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(SWUTT:  Srinakharinwirot 
University Thai Proficiency Test of Thai 

as a Foreign Language)

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ เป�นสถาบันแรกใน
ประเทศไทยที�จัดตั�งสํานักทดสอบทางการศึกษาและ

จิตวทิยาเพื�อสรา้งและพัฒนาแบบทดสอบเพื�อประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์  
โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อบรกิารการทดสอบให้ผู้เข้าสอบได้นําผล
การทดสอบไปใช �ในการศึกษาต่อ การฝ�กอบรม  การประกอบ
อาชพี การท่องเที�ยวระยะยาว  หรอืการพํานักอยู่ในประเทศไทย
และผลการสอบจะมีอายุใชง้าน 2 ป�  นับจากวนัที�ออกเอกสาร

รบัรองผลการสอบ

การทดสอบวดัระดับสมรรถนะสําหรบัผู �ใชภ้าษาไทยเป�น
ภาษาต่างประเทศ ทั�ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟ�ง การพูด การอ่าน 
และการเขียน  ผู้เข้าสอบสามารถสอบทั�ง 4 ทักษะ หรอืเลือกสอบ
บางทักษะได้  โดยสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ได้กําหนดโครงสรา้งแบบทดสอบวัดระดับสมรรถภาพสําหรบั

ผู �ใชภ้าษาไทยเป�นภาษาต่างประเทศไว ้ดังนี�
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ครงสรา้งแบบทดสอบวัดระดับสมรรถนะ
สําหรบัผู �ใชภ้าษาไทยเป�นภาษาต่างประเทศโ กณฑ์การตัดสินผลการสอบวัดระดับสมรรถนะ

สําหรบัผู �ใชภ้าษาไทยเป�นภาษาต่างประเทศเ
ประเภทแบบทดสอบ 

1. การฟ�งเพื�อรบัรูข้้อมูล สาระสําคัญ และรายละเอยีด
2. การฟ�งอย่างมีวจิารณญาณ ข้อเท็จจรงิและข้อคิดเห็น
3. การฟ�งเพื�อคิดวเิคราะห์ จําแนกประเมินค่า และการนําไปใช้

1. การพูดแนะนําตนเอง
2. การพูดนําเสนอข้อมูล

1. การอา่นถูกต้องตามอกัขรวธิี
2. ความรูค้วามเข้าใจความหมายของคํา
3. การอา่นเพื�อจับใจความสําคัญและสรปุความ
4. การอา่นอย่างมีวจิารณญาณ
5. การอา่นตีความและคิดวเิคราะห์ 

1. การเขียนให้ถูกต้องตามอกัขรวธิ ีการเขียนคําย่อ และ
การเขียนเวน้วรรคตอน
2. การใชถ้้อยคําภาษา การเรยีงคํา ประโยค ในการเขียน
ให้ถูกต้องตามความหมายและเติมคําตามบรบิท
3. การวางโครงเรื�อง และการลําดับความ
4. การเขียนเรยีงความ นําเสนอความรู ้และความคิด

ทักษะการฟ�ง
(Listening Skill)

ทักษะการพูด
(Speaking Skill)

ทักษะการอา่น
(Reading Skill)

ทักษะการเขียน
(Writing Skill)

ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 

สัมภาษณ์เป�นรายบุคคลเพื�อวดัความสามารถในการสื�อสาร
ของผู้เข้าสอบ 3 ด้าน คือ                                  
1) ลักษณะการพูด  2) การตอบคําถาม  3) การใชภ้าษา
โดยจะมีกรรมการ 2 ท่าน พูดคุย ซักถามผู้เข้าสอบ 
ในประเด็น (Issue)  ที�ถูกตั�งขึ�น 

ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ 

แบ่งเป�น 2 ตอน คือ 
ตอนที� 1 ใชข้้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ข้อ ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที  
ตอนที� 2 การเขียนเรยีงความ หรอืการอธบิายข้อมูล 
หรอืการเขียนแสดงความคิดเห็นจากข้อความ หรอืภาพ  
1 เรื�อง  ความยาวไม่น้อยกวา่ 20 บรรทัด  

ลักษณะการสอบ 
ทักษะการฟ�ง

(Listening Skill)
ทักษะการพูด

(Speaking Skill)

ทักษะการอา่น
(Reading Skill)
ทักษะการเขียน
(Writing Skill)

ระดับ
A0 (อกัษรไทย 

พยัญชนะกับสระ และ
ระบบหน่วยเสียง)

A(ระดับต้น)
A1

(Elementary)

A(ระดับต้น)
A2

(Pre-Intermediate)

B(ระดับกลาง)
B1

(Intermediate)

B(ระดับกลาง)
B2

(Upper-Intermediate)

C(ระดับสูง)
C1

(Advanced)

C(ระดับสูง)
C2

(Mastery)

สามารถออกเสียงพยัญชนะต้น สระ พยัญชนะท้ายและเสียงวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถทํา ความเข้าใจ และออกเสียงพยัญชนะควบกล�า อกัษรนํา สระประสม ฯลฯ 
ได้อย่างถูกต้อง

ระดับเริ�มเรยีน: สามารถใชคํ้าศัพท์พื�นฐานและกล่าว คําทักทายเบื�องต้น แนะนําตัว ซื�อของ 
หรอืสั�งอาหาร ไม่ซบัซอ้นได้ เป�นต้น สามารถทําความเข้าใจและใชสํ้านวนหรอืประโยคใน
ชวีติประจําวนัที�คุ้นเคยเพื�อสนองความต้องการที�เป�นรปูธรรม จะมีป�ญหาในการสื�อสาร
ผ่านการแสดงความคิดเห็น และไม่สามารถใชภ้าษาที�ซับซ้อนได้
ระดับต้น: สามารถทําความเข้าใจและแสดงความต้องการขั�นพื�นฐานได้ โดยใช้คําศัพท์
และประโยคที�ไม่ซบัซอ้นในบทสนทนาในชวีติประจําวนั เชน่ การแนะนําครอบครวักับนําตนเอง 
 การถามตําแหน่ง สิ�งของหรอืการถามเส้นทาง บอกเล่ากิจวตัรชวีติประจําวนั การซื�อของ 
หรอืสั�งอาหาร เป�นต้น อกีทั�งยงัสามารถสื�อสารขั�นพื�นฐานได �ในสถานการณ์ที� อาจเกิดขึ�นซ�า ๆ 
เชน่ การแลกเปลี�ยนข้อมูลโดยตรง ซึ�งเป�นข้อมูลเกี�ยวกับเรื�องที�คุ้นเคยหรอืเรื�องทั�วไป 
ส่วนใหญ่จะสามารถสื�อสารในระดับพื�นฐานที�ตนเองถนัดได้ดี เข้าใจความหมายกว้างๆ 
แต่ยังมีข้อผิดพลาด

ระดับกลาง : สามารถใชภ้าษาได �ในสถานการณ์ใกล้ตัว เชน่ ชวีติประจําวนัที�คุ้นเคย สถานการณ์
ทั�วไปในโรงเรยีน ฯลฯ สามารถแสดงความต้องการ เล่าเหตุการณ์ หรอืประสบการณ์ได้ 
สามารถกล่าวถึงสาเหต ุเหตผุล หรอื ผลลัพธที์�ไม่ซบัซ้อนได้ และสามารถอธบิายแผน หรอื
ความเห็นของตนได้ด้วยประโยคสั�นๆ พ้นจากระดับต้น แต่ยังยากที�จะทํางานหรอืเรยีนหนังสือ
โดยใชภ้าษาไทยอย่างเดียว
ระดับกลาง-สูง : ระดับที�สามารถสื�อสารหรอืสนทนากับคนไทยได้เป�นธรรมชาติ ซึ�งสามารถ
พูดหรอืเขยีนเอกสารเกี�ยวกับเรื�องราวต่าง ๆ ได้ชดัเจน และสามารถอธบิายความคิดเห็น
ของตนต่อเหตกุารณ์บางอย่างได้ เขา้ใจความหมายโดยนัยของประโยค ใชภ้าษาไทยสื�อสาร
ได้อย่างเป�นอสิระในการเรยีนการสอน หรอืการทํางานที�ต้องการความเชี�ยวชาญ แต่อาจ
มีข้อจํากัดเล็กน้อย 

ระดังสูง : สามารถทําความเขา้ใจเนื�อหาความหมาย ของเอกสารที�มีความยาวและขอบเขต
กวา้งขวางได้ กรณีสนทนาเรื�องต่าง ๆ ที�ไม่ใชเ่รื�องทั�วไปและมี ขอบเขตกวา้งขวาง ก็สามารถ
หาคําศัพท์ได �ไม่ยาก และสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถพูดและ เขียนได้แบบมี
โครงสรา้งและชดัเจน และสามารถใช ้คําสันธานเชื�อมระหวา่งประโยคได้อย่างดี
ระดับเจ้าของภาษา: หมายถึงระดับคนที�ใชส้องภาษา ได้คล่องแคล่ว (bilingual) ซึ�งสามารถ
เขา้ใจและใชป้ระโยคภาษาพูดและภาษาเขียนได้เหมือนเจ้าของภาษา โดยทั�วไป สามารถเรยีบเรยีง
ประโยคใหม่ได้อย่างชดัเจนและแสดงความมีเหตุผลอย่างเชี�ยวชาญ และสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างอนัละเอยีดออ่นได �ในสถานการณ์ที�ซับซ้อน เจ้าของภาษาที�มีการศึกษาสูงส่วนใหญ่
จะอยู่ในระดับ C2 นี� มีผู้เรยีนชาวต่างชาติจํานวนน้อยเท่านั�นจะสอบถึงระดับนี�ได้
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