


การเตรียมความพร้อมส าหรับเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP 
 

ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าทดสอบและสิ่งที่อนุญาตให้น าเข้าห้องสอบ 

1. ผู้เข้าทดสอบแต่งชุดเคร่ืองแบบนักศึกษา หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 
2. หลักฐานแสดงตนของผู้เข้าทดสอบ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือ

บัตรท่ีออกโดยทางราชการ ท่ีมีรูปถ่าย ฉบับจริง ยังไม่หมดอายุ  
กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุลให้ผู้ เข้าทดสอบน าส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล            
ท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง แสดงต่อกรรมการคุมสอบ 

3. ผู้เข้าทดสอบท่ีไม่มีเลขที่นั่งสอบ หรือมาผิดสนามสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการ
ทดสอบ 

4. ผู้เข้าทดสอบต้องมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที เพื่อตรวจสอบรายชื่อและ
เลขที่นั่งสอบหน้าห้องสอบ 

5. อนุญาตให้น าเฉพาะหลักฐานแสดงตน ปากกาน  าเงิน ดินสอ2B กบเหลาดินสอ และยางลบดินสอ    
เข้าห้องสอบเท่านั น 

ก าหนดเวลาการเข้าทดสอบ 
 
  

   
 

*** จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากปิดประตูห้องสอบแล้ว ทุกกรณี 
 

 

รอบการทดสอบ เวลา ประตูห้องสอบปิดเวลา 
รอบเช้า 09.00 – 12.00 น. 09.00 น. 
รอบบ่าย 13.30 – 16.30 น. 13.30 น. 



STEP 
Silpakorn Test of English Proficiency 

 

 

แบบทดสอบ STEP คืออะไร 
STEP คือ แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากร  (Silpakorn Test of English 
Proficiency)  ที่ ออกแบบตามกรอบมาตรฐาน  CEFR (The Common European Framework of Reference for 
Languages) เพ่ือวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 5 ระดับ ได้แก่ A1, A2, B1, B2 และ C1  
 

ลักษณะของแบบทดสอบ STEP  

แบบทดสอบ STEP มีลักษณะเฉพาะดังนี้  
1. เป็นแบบทดสอบปรนัย (Objective test) แบบเลือกตอบ (Multiple-choice test) ชนิด 4 ตัวเลือก  
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ ระยะเวลาสอบ 2.5 ชั่วโมง  
3. แบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ดังนี้   

  3.1   Listening จ านวน 30 ข้อ   ใช้เวลาประมาณ 30 นาที  
  3.2   Semi-Speaking จ านวน 30 ข้อ   ใช้เวลาประมาณ 40 นาที 
  3.3   Semi-Writing จ านวน 30 ข้อ   ใช้เวลาประมาณ 40 นาที  
  3.4   Reading จ านวน 30 ข้อ   ใช้เวลาประมาณ 40 นาที  
 

  รายละเอียดของแบบทดสอบ  

STEP 
Part Content No. of Items Test Time 

(minutes) 

Listening  Question/statement-response, 

announcements, instructions,  

conversations, interviews, talks 

30 30 

Semi-Speaking Question-response, conversations, 

interviews, talks 

30 40 

Semi-Writing Error identification, text completion  30 40 

Reading  Short passages, long passages, 

letters, emails  

30 40 

 

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ CEFR ได้ที่ https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-
2018/1680787989   

 
 
 
 

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989


 

ผลการทดสอบ STEP มีประโยชน์อย่างไร 

1. ผลการทดสอบ STEP ตั้งแต่ระดับ B2 น ามาใช้เพ่ือขอผ่านเกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ส าหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 

เป็นต้นไป) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส าหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป) 

2. ผลการทดสอบ STEP น ามาใช้ในการวางแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

3. ผลการทดสอบ STEP น ามาใช้จัดกลุ่มเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และน ามาใช้จัดกลุ่มเรียน

ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) 

 

คุณสมบัติของผู้ทดสอบ  
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร   2.  บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร   3.  บุคคลทั่วไป    

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ  
1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบครั้งละ 500 บาท ส าหรับ 

1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561  

1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบครั้งละ 800 บาท ส าหรับบุคคลทั่วไป  

หมายเหตุ  นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิตที่เข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2561                           

            ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 

 

 

 

ติดต่อ 

 โทรศัพท์ : 034-271514 
 Facebook : G&E Center, Silpakorn University 
 E-mail : silpakorn.eep@gmail.com 

  

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
(G&E Center) มหาวิทยาลัยศิลปากร 










