ศูนย์สอบภาษาจีน สังกัดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เปิดรับสมัครผู้ประสงค์สอบวัดระดับภาษาจีนประเภทต่างๆ (HSK, HSKK, BCT, YCT)
ตามตารางสอบของ ศูนย์สอบภาษาจีน สานักงานฮั่นปั้น เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาปี 2561

ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบที่ สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สอบภาษาจีน สังกัดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบอร์โทร 091-6982831 ,098-9313712 หรือติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ http://hs.pbru.ac.th/

1. ความเป็นมาและรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์สอบภาษาจีน
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์สอบภาษาจีน
ขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันขงจื้อสานักงานใหญ่ สานักงานฮั่นปั้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบัน
ขงจื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อเป็นหน่วยงานที่อานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนภาษาจีนและผู้สนใจทางด้านการเรียน
การสอนภาษาจีนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออก
โดยศูนย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแห่งนี้มีการบริการการสอบวัดระดับภาษาจีน ซึ่งมีการบริการการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน 2 แบบคือ การทดสอบมาตรฐานที่ เป็ น ข้อเขียน และการทดสอบมาตรฐานทางการสอบ
ออนไลน์ โดยศูนย์สอบฯแห่งนี้แบ่งการสอบเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. เป็นศูนย์สอบ HSK คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้แก่บุคคลที่มิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ซึ่งดาเนินการ
สอบ ออกใบประกาศนียบัตร และออกผลการสอบโดยคณะกรรมาธิการ HSK แห่งชาติปักกิ่ง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

คือ ระดับพื้นฐาน ระดับต้น-กลาง และ ระดับสูง สามารถแบ่งการสอบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สอบการฟัง

การ

อ่าน และการเขียน
2. HSKK (Chinese Proficiency Speaking Test) คือ การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ในทักษะด้าน
การพูด โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ต้น กลาง และสูง
3. BCT (Business Chinese Test) หรือ คือ การจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจสาหรับชาวต่างชาติ การสอบ
มี 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. สอบการฟังและการอ่าน 2.สอบการพูดและการเขียน
4. YCT (Youth Chinese Test) คือ การสอบวัดระดับภาษาจีนสาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรืออายุไม่เกิน 15 ปี แบ่งออกเป็น 4 ระดับ และ การสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสอบข้อเขียนและสอบ
การพูด

2. ตารางสอบวัดระดับภาษาจีนประเภทต่าง ประจาปี 2561
ตารางสอบ HSK
วันเวลาที่สอบ

วันเวลาที่หมดเขตรับสมัคร

ประกาศผลสอบ

สอบปกติ(Paper)

สอบออนไลน์

สอบปกติ(Paper)

สอบออนไลน์

4 เมษายน

26 มีนาคม

12 เมษายน

22 พฤษภาคม

7 พฤษภาคม

19 พฤษภาคม

22 เมษายน

9 พฤษภาคม

22 พฤษภาคม

7 พฤษภาคม

10 มิถุนายน

14 พฤษภาคม

31 พฤษภาคม

10 กรกฎาคม

4 มิถุนายน

10 มิถุนายน

14 พฤษภาคม

31 พฤษภาคม

10 กรกฎาคม

25 มิถุนายน

14 กรกฎาคม

17 มิถุนายน

4 กรกฎาคม

14 สิงหาคม

30 กรกฎาคม

18 สิงหาคม

22 กรกฎาคม

8 สิงหาคม

18 กันยายน

3 กันยายน

16 กันยายน

20 สิงหาคม

6 กันยายน

16 ตุลาคม

1 ตุลาคม

14 ตุลาคม

17 กันยายน

4 ตุลาคม

14 พฤศจิกายน

29 ตุลาคม

10 พฤศจิกายน

14 ตุลาคม

31 ตุลาคม

10 ธันวาคม

26 พฤศจิกายน

ตารางสอบออนไลน์ใหม่(HSK)
วันเวลาที่สอบ

วันเวลาที่หมดเขตรับสมัคร

ประกาศผลสอบ

3 กุมภาพันธ์

24 มกราคม

26 กุมภาพันธ์ *

27 พฤษภาคม

17 พฤษภาคม

11 มิถุนายน

23 มิถุนายน

13 มิถุนายน

9 กรกฎาคม

22 กรกฎาคม

12 กรกฎาคม

6 สิงหาคม

5 สิงหาคม

26 กรกฎาคม

20 สิงหาคม

27 ตุลาคม

17 ตุลาคม

12 พฤศจิกายน

25 พฤศจิกายน

15 พฤศจิกายน

10 ธันวาคม

*เนื่องจากวันหยุดวันตรุษจีน ผลสอบเลื่อนประกาศ 1 สัปดาห์

ตารางสอบ HSKK
ตารางสอบHSKK
วันเวลาที่หมดเขตรับสมัคร
วันเวลาที่สอบ

ประกาศผลสอบ
การสอบปกติ( Paper )

การสอบออนไลน์

11 กุมภาพันธ์

15 มกราคม

1 กุมภาพันธ์

18 มีนาคม *

24 มีนาคม

25 กุมภาพันธ์

14 มีนาคม

24 เมษายน

19พฤษภาคม

22 เมษยน

9 พฤษภาคม

19 มิถุนายน

14 กรกฎาคม

17 มิถุนายน

4 กรกฎาคม

14 สิงหาคม

14 ตุลาคม

17 กันยายน

4 ตุลาคม

14พฤศจิกายน

2 ธัวาคม

5 พฤศจิกายน

22 พฤศจิกายน

1 มกราคม พ.ศ.2562

*เนื่องจากวันหยุดวันตรุษจีน ผลสอบเลื่อนประกาศ 1 สัปดาห์

ตารางสอบ YCT
ตารางสอบYCT
วันเวลาที่หมดเขตรับสมัคร
วันเวลาที่สอบ

ประเภทสอบ

การสอบปกติ
( Paper )

การสอบออนไลน์

ประกาศผลสอบ
การสอบปกติ
( Paper )

การสอบออนไลน์

การสอบการ
พูด

3 กุมภาพันธ์

การสอบข้อเขียน

7 มกราคม

24 มกราคม

10 มีนาคม *

26 กุมภาพันธ์ *

…

24 มีนาคม

การสอบข้อเขียน

25 กุมภาพันธ์

14 มีนาคม

24 เมษายน

9 เมษายน

…

22 เมษายน

การสอบข้อเขียน

26 มีนาคม

12 เมษายน

22 พฤษภาคม

7 พฤษภาคม

…

12 พฤษภาคม

การสอบข้อเขียน+การสอบการ

15 เมษายน

2 พฤษภาคม

12 มิถุนายน

28 พฤษภาคม

12 มิถุนายน

29 กรกฎาคม

15 สิงหาคม

25 กันยายน

10 กันยายน

…

21 ตุลาคม

7 พฤศจิกายน

17 ธันวาคม

3 ธันวาคม

17 ธันวาคม

พูด
25 สิงหาคม
17พฤศจิกายน

การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน+การสอบการ
พูด

*เนื่องจากวันหยุดวันตรุษจีน ผลสอบเลื่อนประกาศ

1 สัปดาห์

ตารางสอบ BCT
ตารางการสอบBTC
วันเวลาที่หมดเขตรับสมัคร
วันเวลาที่สอบ

ประกาศผลสอบ
การสอบปกติ( Paper )

การสอบออนไลน์

11 กุมภาพันธ์

15 มกราคม

1 กุมภาพันธ์

18 มีนาคม *

8 เมษายน

12 มีนาคม

29 มีนาคม

8 พฤษภาคม

10 มิถุนายน

14 พฤษภาคม

31 พฤษภาคม

10 กรกฎาคม

5 สิงหาคม

9 กรกฎาคม

26 กรกฎาคม

5 กันยายน

4 พฤศจิกายน

8 ตุลาคม

25 ตุลาคม

4 ธันวาคม

3. อัตราค่าสมัครสอบวัดระดับภาษาจีนแต่ละประเภท
มาตรฐานการเก็บเงินค่าสอบภาษาจีน (HSK, HSKK, BCT, YCT) ได้กาหนดตามสถานการณ์จริงและบังคับใช้ในประเทศ
ไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2558 เป็นต้นมา ดังตารางต่อไปนี้
ประเภท

HSK

ระดับขั้น

มาตรฐานการเก็บเงิน(บาท)

ระดับ 1

500

ระดับ 2

700

ระดับ 3

900

ระดับ 4

1,200

ระดับ 5

1,600

ระดับ 6

2,000

ระดับต้น

500

ระดับกลาง

700

ระดับสูง

800

(A)

1,500

(B)

2,500

ระดับ 1

100

ระดับ 2

200

YCT ใหม่ ระดับ 3

300

ระดับ 4

400

ภาษาพูดระดับต้น

200

ภาษาพูดระดับกลาง

200

HSKK

BCT

3. วิธีการสมัครสอบ
ท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้ทางศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยส่งเข้าที่ dadida_2009@126.com เพื่อ
ทางศูนย์ภาษาจะได้ช่วยท่านกรอกรายละเอียดลงไปในระบบศูนย์สอบฯ โดยต้องแจ้งประเภทและระดับที่ท่านต้องการ
สอบ วันเวลาที่ต้องการสอบ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย
1) สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น ขนาด 1นิ้ว ( ไฟล์ JPG)

3) หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่ใช้ปัจจุบัน
หรือถ้าหากท่านไม่สะดวกในการเปิดเผยข้อมูล สามารถสมัครเข้าระบบฯด้วยตนเองที่
http://www.chinesetest.cn/index.do โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการเข้าใช้งานเว็ปไซด์การสอบวัดระดับภาษาจีน http://www.chinesetest.cn/index.do
1. เข้าไปที่เว็ปไซด์ http://www.chinesetest.cn/index.do

มีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้เลือก

2. เมื่อเข้าไปแล้ว สามารถเลือกว่าจะสอบวัดระดับภาษาจีนประเภทใด (HSK, HSKK, BCT, YCT)
3. ผู้ต้องการสอบต้องเข้าไป 登录（LOGIN） แต่ถ้าหากยังไม่มีชื่อยู่ในระบบให้ทาการลงทะเบียน 注册( NEW
USER) ก่อน

ลงทะเบียน คลิก
การสอบแต
่
ละประเภท

่อง
ช
注册( NEW
USER)

4. เมื่อคลิก 注册( NEW USER) แล้วสามารถกรอกรายละเอียดได้เลย

5. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วคลิก 提交(SUBMIT) หรือถ้าหากต้องการล้างข้อมูลเพื่อกรอกใหม่ ก็สามารถ
คลิก 重置( RESET)แล้วกรอกใหม่ได้

6. เมื่อมีชื่ออยู่ในระบบแล้ว จะปรากฏระบบของตนเองขึ้นมา ท่านสามารถเลือกสอบ 立即报名（Register
Now）วัดระดับภาษาจีนแต่ละประเภทได้โดยกรอกการสมัครสอบตามระบบ หรือเข้าตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล
ส่วนตัวของตนเองได้ 进入个人信息中心（Personal Information Center）

7. ระบบของท่านจะเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบคะแนนสอบ และปริ้นท์สาเนาใบอนุญาตเข้าห้องสอบ 准考证
（Admission Ticket）ของท่านเอง เพื่อใช้เข้าห้องสอบ

แนะนาการสอบวัดระดับภาษาจีนแต่ละประเภท
HSK คืออะไร
- HSK เป็นคาย่อจาก 汉语水平考试
- คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้แก่บุคคลที่มิได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก ซึ่งจะดาเนินการสอบ ออก
ใบประกาศนียบัตร และออกผลการสอบโดยคณะกรรมาธิการ HSK แห่งชาติปักกิ่ง
- ได้รับการยกย่องว่าเป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนที่มีมาตรฐาน ได้รับความนิยม และน่าเชื่อถือมากที่สุด
ปัจจุบันมี 18 ประเทศที่มีการจัดตั้งโครงการและดาเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) เช่น สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย เป็นต้น โดยมีผสู้ นใจเข้าสอบอย่างมาก
- เป็นการสอบชิงทุนเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศจีน สาหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบเป็นที่หนึ่งในระดับต้น-กลาง และสูง
เจานวน 2 ทุน โดยผู้ที่ได้รับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

- มีลักษณะคล้ายคลึงกับการสอบ TOEFL ในภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกาดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
HSK มีสาคัญอย่างไร
การสอบ HSK เป็นการสอบที่เป็นทางการ เพราะจัดโดยสานักงาน HSK กระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีลักษณะเป็นสากลเพราะมีการสอบโดยทั่วไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ความสาคัญของใบประกาศนียบัตร (HSK)
ใบประกาศนียบัตรจะออกโดยคณะกรรมาธิการ HSK แห่งชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถ
นาไปสมัครงานในบริษัทต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาจีนได้ สามารถใช้เป็นหลักฐานเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทุกที่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้
การแบ่งระดับของการสอบ HSK แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1. ระดับพื้นฐาน
ผู้ที่สอบระดับนี้ได้ต้องมีความรู้คาศัพท์ทั่วไปประมาณ 400 - 3,000 คา และหลักไวยากรณ์ในระดับ A และ B ใบ
ประกาศนียบัตรระดับพื้นฐานแบ่งออกเป็น 3 เกรด คือ A, B และ C เกรด A เป็นเกรดสูงสุดเทียบเท่ากับเกรด C ใน
ระดับต้น
ประโยชน์ของประกาศนียบัตร HSK ระดับพื้นฐาน
ประกาศนียบัตรเกรด A เป็นเกรดต่าสุดที่ใช้เข้าเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นหลักฐานรับรอง ยกเว้นในการเรียนหลักสูตรภาษาจีนเทียบเท่าได้ หรือ เป็นหลักฐาน
รับรองความรู้ภาษาจีนในสถานประกอบการ หรือบริษัทต่างๆ ได้
2. ระดับต้น – กลาง
ผู้สอบระดับนี้ต้องมีความรู้คาศัพท์ทั่วไปประมาณ 2,000 - 5,000 คา และหลักไวยากรณ์ระดับ A, B และ C
ประโยชน์ของประกาศนียบัตร HSK ระดับต้น - กลาง
เป็นหลักฐานรับรองความรู้ทางภาษาจีนเพื่อศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้ทุกมหาวิทยาลัย และเป็นหลักฐานรับรองความรู้ภาษาจีนเพื่อยกเว้นการเรียนหลักสูตรภาษาจีนบางระดับ เป็นหลักฐาน

รับรองความรู้ภาษาจีนในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ได้
3. ระดับสูง
ผู้สอบระดับนี้ต้องมีความรู้คาศัพท์ทั่วไปประมาณ 5,000 - 8,000 คา และหลักไวยากรณ์ระดับ A, B, C และ D
ประโยชน์ของประกาศนียบัตร HSK ระดับสูง
เป็นหลักฐานรับรองความรู้ทางภาษาจีนเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานรับรองความรู้ทางภาษาจีน เพื่อยกเว้นการเรียนหลักสูตรภาษาจีนบางระดับได้ หรือ
เป็นหลักฐานรับรองความรู้ภาษาจีน เพื่อใช้ในการสมัครงาน ติดต่อเจรจาธุรกิจ

ประเภทการสอบHSKในระดับต่างๆ
ระดับ 1 สาหรับผู้สอบที่เข้าใจในประโยคและคาศัพท์ภาษาจีนง่ายๆ และเรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คา (ใช้
เวลาสอบประมาณ 40 นาที)
เนื้อหาข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

คะแนน

1.การฟัง

20 ข้อ

ประมาณ 15 นาที

100

2.การอ่าน

20 ข้อ

17 นาที

100

รวม

40 ข้อ

ประมาณ 32 นาที

200

***หมายเหตุ คะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนรวม 120 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 2 สาหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในประโยคง่ายๆ สื่อสารใช้ชีวิตประจาวันและเรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่าง
น้อย 300 คา (ใช้เวลาสอบประมาณ 55 นาที)
เนื้อหาข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

คะแนน

1.การฟัง

35 ข้อ

ประมาณ 20 นาที

100

2.การอ่าน

25 ข้อ

22 นาที

100

รวม

60 ข้อ

ประมาณ 42 นาที

200

***หมายเหตุ คะแนนเต็ม 200 คะแนน คะแนนรวม 120 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 3 สาหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจาวัน การเรียน การทางานและเรียนรู้คาศัพท์มาแล้ว
อย่างน้อย 600 คา (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
เนื้อหาข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

คะแนน

1.การฟัง

40 ข้อ

ประมาณ 35 นาที

100

2.การอ่าน

30 ข้อ

30 นาที

100

3.การเขียน

10 ข้อ

15 นาที

100

รวม

80 ข้อ

ประมาณ 80 นาที

300

***หมายเหตุ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 4 สาหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและเรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คา (ใช้เวลาสอบประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
เนื้อหาข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

คะแนน

1.การฟัง

45 ข้อ

ประมาณ 30 นาที

100

2.การอ่าน

40 ข้อ

35 นาที

100

3.การเขียน

15 ข้อ

25 นาที

100

รวม

100 ข้อ

ประมาณ 90 นาที

300

***หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน เต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180
คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 5 สาหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเฉพาะทางหรือ
เป็นนามธรรมสามารถสนทนาภาษาจีนกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้คาศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คา
(ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที)
เนื้อหาข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

คะแนน

1.การฟัง

45 ข้อ

ประมาณ 30 นาที

100

2.การอ่าน

45 ข้อ

40 นาที

100

3.การเขียน

10 ข้อ

40 นาที

100

รวม

100 ข้อ

ประมาณ 110 นาที

300

***หมายเหตุ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 6 สาหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาจีน 5,000 คาขึ้นไป (ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)
เนื้อหาข้อสอบ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ (นาที)

คะแนน

1.ฟังเข้าใจ

50 ข้อ

ประมาณ 35 นาที

100

2.อ่านเข้าใจ

50 ข้อ

45 นาที

100

3.การเขียน

1 ข้อ

45 นาที

100

รวม

101 ข้อ

ประมาณ 135 นาที

300

***หมายเหตุ คะแนนเต็ม 300 คะแนน คะแนนรวม 180 คะแนน ถือว่าสอบผ่าน
คะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ

YCT คืออะไร
YCT (Youth Chinese Test, formerly Young Learners Chinese Test) 中小学汉语考试
YCT (ใหม่) เป็นวิธหี นึ่งในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนแบบมาตรฐานสากล เป็นการทดสอบเพื่อให้ผู้ที่กาลัง
ศึกษาในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย มีภาษาหลักที่มิใช่ภาษาจีน มีความรู้และความสามารถใช้ภาษาจีนใน
ชีวิตประจาวันและการเรียนได้
แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน คือ 1. การสอบข้อเขียน 2. การสอบพูด การสอบ 2 รูปแบบนี้จะแยกออกจากกันโดย
สิ้นเชิง ผู้สอบจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
การสอบข้อเขียน

การสอบสนทนา

YCT ระดับกลาง

YCT ระดับต้น

YCT 4

YCT 1
YCT2
YCT 3

มาตรฐานของระดับ YCT
YCT 1 คือผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้คาศัพท์ ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างง่าย ๆ และ
สามารถเรียนต่อในระดับต่อไปได้
YCT 2 คือผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คาศัพท์ ประโยคภาษาจีนได้อย่างง่าย ๆ ในการติดต่อสื่อสาร
การแสดงความต้องการ อย่างเป็นรูปธรรม
YCT 3 คือผู้เรียนใช้ภาษาจีนสนทนาได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงการติดต่อสื่อสาร ในระดับนี้จะเทียบได้กับการสอบ
HSK ระดับ 2
YCT 4 คือผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อภาษาจีน การ
ท่องเที่ยวในประเทศจีน ตลอดจนการติดต่อสัมพันธ์ พบปะและแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเห็น ในระดับนี้จะเทียบได้กับการ
สอบ HSK ระดับ 3
ตารางเปรียบเทียบระดับต่าง ๆ ของการสอบ YCT (ใหม่)และ HSK(ใหม่)
YCT (ใหม่)

จานวนคาศัพท์

HSK ระดับ6

-

5,000 คาขึ้นไป

HSK ระดับ5

-

2,500 คา

HSK ระดับ4

-

1,200 คา

HSK (ใหม่)

HSK ระดับ3

YCT ระดับ4

600 คา

HSK ระดับ2

YCT ระดับ3

300 คา

HSK ระดับ1

YCT ระดับ2

150 คา

YCT ระดับ1

80คา

-

จุดประสงค์การสอบ
การสอบ YCT (แบบใหม่) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนภาษาจีนและผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ตามหลักการที่ว่า “ การเรียนและการสอบเป็นของคู่กัน” โดยรูปแบบการสอบและสภาพการ
เรียนการสอนภาษาจีนแบบสากลของผู้เรียนในปัจจุบันนี้ ได้ใช้ตาราเรียนที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนอย่างมาก
ดังคาที่ว่า “การสอบสอดคล้องกับการสอน , การสอบสอดคล้องกับการเรียน”
ประโยชน์ของการสอบ YCT (แบบใหม่)
1. เพื่อให้เข้าใจตนเองและเป็นข้อมูลให้ตนเองสามารถพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษา
3. นาผลการประเมินค่าด้านการเรียนการสอนหรือผลของการอบรมภาษาจีนขององค์กร และสถาบันต่าง ๆ มาเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน
4. เพื่อเป็นหลักฐานของผู้สอบว่า ได้สอบ HSK ในบางระดับแล้ว
BCTคืออะไร
BCT ย่อมาจาก Business Chinese Test (商务汉语考试 ) คือ การจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีนเชิงธุรกิจ
สาหรับชาวต่างชาติ
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดความรู้ในการรับคนเข้าทางานของสถานประกอบการ บริษัทต่างๆ
2.สามารถนาใบประกาศนียบัตรไปใช้สมัครงานได้
3.ใช้ประเมินผลการรับนักเรียนในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
4.ช่วยอาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
5.ช่วยให้นักเรียนทราบระดับผลการเรียนของตนเองว่าอยู่ในระดับใด เพื่อให้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
การสอบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.สอบฟังและอ่าน มีคะแนนแต่ละทักษะ 100-500 คะแนน แบ่งตามแต่ละระดับ โดยมีคะแนนรวมทั้ง 2 ทักษะ 2001,000 คะแนน
2.สอบพูดและเขียน มีคะแนนแต่ละทักษะ 100-500 คะแนน แบ่งตามแต่ละระดับ คะแนนรวมทั้ง 2 ทักษะ 2001,000 คะแนน
ผู้สอบสามารถเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ โดยที่ผลสอบใช้ได้ 2 ปีนับจากวัน
ประกาศ แต่ใบประกาศนียบัตรจะออกให้เมื่อสอบได้ระดับ 2 ขึ้นไปเท่านั้น

การสอบมีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 ไม่สามารถสื่อสารภาษาจีนธุรกิจได้
ระดับ 2 สามารถพูดสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจได้ระดับพื้นฐาน
ระดับ 3 สามารถพูดสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระดับพอใช้
ระดับ 4 สามารถพูดสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจอย่างมีทักษะได้ในระดับดี
ระดับ 5 สามารถสื่อสารภาษาจีนธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
คะแนนสอบของแต่ละระดับ
ระดับ

คะแนนของแต่ละทักษะ

คะแนนรวมทั้ง 2 ทักษะ

1

0-100

0-200

2

101-200

201-400

3

201-300

401-600

4

301-400

601-800

5

401-500

801-1000

จานวนข้อสอบ และเวลาในการสอบ
ประเภท

หัวข้อ

จานวนข้อสอบ

เวลาสอบ

BCT (การฟัง-การอ่าน)

การฟัง

50 ข้อ

40 นาที

การอ่าน

50 ข้อ

60 นาที

รวม

100 ข้อ

BCT (การพูด-การเขียน) การพูด
การเขียน
รวม

100 นาที

2 ข้อ

10 นาที (รวมเวลาในการเตรียมตัวและบันทึก
เทป)

2 ข้อ

40 นาที

4 ข้อ

50 นาที

ผู้ที่มีความประสงค์จะสอบที่ สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์สอบภาษาจีน สังกัด
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบอร์
โทร 091-6982831 ,098-9313712 หรื อ ติ ด ตามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://hs.pbru.ac.th/

