
สถาบนัภาษาไทยสิรินธร 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

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

วนัเวลา：วนัเสารท่ี์ 10 ธนัวาคม 2559  

              เวลา 13.00-17.00 น. 

สถานท่ี：สถาบนัภาษาต่างประเทศคนัดะ ดแูผนท่ีสถานท่ี

สอบไดท่ี้เว็บไซต ์ www.kandagaigo.ac.jp/kifl/

access/  

 

ผูส้นใจเขา้รบัการทดสอบ ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้

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

หรือสอบถามไดท่ี้อีเมล cutfljapan@gmail.com 

การจดัการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยในประเทศญ่ีปุ่ น  

โทรศพัท ์: 043-273-1322 (EXT.4306) 

อเีมล : pornsri@kanda.kuis.ac.jp 

เวบ็ไซต ์: www.kandagaigo.ac.jp 

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

อเีมล : cutfljapan@gmail.com 

เวบ็ไซต ์: www.sti.chula.ac.th 

ประเทศไทย  

 
สถาบนัภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
   

หอ้ง 405 ชัน้ 4  อาคารจุฬาวิชช ์1 ถนนองัรีดูนังต ์

แขวงวงัใหม ่เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

โทรศพัท/์ โทรสาร : 662-218-9480-4  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  

ภาควิชาภาษาเอเชีย 

มหาวิทยาลยัคนัดะนานาชาติศึกษา 
ประเทศญ่ีปุ่ น  
 

รองศาสตราจารยพ์รศรี ไรท ์

การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส าหรบั 

ผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 

ประจ าปี 2559                  



     แบบทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยของสถาบนัภาษาไทย   

สิรินธร จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัส าหรบัผูพู้ดภาษาไทยเป็น

ภาษาต่างประเทศ ใชว้ดัความสามารถในทกัษะการฟัง การอ่าน 

และการเขียนภาษาไทยของผูเ้ขา้รบัการทดสอบ การทดสอบ

ทกัษะการฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทยจะใชเ้วลาทกัษะ

ละประมาณ 1 ชัว่โมง ในการทดสอบผูเ้ขา้สอบสามารถเลือก

สอบทกัษะใดทกัษะหน่ึง หรือเลือกสอบสองทกัษะ หรือสอบทัง้

สามทกัษะได ้ ผลการทดสอบของผูเ้ขา้รบัการทดสอบตามระดบั

สมรรถภาพภาษาไทยจะอยู่ใน 5 ระดบั คือ ระดบัฝึกฝน 

ระดบักลาง ระดบัดี ระดบัดีมาก และระดบัดีเด่น      

ผูเ้ขา้รบัการทดสอบสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบไปใช้

อา้งอิงเพ่ือศึกษาต่อในสถาบนับางแห่งในประเทศไทยได ้    

หรือเขา้สมคัรงานในหน่วยงานท่ีตอ้งการผูรู้ภ้าษาไทยได ้ 

  สมคัรสอบออนไลนไ์ดท่ี้เว็บไซต ์www.sti.chula.ac.th/form/

japan.php  

 

 ช าระค่าสมคัรสอบโดยการโอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ดงัน้ี  

      ธนาคาร: みずほ銀行 

      สาขา : 神田支店 

      เลขที่บญัช ี: (普)1281412 

      ช่ือบญัช ี: タイ語能力試験 
 

 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการสมคัรไดท่ี้เว็บไซต ์ 

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

 

 โปรดช าระค่าสมคัรสอบภายในเวลาท่ีก าหนด 

 วิธีการสมคัรสอบ 

 การทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส าหรบัผูพ้ดูภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2559 

แบบทดสอบของสถาบนัภาษาไทยสิรินธร  
    ระดบัอาจเทียบไดก้บัระดบัสมรรถภาพของสถาบนัทดสอบ 

สมรรถภาพทางภาษาของต่างประเทศไดด้งัน้ี 

ตารางสอบสมรรถภาพภาษาไทยส าหรบัผูพู้ด 

ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2559 

ค่าสมคัรสอบ 

 การทดสอบการฟัง：4500 เยน 

 การทดสอบการอ่าน：4500 เยน 

 การทดสอบการเขียน：4500 เยน  

 หากสอบ 2 ทกัษะ：8000 เยน 

 หากสอบ 3 ทกัษะ：9000 เยน  

ระดับตาม 
ระบบ CUTFL 
ของสถาบัน

ภาษาไทยสิรินธร  

ระดับตาม 
ระบบ ACTFL 

ระดับตาม 
ระบบ ILR/FSI 

  

  ระดับ
ตาม
ระบบ 
CEFR 

ระดบัดีเด่น  

(Chula  

Distinguished) 

  5 ( Functionally Native Proficiency) 

C2 
4+ (Advanced Professional Proficiency, 

Plus) 

4 ( Advanced Professional Proficiency)   

ระดบัดีมาก  

(Chula  

Superior) 

Superior 

3+ ( General Professional Proficiency, 

Plus)   

C1 3 ( General Professional Proficiency) 

 ระดบัดี 

(Chula  

Advanced) 

Advanced 

High 
2+ (Limited Working Proficiency, 

Plus) 
  

  

B2 

Advanced 

Mid 
2 (Limited Working Proficiency) 

Advanced 

Low 

ระดบักลาง  

(Chula  

Intermediate) 
  

Intermediate 

High 
1+ (Elementary Proficiency, Plus) 

 B1 Intermediate  

Mid 
1 (Elementary Proficiency) 

Intermediate 

Low 

ระดบัฝึกฝน 

(Chula  

Novice) 
  

Novice High 0+ (Memorized Proficiency) A2 

Novice Mid 
0 (No Proficiency)  A1 

Novice Low 

สถานที ่  วนัทดสอบ   
ช่วงเวลา 

การรับสมคัร 

ช่วงเวลา 

การช าระเงนิ  

สถาบันภาษา 
ต่างประเทศ คนัดะ   10  ธ.ค. 2559 

1 ม.ิย.-  

4 พ.ย. 2559   

1 ม.ิย.-  

11 พ.ย. 2559 

เวลาในการทดสอบ  การฟัง  การอ่าน  การเขยีน  
13:00—17:00 13:00—14:00 14:30—15:30 16:00—17:00 


