
สถาบนัภาษาไทยสิรนิธร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

http://www.sti.chula.ac.th/academic/non-native/japan 

วันเวลา：วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 

              เวลา 13.00-17.00 น. 

สถานที่：สถาบันภาษาต่างประเทศคันดะ       

ดูแผนที่สถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์  

www.kandagaigo.ac.jp/kifl/access 
ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 
http://www.sti.chula.ac.th/academic/non-native/japan  

หรือสอบถามได้ที่อีเมล cutfljapan@gmail.com 

การจัดการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น  

โทรศัพท์ : 043-273-1322 (EXT.4306) 
อีเมล : pornsri@kanda.kuis.ac.jp 
เว็บไซต์ : www.kandagaigo.ac.jp 

Dept. of Asian Languages 
Kanda University of International Studies 
1-4-1 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-0014 
   

อีเมล : cutfljapan@gmail.com 
เว็บไซต์ : www.sti.chula.ac.th 

 
ประเทศไทย  
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ห้อง 405 ชั้น 4  อาคารจุฬาวิชช์ 1 ถนนอังรีดูนังต์ 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
โทรศัพท์/ โทรสาร : 662-218-9480-4  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

ภาควิชาภาษาเอเชีย 
มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา 

ประเทศญี่ปุ่น  
ศาสตราจารย์พรศรี ไรท์ 

การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย
สําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

ประจําปี 2561                  



     แบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสําหรับผู้พูดภาษาไทยเป็น

ภาษาต่างประเทศของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ใช้วัดความสามารถในทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของ

ผู้เข้ารับการทดสอบ การทดสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน

ภาษาไทยจะใช้เวลาทักษะละประมาณ 1 ชั่วโมง ในการทดสอบ ผู้เข้าสอบ

สามารถเลือกสอบทักษะใดทักษะหนึ่ง หรือเลือกสอบสองทักษะ หรือสอบ

ทั้งสามทักษะได้ ผลการทดสอบแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับฝึกฝน 

ระดับกลาง ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเด่น      

     ปัจจุบันได้มีการลงนามความร่วมมือโครงการกําหนดมาตรฐานกลาง

ของประเทศในการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยระหว่างกระทรวง 

ศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับการ

ทดสอบสามารถนําผลที่ได้จากการทดสอบไปใช้อ้างอิงเพื่อศึกษาต่อหรือ

สมัครงานในหนว่ยงานที่ต้องการผู้รู้ภาษาไทยได้  

  สมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.sti.chula.ac.th/
form/japan.php  

 
 
 
 ชําระค่าสมัครสอบโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้  
 
      ธนาคาร: みずほ銀行 
      สาขา : 神田支店 
      เลขที่บัญชี : (普)1281412 
      ชื่อบัญชี : タイ語能力試験 
 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์  
www.sti.chula.ac.th/academic/non-native/japan   
 
 โปรดชําระค่าสมัครสอบภายในเวลาที่กําหนด 

 วิธีการสมัครสอบ 

 การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสําหรบัผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจําปี 2561 

แบบทดสอบของสถาบันภาษาไทยสิรนิธร 
    ระดับสมรรถภาพของสถาบันภาษาไทยสิรินธรอาจเทียบได้กับ 

ระดับสมรรถภาพของสถาบันทดสอบสมรรถภาพทางภาษาของ 

ต่างประเทศได้ดังนี้ 

กําหนดการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสําหรับผู้พูด 

ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจําปี 2561 

ค่าสมัครสอบ 

 การทดสอบทักษะการฟัง：4,500 เยน      

 การทดสอบทักษะการอ่าน：4,500 เยน   

 การทดสอบทักษะการเขียน：4,500 เยน  

 หากทดสอบ 2 ทักษะ：8,000 เยน 

 หากทดสอบ 3 ทักษะ：9,000 เยน  

สถานที่   วันทดสอบ   ช่วงเวลา    
การรับสมัคร 

ช่วงเวลา   
การชําระเงิน  

สถาบันภาษา 
ต่างประเทศ 

คันดะ   
8  ธ.ค. 2561 1 มิ.ย.-        

31 ต.ค. 2561  
1 มิ.ย.-        

9 พ.ย. 2561 

การฟัง  การอ่าน  การเขียน  

13:00—14:00 น. 14:30—15:30 น. 16:00—17:00 น. 

เวลาในการทดสอบ 

13.00—17.00 น. 

 

ระดับตาม
ระบบ 
CEFR  

 

 

ระดับตาม      
ระบบ ACTFL  

 

ระดับตาม                                          
ระบบ ILR/FSI  

ระดับตาม 

ระบบ CUTFL ของ 

สถาบันภาษาไทย 

สิรินธร 

C2 Distinguished 

5   (Functionally Native Proficiency) 

D 
ระดับดีเด่น 

Distinguished 
4+ (Advanced Professional Proficiency, Plus) 

4   (Advanced Professional Proficiency) 

C1 Superior 
3+ (General Professional Proficiency, Plus) 

3   (General Professional Proficiency) 

S+ ระดับดีมาก

Superior S 

B2 

Advanced High 
2+ (Limited Working Proficiency, Plus) 

2   (Limited Working Proficiency) 

A+ 

ระดับดี

Advanced 
Advanced Mid 

A 
Advanced Low 

B1  

Intermediate High 
1+ (Elementary Proficiency, Plus) 

1   (Elementary Proficiency)  

I+ 

ระดับกลาง 
Intermediate 

Intermediate Mid 

I  
Intermediate Low 

A2 Novice High 

0+ (Memorized Proficiency) 

0   (No Proficiency) 

N+ 

ระดับฝึกฝน 

Novice A1  

Novice Mid 

N 
Novice Low 


