
สถาบันภาษาไทยสิรินธร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

CU-TFL (japan) website 

วันเวลา：วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 
              เวลา 13.00-17.00 น. 
สถานที：่สถาบันภาษาต่างประเทศคันดะ       

ดูแผนที่สถานที่สอบได้ที่เว็บไซต์  
https://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/main/access/ 

ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.sti.chula.ac.th/operation-service/thai-test/
thai-test-for-non-native/cu-tfl-en/en-global/en-jp/ 

อีเมล cutfljapan@gmail.com 

การจัดการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น 

Dept. of Asian Languages 
Kanda University of International Studies 
1-4-1 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-0014 
 
โทรศัพท์ : 043-273-1322 (EXT.4306) 
อีเมล : pornsri@kanda.kuis.ac.jp 
เว็บไซต์ : www.kandagaigo.ac.jp 

ประเทศไทย 
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช ์1 ถนนอังรีดูนังต์ 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
โทรศัพท์/ โทรสาร : 662-218-9480-4  
อีเมล : cutfljapan@gmail.com 
เว็บไซต์ : www.sti.chula.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ภาควิชาภาษาเอเชีย 
มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา 

ประเทศญี่ปุ่น  
ศาสตราจารย์พรศรี ไรท์ 

การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย
ส าหรับผู้พูดภาษาไทย 
เป็นภาษาต่างประเทศ 

ประจ าปี 2565 

https://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/main/access/
https://www.sti.chula.ac.th/operation-service/thai-test/thai-test-for-non-native/cu-tfl-en/en-global/en-jp/
https://www.sti.chula.ac.th/operation-service/thai-test/thai-test-for-non-native/cu-tfl-en/en-global/en-jp/


     แบบทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยส าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็น
ภาษาตา่งประเทศของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ใช้วัดความสามารถในทกัษะการฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาไทยของ 
ผู้เข้ารับการทดสอบ และการเขียน
ภาษาไทยจะใช้เวลาทกัษะละประมาณ 1 ชั่วโมง ในการทดสอบ ผู้เข้าสอบ
สามารถเลือกสอบทกัษะใดทักษะหนึ่ง หรือเลือกสอบสองทักษะ หรือสอบ
ทั้งสาม  5 ระดับ ได้แก่ ระดับฝึกฝน 
ระดับกลาง ระดับดี ระดบัดีมาก และระดับดีเด่น      

     ปัจจุบันได้มีการลงนามความร่วมมือโครงการก าหนดมาตรฐานกลาง
ของประเทศในการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยระหว่างกระทรวง 
ศึกษาธกิาร กระทรวงแรงงาน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สามารถน าผลที่ได้จากการทดสอบไปใช้อ้างอิงเพื่อศึกษาต่อ
สมัครงานในหน่วยงานทีต่้องการผู้รู้ภาษาไทยได้  

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

 
 
 
 
• ช าระค่าสมัครสอบโดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้  

      ธนาคาร: みずほ銀行 
      สาขา : 神田支店 

      เลขท่ีบัญชี : (普)1281412 
      ช่ือบัญชี : タイ語能力試験 

• ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ 
https://www.sti.chula.ac.th/operation-service/thai-
test/thai-test-for-non-native/cu-tfl-en/en-global/en-jp/ 

• โปรดช าระค่าสมัครสอบภายในเวลาท่ีก าหนด 

 วิธีการสมัครสอบ 

 การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยส าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2565 

แบบทดสอบของสถาบันภาษาไทยสิรินธร ระดับสมรรถภาพของสถาบนัภาษาไทยสิรินธรอาจเทียบได้กับ 
ระดับสมรรถภาพของสถาบนัทดสอบสมรรถภาพทางภาษา 

ของต่างประเทศได้ดังนี้ 

ก าหนดการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย 
ส าหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประจ าปี 2565 

 ค่าสมัครสอบ 

• การทดสอบทักษะการฟัง：4,500 เยน      
• การทดสอบทักษะการอ่าน：4,500 เยน   
• การทดสอบทักษะการเขียน：4,500 เยน  
• หากทดสอบ 2 ทักษะ：8,000 เยน 
• หากทดสอบ 3 ทักษะ：10,000 เยน  

สถานท่ี   วันทดสอบ   ช่วงเวลา    
การรับสมัคร 

ช่วงเวลา   
การช าระเงิน  

สถาบันภาษา 
ต่างประเทศ 

คันดะ   
27 ส.ค. 2565 1 พ.ค. -        

15 ก.ค. 2565  
1 พ.ค. -        

31 ก.ค. 2565  

เวลาในการทดสอบ 

13:00-17:00 น. 

การฟัง  การอ่าน  การเขียน  

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

ระดับ
ตาม
ระบบ
CEFR  

ระดับตาม 
ระบบ ACTFL  

ระดับตาม  
ระบบ TOEIC
(การฟังและ  
การอ่าน)  

(คะแนนขั้นต่ า) 

ระดับตาม    
ระบบ CUTFL 

ของ         
สถาบันภาษาไทย 

สิรินธร 

ระดับตาม   
ระบบ TOEIC 
(การเขียนและ  

การพูด)  

(คะแนนขั้นต่ า) 

C2 Distinguished D 
ระดับดีเดน่     
Distinguished 

  

C1 Superior 945 pts  

S+ 
ระดับดีมาก     
Superior 

360 pts   
S 

B2 

Advanced High 

785 pts  

A+ 
ระดับดี     
Advanced 

310 pts  Advanced Mid 
A 

Advanced Low 

B1  

Intermediate High 

550 pts  

I+ 
ระดับกลาง    
Intermediate 

240 pts  Intermediate Mid 
I  

Intermediate Low 

A2 Novice High 225 pts  N+ 
ระดับฝึกฝน     
Novice 

160 pts  

A1  
Novice Mid 

120 pts  N 80 pts  
Novice Low 
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