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ระดบั CEFR ระดบัความเช่ียวชาญ 

64-68 C1 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 เขา้ใจประเด็นหรือวตัถุประสงคห์ลกัของการบรรยายสั้นๆ ทางวิชาการ หรือ การสนทนาแบบต่อเน่ือง 

 ท่ีจ าเป็นตอ้งใชก้ารบูรณาการหรือสงัเคราะหข์อ้มลู 

 จ ารายละเอียดท่ีส าคญัท่ีแสดงในการหารือในสื่อเอกสารทางวิชาการ 

 เขา้ใจในการอา้งอิงในล าดบัเวลาท่ีซบัซอ้นและความสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุและผลในค าสนทนาสั้นๆ 

 การบรรยายทางวิชาการสั้นๆ หรือ การสนทนาแบบต่อเน่ือง 

 เขา้ใจค าศพัทท่ี์ยากและท่ีเป็นนามธรรม 

 ติดตามแนวคิดท่ีส าคญัในการสนทนาแบบต่อเน่ืองหรือ การบรรยายทางวิชาการได ้แมว้่าจะไม่เขา้ใจ

ขอ้มลูทั้งหมด 

54-63 B2 เม่ือไดฟั้งการสนทนาสั้นๆ ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 บูรณาการขอ้มลูในค าสนทนาโตต้อบกนัเพื่อเขา้ใจความหมายโดยนัย 

 เขา้ใจความหมายของส านวนท่ีหลากหลายและความหมายท่ีเกี่ยวกบัภาษาพูด (เช่น “มนัน่าจะเป็นสิ่ง

ท่ีดีท่ีสุด”  “ทั้งหมดท่ีขา้พเจา้สามารถพดูไดก้็คือ    ”) 

และ เม่ือไดฟั้งการบรรยายทางวิชาการสั้นๆ หรอื การสนทนาแบบตอ่เน่ือง ก็สามารถท่ีจะ: 

 เขา้ใจประเด็นหรือวตัถุประสงคห์ลกัท่ีกล่าวไวห้รือเน้นอยา่งชดัเจน 

 เขา้ใจรายละเอียดท่ีกล่าวไวช้ดัเจนดว้ยการเน้นหรือท าเคร่ืองหมายใหเ้ห็นความส าคญั 

47-53 B1 เม่ือไดฟั้งการสนทนาสั้นๆ ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 เขา้ใจค าศพัทท่ี์ใชบ้่อยๆ และสรุปหาความหมายของค าศพัทท่ี์มิไดใ้ชบ้่อยๆ 

 เขา้ใจส านวนท่ีใชท้ัว่ไปและความหมายในภาษาพูด (เช่น “ขา้พเจา้ไม่รูส้ึกว่าท ามนัได้”   “บางทีใน

โอกาสอ่ืนๆ”) 

 เขา้ใจความหมายโดยนัย (เชน่ ค าถามโดยนัย ในรูปของค าพูด ขอ้เสนอแนะโดยทางออ้ม) ท่ีมีการเน้น

ย า้ 

 เขา้ใจหน้าท่ีของภาษาสื่อสารทัว่ไป (เชน่ การเชิญ การขอโทษ การเสนอแนะ) 

 ทราบถึงผูท่ี้ถูกอา้งอิงในหลากหลายรูปแบบของค าสรรพนาม (เชน่ ของพวกเขา  เหล่าน้ี  ผูน้ั้น) 

38-46 A2 เม่ือไดร้บัฟังการสนทนาสั้นๆ ในสถานการณป์ระจ  าวนั ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี บางครั้งสามารถ

ที่จะ: 

 เขา้ใจประเด็นหลกัของการสนทนา  

 เขา้ใจค าศพัทพ์ื้ นฐาน 

 เขา้ใจประเด็นท่ีกล่าวไวช้ดัเจน  ท่ีมีการเน้นย า้ หรือ กล่าวซ ้า 

 เขา้ใจค าน าหน้าส าหรบัค าสรรพนามพื้ นฐาน (เชน่ “มนั”  “พวกเขา”  “ของท่าน”) 

 



 

การสอบ TOEFL ITP


  ความหมายระดบัคะแนน 

การเขียนและโครงสรา้งประโยค 

ระดบัคะแนน 
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ระดบั CEFR ระดบัความเช่ียวชาญ 

64-68 C1 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 เขา้ใจรูปแบบของกาลกริยาท่ีไม่เคยชิน  ประโยคแสดงเง่ือนไข และ อนุประโยคลดรูป เช่น “ในขณะ

รบัประทานอาหาร” และ “จะไปอยา่งไร”    

 ตรวจสอบปฏิสมัพนัธร์ะหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในประโยคท่ีซบัซอ้นไดเ้พื่อท าใหโ้ครงสรา้งประโยค

สมบูรณ ์ความสมัพนัธท่ี์ถูกตอ้งของเอกพจน์/พหพูจน์ ฯลฯ  

 ใชส้ านวนและค าศพัทท่ี์หลากหลายได ้เชน่ “ดงัน้ัน” และ “เน่ืองจาก” 

 เขา้ใจระดับความแตกต่างของสิ่งท่ีเป็นนามธรรม หรือ ทางเลือกท่ีเป็นทางการ เช่น “ในสัญญา

ขอ้ตกลง” / “ในการยินยอม” และ “ดวงดาวถูกคน้พบเม่ือเร็วๆ น้ี” / “เม่ือเร็วๆ น้ีเองท่ีมีการคน้พบ

ดวงดาว” 

53-63 B2 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 ใชค้ าท่ีเป็นสว่นประกอบหลงัค าหลกั และหน่วยของค าอ่ืนๆ ในการสรา้งรูปแบบค าท่ีเหมาะสม  

 ดดัแปลงค านามดว้ยการเพิ่ม ค ากริยาท่ีใชเ้ป็นคุณศพัทข์ยายนาม อนุประโยคลกัษณะเป็นค าคุณศพัท ์

นามวลีท่ีมาขยายค านามท่ีอยูข่า้งหน้า ฯลฯ 

 ใชค้ าท่ีหลากหลายและไมค่่อยเป็นท่ีนิยมใชก้นัได ้

 เขา้ใจขอ้จ ากดัท่ีใชก้บัค าศพัทเ์ฉพาะ ใชก้บักริยาวลี เชน่ “อา้งถึง” ท่ีก าหนดใหมี้ค าบุพบทเฉพาะท่ีตอ้ง

ใชต้ามค ากริยาเฉพาะเท่าน้ัน 

 รูจ้กัความแตกต่างท่ียอมรับไดใ้นกฎเกณฑ์พื้ นฐานของไวยากรณ์ ตลอดจนขอ้ยกเวน้ของกฎเกณฑ์

เหล่าน้ัน 

43-52 B1 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 ใชค้ ากริยาถูกตอ้งตามเวลา รวมทั้ง ในรูปแบบท่ีประธานถูกกระท า 

 ใชค้ ากริยาเชื่อมท่ีงา่ยและใชค้ าท่ีผนวกเขา้ไป  เชน่ “มี” ในกรณีท่ีขาดค ากริยาหลกั 

 รูจ้กัวา่ค ากริยาใดตอ้งการกรรม เชน่ ค ากริยารูปปกติ ค ากริยานาม หรือ อนุประโยค ท่ีขึ้ นตน้ดว้ย “ท่ี” 

 ใชอ้นุประโยคท่ีมีค าท่ีใชท้ัว่ไป เชน่ “กอ่น” หรือ “ถา้” 

 รูจ้กัโครงสรา้งประโยคท่ีถูกตอ้ง หรือ อนุประโยค แมเ้ม่ือประธาน และค ากริยาอยูห่า่งกนั 

32-42 A2 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี บางครั้งสามารถท่ีจะ: 

 แสดงใหเ้ห็นถึงความคุน้เคยกบัค ากริยาบอกกาลเวลาท่ีใชบ้่อยท่ีสุด 

 ใชค้ านามเอกพจน์ หรือ พหพูจน์ถูกตอ้งเป็นประธานประโยคในเน้ือความงา่ยๆ 

 เช่ือมประธานกบัค านามหรือค าคุณศพัทก์บัค ากริยาเช่ือมทัว่ไปได ้

 รูจ้กัค ากริยาทัว่ไปบางตวัท่ีตอ้งมีค านามมาเป็นกรรมรองรบัได ้

 ใชก้ารเปรียบเทียบอยา่งงา่ยๆ และค าสนัธาน และค าบุพบททัว่ไปได ้
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ระดบั CEFR ระดบัความเช่ียวชาญ 

63-67 C1 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 ติดตามการสนทนาในระดับประเด็นท่ีจะเขา้ใจรายละเอียดขอ้มูลและประเด็นส าคัญ ทั้งท่ีแสดงไว้

ชดัเจนและโดยนัย แมก้ระทัง่เม่ือ:  

- ขอ้ความมีค าศพัทท์างวิชาการท่ีใชไ้มบ่่อยนักปะปนอยูด่ว้ย 

- เปรียบเทียบและแสดงความแตกต่าง ความสมัพนัธใ์นเหตุและผล การแสดงอธิบาย ฯลฯ ท่ีไม่

แสดงไวช้ดัเจนหรือระบุดว้ยค าโยงความ 

- ข้อความท่ีหัวข ้อเป็นนามธรรม เช่น การแต่งเพลง และ การท าภาพเคล่ือนไหวด้วย

คอมพิวเตอร ์

56-62 B2 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 ประมวลผลขอ้มลูเน้ือหาทางวิชาการหลายสาขาท่ีต่างกนัและเขา้ใจขอ้มลูรายละเอียดและประเด็นหลกั 

ทั้งท่ีแสดงไวช้ดัแจง้ และโดยนัย เม่ือเน้ือหา: 

- มีค าศพัทท์างวิชาการท่ีใชม้ากและค าโยงความทางวิชาการทัว่ไป 

- เป็นหวัขอ้ท่ีเป็นเชิงรูปธรรมท่ีกล่าวถึงวิทยาศาสตรท์างกายภาพและทางสงัคม (เชน่ การกอ่ตวั

ของธารน ้าแข็ง พื้ นผิวรอยคลื่นบนดวงจนัทร ์ทฤษฎีการพฒันาการของเด็ก) 

48-55 B1 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี โดยปกตสิามารถท่ีจะ: 

 เขา้ใจค าอธิบายกระบวนการอยา่งง่ายๆ และการพรรณนาของเน้ือหาทางวิชาการท่ีมีการเน้นย ้าเป็น

อยา่งดี 

 เขา้ใจค าศพัทท่ี์มีใชก้นัมากและเขา้ใจขอ้มลูท่ีถอดความมา 

 ติดตามการเปรียบเทียบระดับประโยคและการแสดงความแตกต่าง และเขา้ใจความหมายท่ีสื่อดว้ย

ค าสนัธาน เชน่ “และ”  “หรือ” และ “แต่” 

 เช่ือมความหมายประโยคอยา่งงา่ยๆ ท่ีมีค าศพัทท่ี์ใชก้นัมากเขา้ดว้ยกนัได ้

31-47 A2 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบในระดบัน้ี บางครั้งสามารถที่จะ: 

 เขา้ใจเน้ือหาทัว่ไปในบางประโยคท่ีใชค้ าศพัทง์า่ยๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

 เขา้ใจประเด็นหลกัของบางเน้ือหาท่ีมีการเน้นย า้ประเด็น ดว้ยการใชค้ าศพัทท่ี์ส าคญัซ ้าๆ กนัในหลายๆ 

ประโยค 

 ติดตามการอา้งอิงในประโยคง่ายๆ (เช่น “มนั” “พวกเขา”) เพื่อก าหนดค าอา้งอิงทางไวยากรณ์ของ

สรรพนาม 

 หาขอ้มลูท่ีรอ้งขอในบางประโยคได ้ถา้มีการช้ีน าโดยตรงไปสูส่ว่นในของเน้ือหาท่ีมีขอ้มูลน้ัน (เช่น “ใน

บรรทดั x”  “ในวรรค y”) 

  

  

 

 

หมายเหตุ: TOEFL ITP  คือ ขอ้สอบมาตรฐานภาษาองักฤษท่ีเป็นการสอบแบบใชก้ระดาษในการกระท าขอ้สอบ 

  CEFR  คือ  กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 


