ไม่ต้องเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 แต่อย่างใด
5.2 การประเมินครั้งที่ 2
5.2.1 ผลจากแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษโดยบัณฑิตวิทยาลัย (ครั้งที่ 2) คือ ทักษะการฟัง 20 คะแนน ทักษะการ
อ่าน 20 คะแนน และทักษะการเขียน 20 คะแนน รวม 60 คะแนน
5.2.2 ผลจากแบบประเมินทักษะภาษาอังกฤษโดยบัณฑิตวิทยาลัย จากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึง่ จะต้องมีความก้าวหน้า
เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น 10 คะแนน
5.2.3 หลักฐานเชิงประจักษ์ว่าได้พยายามทดสอบข้อสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แต่ยังไม่ผ่าน คิดเป็น 10 คะแนน
5.2.4 ผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินทักษะการพูด โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ คิดเป็น 20
คะแนน
หมายเหตุ 1) เกณฑ์การผ่าน คือ ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
2) นักศึกษาต้องผ่านการสอบในครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ได้
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