PROFICENT

การฟง/การพูด

สามารถใหคำแนะนำ
และจัดการกับประเด็น
ที่มีความละเอียดออน ซับซอน
หรือกอใหเกิดขอถกเถียง
เชน ประเด็นทางกฎหมาย

สามารถอานรายงาน
หรือบทความ
ที่เกี่ยวของในการทำงาน
ที่มีความความซับซอนทั้ง
เนื้อหา และระดับภาษา
อยางเปนทางการ

สามารถจดบันทึกการประชุม
ไดอยางถูกตอง ครบถวน
และมีสวนรวมในการประชุม
หรือสัมมนา

สามารถมีสวนรวม
ในการสนทนาการประชุม
หรือมีประสิทธิภาพในงาน
โดยสามารถโตแยงหรือ
คัดคานประเด็นตางๆ

สามารถอาน ขอมูล
จดหมาย ที่ใชภาษา
อยางไมเปนทางการ
ไดอยางถูกตอง ครบถวน

สามารถเขียนขอความ
หรือเนื้อหาไดหลากหลาย
ในขอบเขตงานของตนเอง

การอาน

การเขียน

C2
C1

INDEPENDENT
สามารถรับฟงและพูด
เพ�อถายทอด
ใจความสำคัญ
ที่อยูในขอบเขต
การทำงานของตนเอง

สามารถอานและ
จับใจความสำคัญ
ของขอความจดหมาย
รายงาน และเอกสาร
ขอเท็จจริง

สามารถเขียนคำรอง
ที่ประสบเปนประจำ
เกี่ยวกับสินคา
หรือบริการ

สามารถพูด
ใหคำแนะนำแกลูกคา
ในขอบเขตงาน
ของตนเองในเร�อง
ที่งาย ๆ

สามารถอานและเขาใจ
ความหมายทั่วไปของ
ขอความที่ไมไดพบเห็น
เปนประจำ และบทความ
ทางทฤษฎีตาง ๆ
ในขอบเขตงานของตนเอง

สามารถจดบันทึกขอความ
สั้น ๆ ในการประชุม หรือ
การสัมมนา ในประเด็น
ที่คุนเคยไดอยางถูกตอง

C2

B2
B1

การทำงาน

สามารถบอก
ความตองการงาย ๆ
ในขอบเขตงานของ
ตนเอง เชน ‘I want to
order 25 of...’

สามารถอานขอความ
รายงานหรือคูมือตาง ๆ
ในขอบเขตงานที่ตนเอง
มีความเชี่ยวชาญ
โดยใชเวลาในการอาน
อยางเพียงพอ

สามารถเขียนขอความ
สั้น ๆ และเขาใจงาย
เพ�อส�อสาร
กับเพ�อนรวมงาน
หรือบุคคลนอกองคกร

สามารถรับฟงและพูด
เพ�อถายทอดขอความงาย ๆ
ที่ประสบเปนประจำ
เชน ‘Friday meeting
10 a.m.’

สามารถอานรายงานสั้น ๆ
หรือคำอธิบายสินคาที่คุนเคย
และใชสำนวนภาษางาย ๆ
และมีเนื้อหาที่สามารถ
คาดเดาได

สามารถเขียนขอความ
หรือคำรองงาย ๆ
ที่คุนเคยกับเพ�อน
รวมงาน เชน ‘Can I
have 20X please?’

European Framework of
Reference for Languages
คือ กรอบอางอิงที่ใชวัดความสามารถ
ทางภาษาของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป
เพ�อเปนแนวทางในการวัดทักษะการใชภาษา
อยางเปนรูปธรรม

ระดับทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ
สำหรับ

BASIC

คืออะไร
CEFR หรือ Common

สำคัญอยางไร
CEFR เปนกรอบที่ใช

B1

ในการออกแบบหลักสูตรการแบงกลุมผูเรียน
การจัดกิจกรรมตามความสามารถของผูเรียน
รวมถึงการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาที่ใช ในการทำงาน
และการประเมินผลดานภาษา

A2
A1

A2

สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.
www.englishinstitute.obec.go.th

PROFICENT

มีกี่ระดับ

C2

ผูเรียนสามารถใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียง
กับเจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐาน
ไดอยางสละสลวย ถูกตองตามจุดประสงค
ที่จะส�อสารไดดี สามารถจะอานบทความ
ที่เปนภาษาตนฉบับ (โดยเฉพาะวรรณกรรม)
ไดเขาใจ สามารถ และเลือกใชภาษาสำหรับพูด
และเขียนไดอยางเหมาะสม ผูเรียนสามารถ
เขาใจขอความยาว ๆ ที่ซับซอนหัวขอหลากหลาย
และเขาใจความหมายแฝงได

สามารถสนทนา
เร�องตลก เร�องเลา
หรือเร�องราว
วัฒนธรรม

สามารถอานเพ�อ
เขาถึงทุกแหลงขอมูล
ไดอยางถูกตอง
และคลองแคลว

สามารถจดบันทึก
ในขณะฟงการบรรยาย
การสัมมนาหรือ
การเรียนไดอยางถูกตอง
และครบถวน

สามารถสนทนา
โตแยง เร�องราว
ในเชิงนามธรรม

สามารถอานขอมูล
ตาง ๆ ตามระดับ
การศึกษาของตน
ไดอยางคลองแคลว

สามารถเขียนเรียงความ
ที่ใชระดับภาษาที่ในการ
ส�อสารอยางเปนทางการ

Proficient User

ผูใชภาษาระดับคลองแคลว
ผูเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาในระดับดี สามารถพูดและเขียนได
แทบทุกเร�อง อยางถูกตองและคลองแคลว
รวมทั้งสามารถจะอานและทำความเขาใจ
บทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได

B2

ผูเรียนสามารถพูด เขียน และ
จับใจความสำคัญของขอความทั่ว ๆ ไป
ถาเปนหัวขอที่คุนเคยหรือสนใจ เชน การทำงาน
โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการ
กับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทาง
ในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษได สามารถบรรยาย
ประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง
พรอมใหเหตุผลสั้น ๆ ได

สามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจำวัน
(ในระดับกลาง) เชน ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว
การจับจายใชสอย สถานที่ ภูมิศาสตร การทำงาน
และสามารถส�อสารการแลกเปลี่ยนขอมูล
ทั่วไปในการใชชีวิตประจำวันสามารถบรรยาย
ความคิดฝน ความคาดหวัง ประวัติ
สิ่งแวดลอมและสิ่งอ�น ๆ

C1

ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาว ๆ ที่ซับซอน
ในหัวขอหลากหลาย และเขาใจความหมาย
แฝงได สามารถแสดงความคิด ความรูสึกของตน
ไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิด
หาคำศัพท สามารถใชภาษาทั้งในดานสังคม
การทำงาน หรือดานการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

Independent User
ผูใชภาษาขั้นอิสระ

B1
Basic User

A1
ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงาย ๆ
ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเอง และผูอ�น
ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอ�นได
เชน เขาอยูที่ไหนรูจักใครบาง มีอะไรบาง
และตอบคำถามเหลานี้ ได ทั้งยังสามารถเขาใจ
บทสนทนาเม�อคูสนทนาพูดชาและชัดเจน

การอาน

การเขียน

C2
C1

INDEPENDENT
สามารถนำเสนอ
ขอมูลและตอบคำถาม
ในประเด็นที่คุนเคย
ไดอยางชัดเจน

สามารถอานเพ�อ
จับประเด็นสำคัญ
ของขอความ

สามารถจดบันทึกขอมูล
อยางยอเพ�อจะนำไปใช
ในการเขียนเรียงความ
หรือการแกไข
เพิ่มเติมในภายหลัง

สามารถฟงคำแนะนำ
และการมอบหมาย
ในชั้นเรียนได
อยางเขาใจ

สามารถอานขอความ
และคำแนะนำเบื้องตน
โดยยังตองการ
ความชวยเหลือ
บางเล็กนอย

สามารถจดบันทึกขอมูล
ขณะฟงการบรรยาย
ในหองเรียนได โดยยัง
ตองการความชวยเหลือ
หรือคำแนะนำในการเขียน

B2
B1

ระดับทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ
สำหรับ

การเรียน

BASIC

ผูใชภาษาขั้นพื้นฐาน

A2

การฟง/การพูด

สามารถฟงและ
พูดแสดงความ
คิดเห็นงาย ๆ เชน
‘I don’t agree.’
(ฉันไมเห็นดวย)

สามารถอานและเขาใจ
ความหมายทั่วไปของ
ในบทเรียน หรือ
บทความงาย ๆ ดวย
การอานอยางชา ๆ

สามารถเขียนบรรยาย
หรือคำอธิบายสั้น ๆ ได
เชน ‘My last holiday’
(วันหยุดที่ผานมา
ของฉัน)

สามารถฟงคำแนะนำ
พื้นฐาน และขอมูล
เกี่ยวกับ วัน เวลา
และสถานที่เรียน
ไดอยางเขาใจ

สามารถอานประกาศ
และคำแนะนำเบื้องตน

สามารถเขียนคัดลอก
เวลา วันที่ และสถานที่
จากประกาศในหองเรียน
หรือกระดานแจง
ขาวตาง ๆ

A2
A1

