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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
------------------------------ 

 อาศัยอ านาจตามความในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  
จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   จังหวัดปทุมธานี เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๖๑  ดังนี้  
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ข้อ ๒ ให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องสอบภาษาอังกฤษผ่านและได้รับการรับรอง
ความสามารถภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ ๔ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพ่ือศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ทุกคน เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ในประกาศของมหาวิทยาลัย หรือใน
กรณีที่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพ่ือศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ 
TOEFL  TOEIC  IELTS  และ CU-TEP สามารถใช้แทนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (VRU-TEP) ได้   
 ข้อ ๕ ในกรณีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หรือผู้ที่ท าการเทียบโอนเพ่ือศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จะขอใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตาม ข้อ 
๔. ต้องยื่นหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษให้รับรองเฉพาะที่มีผลสอบไม่เกิน ๒ ปี ในวันที่มายื่น
ต่อมหาวิทยาลัยนับตั้งแต่วันที่ออกใบรับรองผลการสอบ หรือหลักฐานการสอบจนถึงวันยื่นต่อ
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๖ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและ เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร(ภาษาไทย)ทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผ่าน 
VRU-TEP ๖๐ ขึ้นไป 
TOEFL (Internet-Based Test) ๔๑ ขึ้นไป 
TOEIC ๔๐๐ ขึ้นไป 
IELTS ๔.๐ ขึ้นไป 
CU-TEP ๕๐ ขึ้นไป 

 



๒ 
 
              ข้อ ๗ มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษและ เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา และหลักสูตรภาษาอังกฤษทุก
หลักสูตรทุกคนต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนดังต่อไปนี้ 

ประเภทของการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผ่าน 
VRU-TEP ๖๕ ขึ้นไป 
TOEFL (Internet-Based Test) ๕๓ ขึ้นไป 
TOEIC ๕๐๐ ขึ้นไป 
IELTS ๔.๕ ขึ้นไป 
CU-TEP ๖๐ ขึ้นไป 

   
  ข้อ ๘ นักศึกษาที่มีผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนตามข้อ๖ และข้อ๗  
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
     ๘.๑ มีสิทธิ์ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต (Non-Credit) วิชา
ภาษาอังกฤษ ที่จัดสอนโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี   จ านวน ๒ รายวิชา คือ VLE101 College English Skills Preparation (การเตรียมความ
พร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา)   และ VLE205 English for Career Preparation 
(ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ) 
 ข้อ ๙ นักศึกษาที่ยังไม่มีผลประเมินความรู้ภาษาอังกฤษในระดับคะแนนข้างต้น ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
     ๙.๑ ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต วิชาภาษาอังกฤษจ านวน ๒ รายวิชาที่จัด
สอนโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้
ได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) ดังต่อไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
VLE101 College English Skills Preparation  

(การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา)   
VLE205 English for Career Preparation  

(ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ) 
                       ๙.๒ ลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษจ านวน ๒ 
รายวิชา เพ่ือให้ได้รับการประเมินผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) ที่จัดสอนโดยศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
VLE210 Listening and Speaking Strategies for EFL Learners 

(กลยุทธ์การฟัง-พูดส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 
VLE310 Reading and Writing Strategies for EFL Learners  

(กลยุทธ์การอ่าน-เขียนส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) 



๓ 
 
                     ๙.๓ ในกรณีไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษจ านวน ๒ 
รายวิชา  ในข้อ ๙.๒ ได้ นักศึกษาสามารถเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ระยะสั้นตามล าดับรวมจ านวน ๔ หลักสูตร หรือไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง ที่จัดสอนโดยศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ได้รับการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จ านวนชั่วโมงอบรม 
๑ English Communication Skills Sharpener 1 

(เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1) 
24 ชั่วโมง 

๒ English Communication Skills Sharpener 2 
(เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2) 

24 ชั่วโมง 

๓ English Reading and Writing Skills Booster 1 
(เสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1) 

24 ชั่วโมง 

๔ English Reading and Writing Skills Booster 2 
(เสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 2) 

24 ชั่วโมง 

 รวม 96 ชั่วโมง 
  ๙.๔ ในกรณีไม่สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษตามล าดับ
รวมจ านวนไม่น้อยกว่า ๙๐ ชั่วโมง ในข้อ ๙.๓ ได้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 1 รายวิชาเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในข้อ ๙.๒ และเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ในข้อ ๙.๓ จ านวน 
2 หลักสูตรหรือไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ที่จัดสอนโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือให้ได้รับการประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

แบบที่ ๑ 
หลักสูตรเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รายวิชา VLE310 (การอ่าน-เขียน) 

English Communication Skills Sharpener 1 
(เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1) 

Reading and Writing Strategies for EFL Learners  
(กลยุทธ์การอ่าน-เขียนส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) English Communication Skills Sharpener 2 

(เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2) 

 
แบบที่ ๒ 

รายวิชา VLE210  (การฟัง-พูด) หลักสูตรเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 
Listening and Speaking Strategies for EFL Learners 
(กลยุทธ์การฟัง-พูดส าหรับผูเ้รียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ) 

English Reading and Writing Skills Booster 1 
(เสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ 1) 
English Reading and Writing Skills Booster 2 
(เสริมทักษะการอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ 2) 

          ๙.๕  ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษหรือเข้ารับการอบรม
ภาษาอังกฤษ ในข้อ ๙.๑ ข้อ ๙.๒ ข้อ ๙.๓ และข้อ ๙.๔ แล้วมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด
ไว้ นักศึกษาจะได้รับการรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ามาตรฐานCEFR ระดับ B2 
โดยมีจ านวนชั่วโมงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครบกตามเกณฑ ์ 



๔ 
 

          ๙.๖  ในระหว่างเรียนรายวิชาตามข้อ ๙.๑ ข้อ ๙.๒ ข้อ ๙.๓ และข้อ ๙.๔ ถ้า
นักศึกษามีผลคะแนนทดสอบผ่านเกณฑ์ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ มายื่นต่อศูนย์ภาษา จะได้รับการยกเว้น
รายวิชาเรียน ตามข้อ ๘.๑ 
 ข้อ ๑๐ ให้ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี เป็นหน่วยจัดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาโดยออกประกาศ วัน เวลา การทดสอบให้
ทราบล่วงหน้าทุกปีการศึกษา การสอบVRU-TEP ครั้งแรกนักศึกษาไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการสอบ 
และครั้งต่อไปให้ช าระค่าธรรมเนียมในการสอบ ครั้งละ ๒๐๐ บาท ต่อครั้ง 
 ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีปัญหาและไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
ให้คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี และอธิการบดีมีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดนี้ให้ถือเป็นที่สุด 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่...............................................................  
 
 
 
 

(                                            ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 


