การสอบวัดระดับความรู ้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู ้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสาหรับผู ้ทีใ่ ช ้
ภาษาจีนเป็ นภาษาทีส
่ อง จัดโดยสานั กงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปั กกิง่ สานั กงานกรุงเทพ ได ้รับการแต่งตัง้ ให ้เป็ น
ตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู ้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 สานักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได ้เปลีย
่ นระบบการสอบวัดระดับความรู ้
ภาษาจีน HSK เป็ นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็ นสองส่วน คือ สอบข ้อเขียน และ การพูด
การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระด ับด ังนี้








ระด ับที่ 1 สาหรับผู ้สอบทีเ่ ข ้าใจคาศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู ้คาศัพท์มาแล ้วอย่างน ้อย
150 คา
่ สารเรือ
ระด ับที่ 2 สาหรับผู ้สอบทีส
่ ามารถใช ้ภาษาจีนสือ
่ งง่าย ๆ ในชีวต
ิ ประจาวัน เรียนรู ้คาศัพท์
มาแล ้วอย่างน ้อย 300 คา
่ สารเรือ
ระด ับที่ 3 สาหรับผู ้สอบทีส
่ ามารถใช ้ภาษาจีนสือ
่ งความเป็ นอยู่ การศึกษา การทางาน และ
ท่องเทีย
่ วในประเทศจีน เป็ นต ้น เรียนรู ้คาศัพท์มาแล ้วอย่างน ้อย 600 คา
่ สารในหัวข ้อทีก
่ สารกับ
ระด ับที่ 4 สาหรับผู ้สอบทีส
่ ามารถใช ้ภาษาจีนสือ
่ ว ้างขวางขึน
้ และสามารถสือ
้ภาษาจี
ผู ้ใช
นเป็ นภาษาแม่ได ้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู ้คาศัพท์มาแล ้วอย่างน ้อย 1,200 คา
ระด ับที่ 5 สาหรับผู ้สอบทีส
่ ามารถอ่านเข ้าใจภาษาจีนจากหนั งสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟั งเข ้าใจ
รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จน
ี และสามารถพูดภาษาจีนในทีส
่ าธารณะได ้ เรียนรู ้คาศัพท์มาแล ้ว
อย่างน ้อย 2,500 คา
่ สารความ
ระด ับที่ 6 สาหรับผู ้สอบทีส
่ ามารถฟั งและอ่านข่าวสารภาษาจีนได ้อย่างดี สามารถสือ
คิดเห็นของตัวเองด ้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็ นภาษาจีนได ้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู ้คาศัพท์
ภาษาจีน 5,000 คาขึน
้ ไป

การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระด ับ คือ
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ผู ้ทีส
่ มัครสอบข ้อเขียนระดับ 4 ขึน
้ ไปสามารถสมัครสอบพูดได ้ การสมัครสอบข ้อเขียนและสอบพูด จะต ้อง
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ประโยชน์ของการสอบ HSK

1.
2.
3.
4.

เพือ
่ ใช ้รับนั กศึกษาใหม่ ใช ้แบ่งห ้องเรียนตามระดับความรู ้ และยกเว ้นการเรียน
เพือ
่ ใช ้คัดคนเข ้าทางาน ฝึ กอบรม และเลือ
่ นตาแหน่ง
เพือ
่ ใช ้วัดมาตรฐานของผู ้สอบเองว่ามีความรู ้ภาษาจีนอยูท
่ รี่ ะดับใด
เพือ
่ สถานศึกษาใช ้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง

้ หาการสอบHSKของแต่ละระด ับ
เนือ

ระด ับที่ 1 มีข ้อสอบทัง้ หมด 40 ข ้อ แบ่งออกเป็ น ฟั งเข ้าใจ และ อ่านเข ้าใจ
้ หาข้อสอบ
เนือ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

1. ฟังเข้าใจ
20 ข ้อ
ประมาณ 15 นาที
2. อ่านเข้าใจ
20 ข ้อ
15 นาที
เขียนคาตอบลงกระดาษคาตอบ
5 นาที
รวม
40 ข ้อ
ประมาณ 35 นาที
่ นต ัวของผูส
รวมเวลากรอกข้อมูลสว
้ อบอีก 5 นาที เป็น 40 นาที
หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข ้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลา
ของผลสอบคือ 2 ปี นั บจากวันทีส
่ อบ

ระด ับที่ 2 มีข ้อสอบทัง้ หมด 60 ข ้อ แบ่งออกเป็ น ฟั งเข ้าใจ และ อ่านเข ้าใจ
้ หาข้อสอบ
เนือ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

1. ฟังเข้าใจ
35 ข ้อ
ประมาณ 25 นาที
2. อ่านเข้าใจ
25 ข ้อ
20 นาที
เขียนคาตอบลงกระดาษคาตอบ
5 นาที
รวม
60 ข ้อ
ประมาณ 50 นาที
่ นต ัวของผูส
รวมเวลากรอกข้อมูลสว
้ อบอีก 5 นาที เป็น 55 นาที
หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข ้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลา
ของผลสอบคือ 2 ปี นั บจากวันทีส
่ อบ

ระด ับที่ 3 มีข ้อสอบทัง้ หมด 80 ข ้อ แบ่งออกเป็ น ฟั งเข ้าใจ อ่านเข ้าใจ และการเขียน
้ หาข้อสอบ
เนือ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

1. ฟังเข้าใจ
40 ข ้อ
ประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ
30 ข ้อ
25 นาที
3. การเขียน
10 ข ้อ
15 นาที
เขียนคาตอบลงกระดาษคาตอบ
10 นาที
รวม
80 ข ้อ
ประมาณ 85 นาที
่ นต ัวของผูส
รวมเวลากรอกข้อมูลสว
้ อบอีก 5 นาที เป็น 90 นาที
หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข ้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลา
ของผลสอบคือ 2 ปี นั บจากวันทีส
่ อบ

ระด ับที่ 4 มีข ้อสอบทัง้ หมด 100 ข ้อ แบ่งออกเป็ น ฟั งเข ้าใจ อ่านเข ้าใจ และการเขียน
้ หาข้อสอบ
เนือ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

1. ฟังเข้าใจ
45 ข ้อ
ประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ
40 ข ้อ
35 นาที
3. การเขียน
15 ข ้อ
25 นาที
เขียนคาตอบลงกระดาษคาตอบ
10 นาที
รวม
100 ข ้อ
ประมาณ 100 นาที
่ นต ัวของผูส
รวมเวลากรอกข้อมูลสว
้ อบอีก 5 นาที เป็น 105 นาที
หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข ้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลา
ของผลสอบคือ 2 ปี นั บจากวันทีส
่ อบ

ระด ับที่ 5 มีข ้อสอบทัง้ หมด 100 ข ้อ แบ่งออกเป็ น ฟั งเข ้าใจ อ่านเข ้าใจ และการเขียน
้ หาข้อสอบ
เนือ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

1. ฟังเข้าใจ
45 ข ้อ
ประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ
45 ข ้อ
40 นาที
3. การเขียน
10 ข ้อ
40 นาที
เขียนคาตอบลงกระดาษคาตอบ
10 นาที
รวม
100 ข ้อ
ประมาณ 120 นาที
่ นต ัวของผูส
รวมเวลากรอกข้อมูลสว
้ อบอีก 5 นาที เป็น 125 นาที
หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข ้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลา
ของผลสอบคือ 2 ปี นั บจากวันทีส
่ อบ

ระด ับที่ 6 มีข ้อสอบทัง้ หมด 101 ข ้อ แบ่งออกเป็ น ฟั งเข ้าใจ อ่านเข ้าใจ และการเขียน
้ หาข้อสอบ
เนือ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

1. ฟังเข้าใจ
50 ข ้อ
ประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ
50 ข ้อ
45 นาที
3. การเขียน
1 ข ้อ
45 นาที
เขียนคาตอบลงกระดาษคาตอบ
10 นาที
รวม
101 ข ้อ
ประมาณ 135 นาที
่ นต ัวของผูส
รวมเวลากรอกข้อมูลสว
้ อบอีก 5 นาที เป็น 140 นาที
หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข ้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลา
ของผลสอบคือ 2 ปี นั บจากวันทีส
่ อบ

การสม ัครสอบ
เอกสารทีต
่ ้องใช ้เวลาสมัคร :
- รูปถ่าย 1.5 นิว้ 4 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน

ค่าสม ัครสอบ
สอบข ้อเขียน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1
2
3
4
5
6

500 บาท
700 บาท
900 บาท
1,200 บาท
1,600 บาท
2,000 บาท

อ ้างอิงข ้อมูลจาก Beijing Language and Culture University Bangkok Office

ติดต่อสมัครสอบได ้ที่
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
โทร 02-909-3044

