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การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะอ่ืน ๆ ของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ 
 

ลำดับ กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผลคะแนน เกณฑ์การวัดผล 

1 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
 การทดสอบทักษะภาษาต่างประเทศ 

 - ภาษาอังกฤษ 1. ผลคะแนน CU - TEP หรือ เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๖๐ คะแนน 
2. ผลคะแนน TOEFL หรือ เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๓ คะแนน (computer - 

based) หรือ ไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน (internet 
- based) 

3. ผลคะแนน IELTS หรือ คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ 
4. ผลการทดสอบของสถาบัน 
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ DIFA TES 
หรือ 
 

ทักษะการอ่าน (Reading) และทักษะการฟัง 
(Listening) ทีไ่ม่ต่ำกว่าระดับ B1+ ซึ่งต้องเป็น
การสอบในครั้งเดียวกัน 

 - ภาษาเยอรมัน ๕. ผลคะแนน Goethe-Zertifikat หรือ เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของ Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) 

- ภาษาฝรั่งเศส ๖. ผลคะแนน DELF หรือ 
- ภาษาสเปน ๗. ผลคะแนน DELE หรือ 
- ภาษาจีน ๘. ผลคะแนน HSK หรือ เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า HSK ระดับ 4 
- ภาษาญี่ปุ่น ๙. ผลคะแนน JLPT เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า JLPT ระดับ N2 
การทดสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
ความสามารถทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. ICDL Workforce Basic 
(ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ (1) 
Computer and Online Basics 
และ (2) Application Basics หรือ 

เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร 

2. IC3 digital Literacy 
Certification (ประกอบด้วย 2 
หลักสูตร ได้แก่ (1) Computing 
Fundamentals และ (2) Key 
Applications) หรือ 
3. แบบทดสอบสมรรถนะด้านการ 
ใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) (Thailand 
Professional Qualification 
Institute: TPQI) (ประกอบด้วย 2 
หลักสูตร ได้แก่ (1) Level 1 และ 
(2) Level 2 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : https://www.ocsc.go.th/HiPPS 

เอกสารแนบ 
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ลำดับ กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผลคะแนน เกณฑ์การวัดผล 

๒ ข้าราชการผู้ผ่านหลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) 
  ๑. การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 

ภาค ก โดยสำนักงาน ก.พ. หรือ 
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของคะแนนเต็ม 
ในการทดสอบ 

๒. ผลการทดสอบของสถาบัน 
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ DIFA TES 
หรือ 

ทักษะการอ่าน (Reading) และทักษะการฟัง 
(Listening) ทีไ่ม่ต่ำกว่าระดับ B1 

๓. ผลคะแนน TOEFL หรือ เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๔๒ คะแนน (Internet-
based) 

๔. ผลคะแนน IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔.๕ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า
ระดับ B1 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Common 
European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : https://www.ocsc.go.th/newwave 

๓ ข้าราชการผู้ผ่านหลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนรุ่นใหม่ (นปร.) 
  1. ผลคะแนน CU - TEP หรือ เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน 

2. ผลคะแนน TOEFL หรือ เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (internet -
based) 

3. ผลคะแนน IELTS คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : http://www.psedthai.com 

๔ นักเรียนทุนรัฐบาล และทุนฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ 
  ๑. ผลการทดสอบของสถาบัน 

การต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ DIFA TES 
หรือ 

ที่เทียบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Common 
European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

๒. ผลคะแนน TOEFL หรือ เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน (internet - 
based) หรือไม่ต่ำกว่า ๖๑ คะแนน (Internet-
based) โดยมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษา
ต่อ ณ ต่างประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข 

๓. ผลคะแนน IELTS หรือ คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖.๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๕.๐ 
โดยมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาต่อ  
ณ ต่างประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข 

๔. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ ที่เทียบได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Common 
European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : https://www.ocsc.go.th/scholarship 
 


