
แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
มาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR)  
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
ท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล  
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แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา 

                   แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางดา้น 
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) ในปี 2563  
ด าเนินการกรอกแบบส ารวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
โดยสแกน QR Code ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม  2564 และด าเนินการพัฒนาดว้ยรูปแบบต่างๆ  
ทีเ่หมาะสม ตามกรอบ CEFR ให้ถงึเป้าหมายตามที่ สพฐ.ก าหนด คือตั้งแต่ระดับ B1 เป็นต้นไป  
ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศกึษา  สามารถปฏบิัติการสอนในห้องเรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษ (EP/MEP/IEP)และตั้งแตร่ะดบั B2 เป็นต้นไป ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศกึษาสามารถปฏิบัติการสอนในห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP/MEP/IEP)และถา้มผีลการ
ทดสอบ ตั้งแต่ระดับ C1 เป็นต้นไป สามารถปฏบิัติการสอนในห้องเรียนหลกัสูตรนานาชาตไิด้ โดย
ด าเนินการพัฒนาตนเองผ่านหลักสูตรทีเ่กี่ยวขอ้งด้านการสอนเพิ่มเติม เช่น Boot Camp, Boot 
Camp Turbo  หรือหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ได้รับการรับรอง  ทั้งนี้ สามารถน าผลการทดสอบดังกล่าวไปยื่น

ประกอบการขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวทิยฐานะถัดไปได้ โดยผลการทดสอบดังกล่าว ต้อง
มีอายุไม่เกนิ 2 ปี (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม  2564) 



              แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ในปี 2563 กรอกข้อมูลแบบส ารวจความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยสแกน QR Code ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม  2564 และด าเนินการพัฒนาระดับความสามารถตามกรอบ CEFR  ด้วย
รูปแบบตา่งๆ ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล  เพื่อเตรยีมตัวเข้า
รับการทดสอบ 
  

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา 



  แจ้งบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็น
เลิศ (HCEC) ในปี 2563 ให้ด าเนินการพัฒนาระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ของตนเอง ให้ถงึเป้าหมายตามที่ สพฐ. ก าหนด  
คอื ตั้งแต่ระดับ A 2 ขึ้นไป 
 ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบรหิารสถานศึกษาและสายงานนิเทศ

การศกึษา)ที่มผีลสอบตั้งแต่ระดับ B 2 เป็นต้นไป สามารถน าผลสอบดังกล่าวไปยื่น
ประกอบการขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้ โดยผลการ
ทดสอบดังกล่าว ต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ป ี(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 4  
ลงวันที่ 28 มกราคม  2564) 

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา 



                 ครูผู้สอนวชิาอ่ืน ๆ ทั้งในระดับประถมศกึษาและมัธยมศกึษา และ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(HCEC) ในป ี2563  ให้ด าเนินการพัฒนาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตามกรอบ CEFR ด้วยวิธีการต่าง ๆตามความถนัดและระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของแต่ละบุคคล ท้ังนี ้เมื่อด าเนินการพัฒนาจนพร้อมเข้ารับการทดสอบ
วัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR สามารถตดิต่อศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ทัง้ 185 ศูนยท์ั่วประเทศ(ที่มีความ
พรอ้มให้บริการเพื่อเข้ารับการทดสอบดังกล่าว  

แนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา 



1. ผู้ใช้ภาษาข้ันพ้ืนฐาน 

(Basic User) 

•A1 

•A2 

2. ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ 

(Independent User) 

•B1 

•B2 

3. ผู้ใช้ภาษาระดับ 

คล่องแคล่ว (Proficient 

User) 

•C1 

•C2 



 

ผู้เรยีนสามารถใช้และเข้าใจ
ประโยคง่ายๆในชีวติประจ าวัน 
และสามารถแนะน าตนเองและ
ผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งค าถาม

เกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ 
ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง 
และตอบค าถามเหล่านี้ได้ ทั้งยัง
เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนา 

พูดช้าและชัดเจน 

 ผู้ใช้ภาษาขั้นพ้ืนฐาน 
         (Basic User) 

สามารถใช้และเข้าใจประโยคใน
ชีวติประจ าวัน(ในระดับกลาง) เช่น 
ข้อมูลเก่ียวกับครอบครัว การรับ
จ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์  
การท างาน สามารถสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไปใน
ชีวติประจ าวัน สามารถบรรยาย
ความคิดเห็น ความคาดหวัง ประวัติ 
สิ่งแวดล้อม 

A1 A2 



 

ผู้เรยีนสามารถพูด เขียน และจับ
ใจความส าคัญของข้อความทั่วๆไป 
ถ้าเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยหรอืสนใจ  
เช่น การท างาน โรงเรียน เวลาว่าง 
สามารถจัดการกับสถานการณ์
ต่างๆที่เกดิขึ้นระหว่างการเดินทาง
ในประเทศทีใ่ช้ภาษาอังกฤษได้ 
สามารถบรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง 
พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้  

 ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ 
         (Independent User) 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้
ภาษาในระดับด ีสามารถพูดและ
เขียนได้แทบทุกเรือ่ง อย่างถูกต้อง
และคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถ

จะอ่านและท าความเข้าใจ
บทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 

B1 B2 



 

ผู้เรยีนสามารถเข้าใจข้อความ
ยาวๆ ที่ซับซ้อนในหวัข้อ
หลากหลาย และเข้าใจ
ความหมายแฝงได้ สามารถแสดง
ความคิด ความรู้สึกของตนได้
อย่างเป็นธรรมชาต ิโดยไม่ต้อง
หยุดคดิหาค าศัพท์ ความสามารถ
ใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการ
ท างาน หรือด้านการศกึษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้ภาษา 
ระดับคล่องแคล่ว 
 (Proficient User) 

ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยม
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษา
มาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตาม
จุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ สามารถอ่าน
บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะ
วรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้
ภาษาส าหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม 
ผู้เรยีนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่
ซับซ้อนหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจ
ความหมายแฝงได ้

C1 C2 


