
      
 การสอบวัดระดับความรูภ้าษาจนี HSK คอืการสอบวัดระดับความรูภ้าษาจนีมาตรฐานสากลส าหรับผูท้ีใ่ช ้

ภาษาจนีเป็นภาษาทีส่อง จัดโดยส านักงานเผยแพรภ่าษาจนีระหวา่งประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 มหาวทิยาลัยภาษาและวฒันธรรมปักกิง่ ส านักงานกรงุเทพ ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น
ตัวแทนจัดสอบการวดัระดับความรูภ้าษาจนี HSK ในเขตกรงุเทพฯ  
 
     ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2553 ส านักงานเผยแพรภ่าษาจนีระหวา่งประเทศไดเ้ปลีย่นระบบการสอบวัดระดับความรู ้
ภาษาจนี HSK เป็นระบบใหม ่โดยแบง่การสอบออกเป็นสองสว่น คอื สอบขอ้เขยีน และ การพดู  
 
การสอบขอ้เขยีน แบง่ออกเป็น 6 ระดบัดงันี ้

 ระดบัที ่1 ส าหรับผูส้อบทีเ่ขา้ใจค าศัพทแ์ละประโยคภาษาจนีงา่ย ๆ เรยีนรูค้ าศัพทม์าแลว้อยา่งนอ้ย 
150 ค า 

 ระดบัที ่2 ส าหรับผูส้อบทีส่ามารถใชภ้าษาจนีสือ่สารเรือ่งงา่ย ๆ ในชวีติประจ าวัน เรยีนรูค้ าศัพท์
มาแลว้อยา่งนอ้ย 300 ค า 

 ระดบัที ่3 ส าหรับผูส้อบทีส่ามารถใชภ้าษาจนีสือ่สารเรือ่งความเป็นอยู ่การศกึษา การท างาน และ
ทอ่งเทีย่วในประเทศจนี เป็นตน้ เรยีนรูค้ าศัพทม์าแลว้อยา่งนอ้ย 600 ค า 

 ระดบัที ่4 ส าหรับผูส้อบทีส่ามารถใชภ้าษาจนีสือ่สารในหวัขอ้ทีก่วา้งขวางขึน้และสามารถสือ่สารกบั
ผูใ้ชภ้าษาจนีเป็นภาษาแมไ่ดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ เรยีนรูค้ าศัพทม์าแลว้อยา่งนอ้ย 1,200 ค า 

 ระดบัที ่5 ส าหรับผูส้อบทีส่ามารถอา่นเขา้ใจภาษาจนีจากหนังสอืพมิพแ์ละนติยสารจนีฟังเขา้ใจ
รายการโทรทัศนแ์ละภาพยนตรจ์นี และสามารถพดูภาษาจนีในทีส่าธารณะได ้เรยีนรูค้ าศัพทม์าแลว้
อยา่งนอ้ย 2,500 ค า 

 ระดบัที ่6 ส าหรับผูส้อบทีส่ามารถฟังและอา่นขา่วสารภาษาจนีไดอ้ยา่งด ีสามารถสือ่สารความ
คดิเห็นของตัวเองดว้ยปากเปลา่หรอืการเขยีนเป็นภาษาจนีไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ เรยีนรูค้ าศัพท์
ภาษาจนี 5,000 ค าขึน้ไป 

การสอบพดู แบง่ออกเป็น 3 ระดบั คอื  

 ระดับตน้ 
 ระดับกลาง 
 ระดับสงู 

ผูท้ีส่มคัรสอบขอ้เขยีนระดับ 4 ขึน้ไปสามารถสมัครสอบพดูได ้การสมัครสอบขอ้เขยีนและสอบพดู จะตอ้ง
สมัครสอบแยกกนั  
 
ตารางเปรยีบเทยีบการสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจนี HSK ระบบใหมแ่ละระบบเกา่  

HSK ระบบใหม ่
สอบขอ้เขยีน 

HSK ระบบใหม ่
สอบพดู 

HSK ระบบเกา่ 
  

ระดับ 6 ระดับสงู ระดับสงู 

ระดับ 5 ระดับกลาง ระดับตน้กลาง 

ระดับ 4 ระดับตน้ ระดับพืน้ฐาน 

ระดับ 3 - - 

ระดับ 2 - - 

ระดับ 1 - - 

 
 
ประโยชนข์องการสอบ HSK 

1. เพือ่ใชรั้บนักศกึษาใหม ่ใชแ้บง่หอ้งเรยีนตามระดับความรู ้และยกเวน้การเรยีน 
2. เพือ่ใชคั้ดคนเขา้ท างาน ฝึกอบรม และเลือ่นต าแหน่ง 
3. เพือ่ใชว้ัดมาตรฐานของผูส้อบเองวา่มคีวามรูภ้าษาจนีอยูท่ีร่ะดับใด 
4. เพือ่สถานศกึษาใชว้ัดมาตรฐานการสอนของสถาบนัตัวเอง 

 



เนือ้หาการสอบHSKของแตล่ะระดบั 
ระดบัที ่1 มขีอ้สอบทัง้หมด 40 ขอ้ แบง่ออกเป็น ฟังเขา้ใจ และ อา่นเขา้ใจ 

เนือ้หาขอ้สอบ จ านวนขอ้สอบ เวลาสอบ (นาท)ี 

1. ฟงัเขา้ใจ 20 ขอ้ ประมาณ 15 นาท ี
2. อา่นเขา้ใจ 20 ขอ้ 15 นาท ี

เขยีนค าตอบลงกระดาษค าตอบ 5 นาท ี
รวม 40 ขอ้ ประมาณ 35 นาท ี
รวมเวลากรอกขอ้มลูสว่นตวัของผูส้อบอกี 5 นาท ีเป็น 40 นาท ี

หมายเหต ุคะแนนเต็มหวัขอ้ละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถอืวา่สอบผา่น ระยะเวลา
ของผลสอบคอื 2 ปี นับจากวนัทีส่อบ  
 
 
ระดบัที ่2 มขีอ้สอบทัง้หมด 60 ขอ้ แบง่ออกเป็น ฟังเขา้ใจ และ อา่นเขา้ใจ 

เนือ้หาขอ้สอบ จ านวนขอ้สอบ เวลาสอบ (นาท)ี 

1. ฟงัเขา้ใจ 35 ขอ้ ประมาณ 25 นาท ี
2. อา่นเขา้ใจ 25 ขอ้ 20 นาท ี

เขยีนค าตอบลงกระดาษค าตอบ 5 นาท ี
รวม 60 ขอ้ ประมาณ 50 นาท ี
รวมเวลากรอกขอ้มลูสว่นตวัของผูส้อบอกี 5 นาท ีเป็น 55 นาท ี

หมายเหต ุคะแนนเต็มหวัขอ้ละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถอืวา่สอบผา่น ระยะเวลา
ของผลสอบคอื 2 ปี นับจากวนัทีส่อบ  
 
 
ระดบัที ่3 มขีอ้สอบทัง้หมด 80 ขอ้ แบง่ออกเป็น ฟังเขา้ใจ อา่นเขา้ใจ และการเขยีน 

เนือ้หาขอ้สอบ จ านวนขอ้สอบ เวลาสอบ (นาท)ี 

1. ฟงัเขา้ใจ 40 ขอ้ ประมาณ 35 นาท ี

2. อา่นเขา้ใจ 30 ขอ้ 25 นาท ี

3. การเขยีน 10 ขอ้ 15 นาท ี

เขยีนค าตอบลงกระดาษค าตอบ 10 นาท ี

รวม 80 ขอ้ ประมาณ 85 นาท ี

รวมเวลากรอกขอ้มลูสว่นตวัของผูส้อบอกี 5 นาท ีเป็น 90 นาท ี

หมายเหต ุคะแนนเต็มหวัขอ้ละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถอืวา่สอบผา่น ระยะเวลา
ของผลสอบคอื 2 ปี นับจากวนัทีส่อบ  
 
 
ระดบัที ่4 มขีอ้สอบทัง้หมด 100 ขอ้ แบง่ออกเป็น ฟังเขา้ใจ อา่นเขา้ใจ และการเขยีน 

เนือ้หาขอ้สอบ จ านวนขอ้สอบ เวลาสอบ (นาท)ี 

1. ฟงัเขา้ใจ 45 ขอ้ ประมาณ 30 นาท ี
2. อา่นเขา้ใจ 40 ขอ้ 35 นาท ี
3. การเขยีน 15 ขอ้ 25 นาท ี

เขยีนค าตอบลงกระดาษค าตอบ 10 นาท ี
รวม 100 ขอ้ ประมาณ 100 นาท ี
รวมเวลากรอกขอ้มลูสว่นตวัของผูส้อบอกี 5 นาท ีเป็น 105 นาท ี

หมายเหต ุคะแนนเต็มหวัขอ้ละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถอืวา่สอบผา่น ระยะเวลา
ของผลสอบคอื 2 ปี นับจากวนัทีส่อบ  
 
 
 
 



 
ระดบัที ่5 มขีอ้สอบทัง้หมด 100 ขอ้ แบง่ออกเป็น ฟังเขา้ใจ อา่นเขา้ใจ และการเขยีน 

เนือ้หาขอ้สอบ จ านวนขอ้สอบ เวลาสอบ (นาท)ี 

1. ฟงัเขา้ใจ 45 ขอ้ ประมาณ 30 นาท ี
2. อา่นเขา้ใจ 45 ขอ้ 40 นาท ี
3. การเขยีน 10 ขอ้ 40 นาท ี

เขยีนค าตอบลงกระดาษค าตอบ 10 นาท ี
รวม 100 ขอ้ ประมาณ 120 นาท ี
รวมเวลากรอกขอ้มลูสว่นตวัของผูส้อบอกี 5 นาท ีเป็น 125 นาท ี

หมายเหต ุคะแนนเต็มหวัขอ้ละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถอืวา่สอบผา่น ระยะเวลา
ของผลสอบคอื 2 ปี นับจากวนัทีส่อบ  
 
 
ระดบัที ่6 มขีอ้สอบทัง้หมด 101 ขอ้ แบง่ออกเป็น ฟังเขา้ใจ อา่นเขา้ใจ และการเขยีน 

เนือ้หาขอ้สอบ จ านวนขอ้สอบ เวลาสอบ (นาท)ี 

1. ฟงัเขา้ใจ 50 ขอ้ ประมาณ 35 นาท ี

2. อา่นเขา้ใจ 50 ขอ้ 45 นาท ี

3. การเขยีน 1 ขอ้ 45 นาท ี

เขยีนค าตอบลงกระดาษค าตอบ 10 นาท ี

รวม 101 ขอ้ ประมาณ 135 นาท ี

รวมเวลากรอกขอ้มลูสว่นตวัของผูส้อบอกี 5 นาท ีเป็น 140 นาท ี

หมายเหต ุคะแนนเต็มหวัขอ้ละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถอืวา่สอบผา่น ระยะเวลา

ของผลสอบคอื 2 ปี นับจากวนัทีส่อบ  

 

การสมคัรสอบ 

เอกสารทีต่อ้งใชเ้วลาสมัคร :  

- รปูถา่ย 1.5 นิว้ 4 ใบ  

- ส าเนาบตัรประชาชน  

 

คา่สมคัรสอบ 

สอบขอ้เขยีน  

ระดับ 1     500 บาท 

ระดับ 2     700 บาท 

ระดับ 3     900 บาท 

ระดับ 4     1,200 บาท 

ระดับ 5     1,600 บาท 

ระดับ 6     2,000 บาท 

อา้งองิขอ้มลูจาก Beijing Language and Culture University Bangkok Office 

ตดิตอ่สมัครสอบไดท้ี ่

ศนูยภ์าษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

โทร 02-909-3044  

 


