การจัดทาข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ YRU SET
(Yala Rajabhat University Standard English Test)
การจั ด ท าข้ อ สอบ มาตรฐาน YRU SET มี ขึ้ น เนื่ อ งมาจากข้ อ ก าหนดของ สกอ. ‘ให้
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบ
มาตรฐานระดั บ อุ ด มศึ ก ษาที่ ส ถาบั น สร้ า งขึ้ น หรื อ ที่ เห็ น สมควรจะน ามาใช้ วั ด สมิ ท ธิ ภ าพทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอื่นเพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษา
แต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณานาผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ บันทึกใน
ใบรับรองผลการศึกษา หรือจัดทาเป็ นประกาศนียบัตรให้ โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป’
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้
อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการ
ยอมรับ เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก โดย CEFR ได้รับ การตั้งขึ้นโดยสภายุ โรปในปี 1990 ให้เป็นส่วนหนึ่งเพื่ อ
สนั บ สนุ น การท างานร่ว มกั น ระหว่ างผู้ ส อนภาษาทุ ก ประเทศในยุ โรป สภายุ โรปต้ อ งการปรั บ ปรุ ง
แนวทางสาหรับลูกจ้างและสถาบันการศึกษาที่ต้องการประเมินความเชี่ยวชาญทางภาษาของผู้สมัคร
เกณฑ์ ที่ ก าหนดนี้ มี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ ใช้ ใ นการสอนและการประเมิ น CEFR ได้ รั บ การใช้ ง านอย่ า ง
กว้างขวางสาหรับการสอนภาษาในทวีปยุโรป รวมทั้งการศึกษาทั่วไปและโรงเรียนสอนภาษาเอกชน ใน
หลายประเทศใช้ CEFR แทนระบบการวั ด ระดั บ ที่ เคยใช้ ใ นการสอนภาษาต่ า งประเทศ กระทรวง
การศึกษาในยุโรปส่วนใหญ่ระบุเป้าหมายที่อ้างอิงตาม CEFR อย่างชัดเจนสาหรับผู้เรียนทุกคนที่สาเร็จ
ระดับมัธยม เช่น ระดับ B2 สาหรับภาษาต่างประเทศภาษาแรก ระดับ B1 สาหรับภาษาต่างประเทศ
ภาษาที่ส อง สาหรับ การหางานในยุโรปจะใช้คะแนนการทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC เพื่อก าหนด
ระดับภาษาอังกฤษ
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ระดับต่างๆ ของ CEFR แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
1. ระดับ A1 ระดับเริ่มต้น (Beginner) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 1 - 30
ความหมายของระดับ A1
ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผูท้ ี่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 จะสามารถ
สื่อสารได้ดังต่อไปนี้
1. สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจาวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐาน
เพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม
2. สามารถแนะนาตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคล
ได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รจู้ ัก และสิ่งของที่มี
3. สามารถโต้ตอบกับผูอ้ ื่นได้ ในกรณีที่ผู้อ่นื พูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ภาษาอังกฤษระดับ A1
การก าหนดระดั บ การสื่อ สารอย่างเป็น ทางการถู ก แยกย่อ ยออกมาเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ ในการ
ฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนีส้ ามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือ
ช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับ A1 จะสามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้
 แนะนาตัวเองง่าย ๆ และการทักทายเบือ
้ งต้น
 บอกได้ว่าตัวเองและผูอ
้ ื่นมาจากไหน และสามารถอธิบายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองนั้นๆได้
 พูดถึงครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน อธิบายรูปลักษณ์และนิสัยส่วนตัวของพวกเขาได้
 อธิบายการแต่งตัวในระดับพืน
้ ฐานและสอบถามพนักงายขายด้วยคาถามง่าย ๆ
 พูดคุยเกี่ยวกับอาหารโปรดและสั่งอาหารง่ายๆ สาหรับซือ
้ กลับบ้าน
 พูดเกี่ยวกับกิจกรรมประจาวัน สามารถนัดพบเพื่อนและเพื่อนร่วมงานได้
 อธิบายสภาพอากาศปัจจุบันและแนะนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการพยากรณ์อากาศ
 พูดคุยเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและอธิบายอาการทั่วไปแก่แพทย์ได้
 อธิบายที่ตง
ั้ ของบ้านและบอกทิศทางได้
 พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ งานอดิ เ รกและความสนใจ สามารถวางแผนกิ จ กรรมสนุ ก ๆ กั บ เพื่ อ นหรื อ
เพื่อนร่วมงานได้
 สามารถติดต่อเรื่องพื้นฐานที่โรงแรม รวมถึงการเช็คอินและเช็คเอาท์
 อธิบายผลิตภัณฑ์ทั่วไป สามารถซือ
้ สิ่งของในระดับพืน้ ฐานและส่งคืนสินค้าที่เสียหายคืนได้
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2. ระดับ A2 ระดับต้น (Elementary) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 31 – 40
ความหมายของระดับ A2
ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 จะสามารถ
สื่อสารได้ดังต่อไปนี้
1. เข้าใจประโยคและสานวนที่ ใช้บ่ อยเกี่ยวกั บ สิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูล พื้นฐานและข้อมูลข อง
ครอบครัว การซือ้ ของ ภูมศิ าสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน)
2. สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยาก
เกี่ยวกับสิ่งที่คนุ้ เคยหรือทาเป็นประจา
3. สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้องโต้ ตอบ
ทันที
รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ A2
การกาหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน
การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือช่วยเหลือ
ครูผู้สอนในการประเมินระดับของนักเรี ยน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ A2 จะ
สามารถสื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ A1 สามารถทาได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้
 ประเมินประสิทธิภาพการทางานของเพื่อนร่วมงานในสถานที่ทางาน
 สามารถบอกเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงกิจกรรมสุดสัปดาห์และเรื่องราวที่น่าสนใจ
 อธิบายชีวิตในอดีต สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความสาคัญ
 สามารถสื่อสารเพื่อสร้างความสนุกให้คนในบ้านหรือเมื่อไปเยี่ยมบ้านเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
 วางแผนวันหยุด บอกเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุดให้เพื่อนและเพื่อนร่วมงานฟัง
 พูดเกี่ยวกับธรรมชาติ การเที่ยวชมสัตว์และสถานที่ธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ
 พูดเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ชอบและเลือกภาพยนตร์ที่จะดูกับเพื่อน
 พูดคุยเกี่ยวกับการแต่งตัวและประเภทเสือ
้ ผ้าที่ชอบสวมใส่
 การสื่อสารพืน
้ ฐานในที่ทางาน รวมถึงการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไป
 อธิบายอุบัตเิ หตุหรือการบาดเจ็บ รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และการกรอกใบสั่งยา
 มีสว
่ นร่วมกับการเข้าสังคมในแวดวงธุรกิจ การต้อนรับแขกและเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย
 เข้าใจและทาข้อเสนอทางธุรกิจขั้นพืน
้ ฐานในสายงานที่เชี่ยวชาญ
 พูดและอธิบายเกี่ยวกับกฎของเกม
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3. ระดับ B1 ระดับกลาง (Intermediate) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 41 - 50
ภาษาอังกฤษระดั บ B1 เพียงพอสาหรับการโต้ตอบกั บ ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเกี่ย วกั บ หัวข้อที่
คุ้นเคย การสื่อสารในสถานที่ทางาน ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 จะสามารถอ่านรายงาน
อย่างง่ายสาหรับหัวข้อที่คุ้นเคยและเขียนอีเมลง่าย ๆ เกี่ยวกับหัวข้อในสายอาชีพของตัวเอง อย่างไรก็
ตามระดั บ B1 ยั งไม่ เพี ย งพอต่ อ การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษอย่างเต็ มที่ ในสถานที่ ท างาน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR อย่างเป็ นทางการ ผู้ ที่ มี ทั ก ษะภาษาอั งกฤษอยู่ ในระดั บ B1 จะสามารถสื่ อสารได้
ดังต่อไปนี้
1. สามารถเข้าใจจุด ประสงค์หลักของที่คุ้นเคยที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ท างาน โรงเรียน การ
เดินทางพักผ่อน เป็นต้น
2. สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ
3. สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล
4. อธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยาน และการให้
เหตุผลเบือ้ งต้น รวมทั้งสามารถอธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการ
รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1
การก าหนดระดั บ การสื่อสารอย่างเป็นทางการถูก แยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนีส้ ามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือ
ช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ
B1 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่ผู้เรียน ระดับ A2 สามารถทาได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้
 พูดคุยเรื่องส่วนตัว เป้าหมายด้านอาชีพและความฝันในอนาคต
 เตรียมการสัมภาษณ์งานและสัมภาษณ์งานที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของคุณ
 พูดเกี่ยวกับพฤติกรรมการชมโทรทัศน์และรายการโปรดของคุณ
 อธิบายถึงการศึกษาของคุณและแผนฝึกอบรมในอนาคต
 พูดคุยเกี่ยวกับเพลงโปรด เพลงที่อยู่ในกระแสและการวางแผนเที่ยวกลางคืนเพื่อฟังดนตรีสด
 พูดเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง การให้และรับคาแนะนาเกี่ยวกับสุขภาพ
 พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการหาคู่ รวมถึงการพบกับผูค
้ นผ่านสื่อโซเชียล
 การเข้าร้านอาหาร สั่งอาหาร ร่วมสนทนาในมื้อเย็นอย่างสุภาพและชาระค่าอาหาร
 สามารถมี ส่ วนร่ ว มในการเจรจาที่ เกี่ ย วกั บ สายอาชีพ หากมี ค นช่ว ยอธิ บ ายให้ เ ข้ าใจในบาง
ประเด็น
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พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยในสถานที่ทางาน รายงานการบาดเจ็บ การอธิบายกฎ
และข้อบังคับ
 พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สุภาพและการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อพฤติกรรมที่ไม่สุภาพ


4. ระดับ B2 ระดับกลางสูง (Upper Intermediate) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 51 - 60
ภาษาอังกฤษระดั บ B2 ช่วยให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานที่ท างาน และสื่อสารกับผู้ที่
ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาในองค์ก รระหว่างประเทศที่ใช้งานภาษาอังกฤษระดับ นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มี
ทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2 ยังคงขาดความเชี่ยวชาญนอกเหนือสายอาชีพอยู่เล็กน้อย ซึ่งอาจมีข้อ
พลาดในรายละเอียดปลีกย่อยและการแปลความหมายในการสนทนาบางอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B2 จะ
สามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้
1. เข้าใจจุด ประสงค์ของประเด็นที่ มีความซับ ซ้อ นทั้งรูป ธรรมและนามธรรม รวมถึ งการ
พูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มคี วามเชี่ยวชาญ
2. สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้
โดยไม่มีความเคร่งเครียด
3. สามารถสร้างถ้อยคาที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมอง
เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มคี วามได้เปรียบและเสียเปรียบ

รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ B2
การกาหนดระดับ การสื่อสารอย่างเป็นทางการถูก แยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการ
ฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนีส้ ามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือ
ช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ
B2 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่ผู้เรียน ระดับ B1 สามารถทาได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้
 เข้าร่วมการประชุมในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ หากได้รับความช่วยเหลือในการทาความเข้าใจ
บางส่วน
 พูดคุยเรื่องปัญหาทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความหยาบคายและบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม
 พูดคุยเกี่ยวกับการเงินส่วนตัว ให้คาแนะนาทางการเงินแก่เพื่อนและเพื่อนร่วมงาน
 พู ด คุ ย เรื่อ งชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว และด้ า นการงาน รวมถึ ง การอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ในที่
ทางาน
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อธิบายวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ จุดแข็งและจุดอ่อน พูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ
 พูดคุยเกี่ยวกับแนวความคิดและแนวทางที่จะใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
 พูดคุยถึงสิ่งที่คุณชอบอ่านและแนะนาเรื่องดี ๆ ที่เหมาะสาหรับการอ่าน
 ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ทางสังคม รวมถึงการชื่นชมและแสดงความเสียใจ
 พูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นผู้นาและผูน
้ าที่ชื่นชอบ
 รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมและธุรกิจ
 พูดคุยเรื่องการเมืองทั่วไปและพฤติกรรมของนักการเมือง


5. ระดับ C1 ระดับสูง (Advanced) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 61 - 70
ภาษาอั งกฤษระดั บ C1 ช่วยให้ ส ามารถสื่ อ สารในการท างานได้ อ ย่า งเต็ม รู ป แบบหรื อ ภายใต้
สภาพแวดล้อมเชิงวิชาการ ระดับ C1 คือการใช้ทักษะได้อย่างเต็มที่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างเป็นทางการ ผู้ที่มที ักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ C1 จะสามารถ
สื่อสารได้ดังต่อไปนี้
1. เข้าใจความต้องการที่หลากหลาย ข้อความที่ยาวขึน้ และตระหนักถึงความหมายโดยนัย
2. สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนัก
3. สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสาหรับการสื่อสารในระดับสังคม วิชาการ
และด้านอาชีพ
4. สามารถสร้างถ้อยคาที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับ ซ้อน ใช้แบบ
แผนการสื่อสาร คาเชื่อมและการเชื่อมโยงความ
รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1
การกาหนดระดับการสื่อสารอย่างเป็นทางการถูกแยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกสอน
การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนี้สามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษ หรือช่วยเหลือครูผู้สอน
ในการประเมินระดับของนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 จะสามารถ
สื่อสารทุกอย่างที่นักเรียน ระดับ B2 สามารถทาได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
 พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของความส าเร็ จ รวมทั้ ง การสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ ที ม ประสบ
ความสาเร็จ
 พูดคุยถึงรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับภาพวาดและสถาปัตยกรรมของอาคารที่ชื่นชอบ
 ถกปัญหาทางสังคม วิธแ
ี ก้ปัญหาที่เป็นไปได้และบทบาทที่องค์กรสามารถทาได้
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ร่วมสนทนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัย
 พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์และปัญหาในข่าว ผลกระทบต่อผู้คนและเพื่อนร่วมงาน
 พูดเกี่ยวกับความเสี่ยงในชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนงานและการเล่นกีฬาที่อันตราย
 เปรียบเทียบและเทียบเคียงรูปแบบการศึกษาและโรงเรียน
 โต้ตอบด้วยมุกตลก รวมถึงรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น การเสียดสี
 เข้าใจรูปแบบของการสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงทางตรง ทางอ้อม เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 พูดคุยถึงปัญหาด้านคุณภาพชีวิต รวมถึงความสมดุลของชีวิตการทางานและที่บ้าน
 เข้าใจและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรม เช่น การฝ่าฝืนจารีต


6. ระดับ C2 ระดับชานาญ (Proficient) / EF SET ผลคะแนนภาษาอังกฤษ 71 - 100
ภาษาอังกฤษระดับ C2 คือภาษาอังกฤษระดับที่ 6 และเป็นระดับสูงสุดตาม กรอบมาตรฐาน
การประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European
Framework of Reference) การกาหนดระดับของภาษาที่แตกต่างกันได้รับการเขียนขึ้นโดยสภายุโรป
(Council of Europe) โดยทั่วไปอาจเรียกระดับนี้ว่า “พูดได้สองภาษา” เหมือนการกล่าวว่า “ฉันพูดได้
สองภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส” เจ้าของภาษาอังกฤษที่มีพื้นความรู้ดีจะมีทักษะอยู่ที่ระดับ C2
ผู้เรียนภาษาอังกฤษจานวนน้อยที่มาถึงระดับนี้ เนื่องจากเป้าหมายเกี่ยวกับอาชีพหรือเป้าหมายทาง
วิชาการที่ไม่จาเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษระดับ C2 คือระดับ ของเจ้าของภาษา สามารถอ่านและเขียนเกี่ยวกับหัวข้อทุก
ประเภท แสดงทางอารมณ์และความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมทางวิชาการหรือ
ด้านอาชีพ
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน CEFR อย่างเป็ นทางการ ผู้ที่ มีทั ก ษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ C2 จะ
สามารถสื่อสารได้ดังต่อไปนี้
1. เข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย
2. สามารถสรุปคาพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการนาเสนอ
ที่สอดคล้องกัน
3. สามารถแสดงออกและสื่ อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยามาก รวมถึง
สามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มคี วามซับซ้อน
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รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษระดับ C2
การกาหนดระดับ การสื่อสารอย่างเป็นทางการถูก แยกย่อยออกมาเพื่อวัตถุ ประสงค์ในการ
ฝึกสอน การแยกย่อยทักษะอย่างละเอียดนีส้ ามารถช่วยประเมินระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ หรือ
ช่วยเหลือครูผู้สอนในการประเมินระดับของผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับ
C2 จะสามารถสื่อสารทุกอย่างที่ผู้เรียน ระดับ C1 สามารถทาได้ และจะมีทักษะเพิ่มเติมตังต่อไปนี้
 พูดคุยหัวข้อทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหุ่นยนต์และนวัตกรรมใหม่
 พูดเกี่ยวกับบุคคลที่มช
ี ื่อเสียง นักกิจกรรมที่มชี ื่อเสียงและข่าวซุบซิบของคนดัง
 ใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ในคาพูดและการเขียน
 พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ การวางแผนทางการเงิน ให้ ข้ อ เสนอแนะและเข้ าใจค าแนะน าเรื่ อ งการเงิ น
ส่วนบุคคล
 พูดเกี่ยวกับความเครียดในชีวต
ิ ของตัวเอง รวมถึงของเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน
 พูดคุยถึงเทคนิคการทาวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ

(อ้างอิงจาก https://www.efset.org/th/english-score/cefr/)
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ข้อสอบ YRU SET อ้างอิงคะแนน CEFR ที่ระดับ B1 โดยสามารถเทียบระดับ CEFR และ
การทดสอบชนิดอื่นดังตารางต่อไปนี้
TOEIC
0 – 250
255 – 400

TOEFL Paper
0 – 310
1
347 – 393
397 – 433

TOEFL CBT
0 – 30
1
63 – 90
93 – 120

TOEFL IBT
0–8
1
19 – 29
30 – 40

IELTS
0 – 1.0
1
2.0 – 2.5
3.0 – 3.5

405 – 600

437 – 473
477 – 510

123 – 150
153 – 180

41 – 52
53 – 64

4.0
4.5 – 5.0

605 – 780

513 – 547
550 – 587
590 – 677

183 – 210
213 – 240
243 – 300

65 – 78
79 – 95
96 – 120

5.5 – 6.0
6.5 – 7.0
7.5 – 9.0

785 – 990

Cambridge Exam

KET
(IELTS 3.0)
PET
(IELTS 3.5)
PET
PET
(IELTS 4.5)
FCE
(IELTS 5.0)
FCE
CAE
CPE

CEFR
A1
A1
A2
B1
(IELTS 3.5)
B1
FCE
(IELTS 5.0)
B2
(IELTS 5.0)
B2
C1
C2

(อ้างอิงจาก http://www.eduforlife.net/ielts-and-toefl-comparison-scores/)
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การออกข้อสอบระดับ B1 จะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
1. Personal identification
2. House and home, environment
3. Daily life
4. Free time, entertainment
5. Travel
6. Relations with other people
7. Health and body care
8. Education
9. Shopping
10. Food and drink
11. Services
12. Places
13. Language
14. Weather
ทักษะที่ใช้ในการออกข้อสอบ
1. Reading ประกอบด้วย short excerpt, matching, short text, long text และ cloze test
2. Writing ประกอบด้วย paraphrase, error detection และ sentence completion
3. Speaking ประกอบด้วย respond to the given situation
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ในส่วนของ Reading แบ่งจานวนคาและการหาค่า ดังนี้
ประเภท
ความยาวของคา
Short excerpt
(ป้าย โฆษณา ประกาศ)
Cloze test
Short text
Long text

ค่า Flesch Reading

15 - 30 คา

60 - 70

160 - 180 คา
280 - 300 คา
450 - 500 คา

50 - 70
60 - 70
60 - 70

การทดสอบหาค่า Flesch Reading Ease คือการทดสอบความยากง่ายของเนื้ อหา โดยเทียบ
จากคะแนนสเกล 100 คะแนนยิ่งสูงหมายถึงเนื้อหายิ่งอ่านง่าย โดยมาตรฐานส่วนใหญ่กาหนดคะแนน
ไว้ระหว่าง 60-70 คะแนน
วิธีการหาค่าความยากง่ายของเนื้อหา ให้เข้าไปที่ http://www.readabilityformulas.com/freereadability-formula-tests.php และใส่เนื้อหาที่ตอ้ งการทดสอบ ระบบจะทาการประเมินค่าให้

