
ประกาศสถาบันภาษา

เรื่อง  เกณฑการสะสมคะแนนจากกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษผานซอฟตแวร พ.ศ. 2563
__________________________________________________________

เพ่ือใหการสะสมคะแนนจากกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษผานซอฟตแวรเปนไปดวยความ

เรียบรอยอาศัยอํานาจตามขอ 11 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการบริหารงานและการ

ดําเนินงานสถาบันภาษา พ.ศ. 2556 และขอ 6 วรรคสอง แหงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีการสะสมคะแนนจากกิจกรรมพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษ จึงออกประกาศ ดังนี้

ขอ 1 เง่ือนไขในการสะสมคะแนนจากกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษผานซอฟตแวร มีดังน้ี

(1) ซอฟตแวรมี 2 ประเภท ไดแก ซอฟตแวรประเภทฝกทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน และ

ซอฟตแวรประเภทฝกทําขอสอบ โดยนักศึกษาสามารถรับซอฟตแวรไดประเภทละ 1 สิทธ์ิเทานั้น

(2) นักศึกษาตองทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ฝกปฏิบัติจากซอฟตแวรตามเกณฑที่

กําหนด และทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จึงจะไดรับคะแนน

(3) นักศึกษาที่จะขอรับซอฟตแวรตองมีคะแนนสะสมตามที่สถาบันภาษากําหนด 

ขอ 2 เกณฑการสะสมคะแนนจากซอฟตแวร Lingual Attack มีดังน้ี

(1) มีระยะเวลาการใชงานซอฟตแวร 12 เดือน

(2) ทุก 4 เดือน นักศึกษาตองพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผาน  Clip Video ใหไดจํานวนไม

นอยกวา 40 คลิป จึงจะมีสิทธิสอบ Post-Test

(3) คะแนนที่นักศึกษาจะไดรับมีดังนี้

(3.1) ทําแบบทดสอบ Post-Test ถูกตองนอยกวารอยละ 50 ไดรับ 0.5 คะแนน ตอคลิป

(3.2) ทําแบบทดสอบ Post-Test ถูกตองตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ไดรับ 1 คะแนน ตอ

คลิป

(3.3) ในการสอบ Post-Test แตละครั้ง นักศึกษาจะไดรับคะแนนพิเศษเพิ่ม 10 คะแนน

เมื่อทําขอสอบ Post-Test และมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น หากพัฒนาการคงที่จะไดรับ 5 คะแนน

ขอ 3 เกณฑการสะสมคะแนนจากซอฟตแวร X-Reading มีดังน้ี

(1) นักศึกษาที่จะไดรับซอฟตแวรนี้ ไดแก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตั้งแตปการ

ศึกษา 2562 เปนตนไป

(2) มีระยะเวลาการใชงานซอฟตแวร 12 เดือน

(3) ทุก 5 เดือน นักศึกษาจะตองใชงานซอฟตแวรไมนอยกวา 50 ช่ัวโมง และอานเนื้อเรื่อง

ภาษาอังกฤษไดไมนอยกวา 200,000 คํา จึงจะมีสิทธิสอบ Post-Test

(4) คะแนนที่นักศึกษาจะไดรับขึ้นกับความถูกตองของผลสอบ Post-Test ดังน้ี

(4.1) ตั้งแตรอยละ 75 ขึ้นไป ไดรับ 50 คะแนน

(4.2) รอยละ 50.01 – 74.99 ไดรับ 40 คะแนน

(4.3) รอยละ 25.01 – 50.00 ไดรับ 30 คะแนน



(4.4)  ไมมากกวารอยละ 25 ไดรับ 20 คะแนน

ขอ 4 เกณฑการสะสมคะแนนจากซอฟตแวร English Discoveries มีดังน้ี

(1) มีระยะเวลาการใชงานซอฟตแวร 6 เดือน

(2) นักศึกษาตองเขารับการฝกภาษาครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยใชระยะเวลาไมนอย

กวา 50 ช่ัวโมง

(3) นักศึกษาจะไดรับคะแนนตามตาราง โดยข้ึนกับพัฒนาการของนักศึกษาจากการเปรียบ

เทียบผลการสอบ Pre-Test และ Post-Test ดังนี้

(3.1) พัฒนาการคงท่ี ไดรับคะแนนรอยละ 50 ของหลักสูตร

(3.2) พัฒนาการเพ่ิมขึ้น 1 – 2 ระดับ ไดรับคะแนนรอยละ 75 ของหลักสูตร

(3.3) พัฒนาการเพ่ิมขึ้น 3 ระดับ ไดรับคะแนนรอยละ 100 ของหลักสูตร

ผลสอบ Pre-Test

(CEFR Level)
จํานวนหลักสูตร คะแนนแตละหลักสูตร

รวมคะแนนที่มีสิทธิได

รับ

Below A1 1 15 15

A1 - A2 3 20 60

B1 – B2 3 25 75

C1 – C2 3 30 90

ขอ 5 เกณฑการสะสมคะแนนจากซอฟตแวร CEFR LR Simulation มีดังน้ี

(1) มีระยะเวลาการใชงานซอฟตแวร 12 เดือน

(2) ทุก 4 เดือน นักศึกษาตองใชระยะเวลาในการฝกทําขอสอบภาษาอังกฤษไมนอยกวา 40

ช่ัวโมง และตองฝกทําแบบทดสอบไดไมนอยกวา 500 ขอ จึงจะมีสิทธิสอบ Post-Test

(3) คะแนนที่นักศึกษาจะไดรับขึ้นกับความถูกตองของผลสอบ Post-Test ดังน้ี

(3.1) ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ไดรับ 50 คะแนน

(3.2) นอยกวารอยละ 50 ไดรับ 25 คะแนน

ขอ 6 เกณฑการสะสมคะแนนจากซอฟตแวร TOEFL ITP มีดังน้ี

(1) มีระยะเวลาการใชงานซอฟตแวร 4 เดือน

(2) นักศึกษาตองใชระยะเวลาในการฝกทักษะภาษาอังกฤษไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง จึงจะมีสิทธิ

สอบ Post-Test

(3) คะแนนที่นักศึกษาจะไดรับขึ้นกับความถูกตองของผลสอบ Post-Test ดังน้ี

(3.1) ตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป ไดรับ 50 คะแนน
     (3.2) นอยกวารอยละ 50 ไดรับ 25 คะแนน

 ประกาศ ณ  วันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

(รองศาสตราจารย ดร. วิไลรัตน คีรินทร)

ผูอํานวยการสถาบันภาษา

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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