
 

 

สอบ TOEFL (ITP) นครปฐม และ ภมูภิาคตะวนัตก 

สอบ TOEFL (ITP) ที ่“ศูนย์ทดสอบ TOEFL (ITP) สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม” ซึง่เป็นศูนย์ฯทีไ่ดร้บัการแตง่ต ัง้ใหเ้ป็นตวัแทนของสถาบนัการศกึษานานาชาต ิ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(IIE)  ในการเป็นศูนย์สอบเอกชนแหง่ใหมอ่ยา่งเป็นทางการใน
การใหบ้รกิารดา้นการจดัสอบ  TOEFL (ITP) โดยรบัรองผลคะแนนจรงิ เพือ่ใช้ในการ
สอบวดัระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษเชิงวชิาการใหแ้ก่บุคคลภายนอกท ั่วไปและสามารถ
น าผลสอบไปใชใ้นการศกึษาตอ่ไดต้ามมาตรฐานสากล 

“ศูนย์ทดสอบ TOEFL (ITP) สถาบนัภาษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม” พรอ้มเปิด
บรกิารส าหรบับคุคลท ั่วไปแลว้วนัน้ี! 

TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM (ITP) คอือะไร 

คือข้อสอบประเภทหน่ึงของข้อสอบโทเฟิล ซึ่ง โทเฟล ITP เป็นข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาองักฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจดัท าข้อสอบ
โทเฟิล โดยทาง ETS ไดน้ าขอ้สอบ TOEFL (PBT) ซึง่เป็นขอ้สอบรุน่แรกของการสอบ
โทเฟิลมาจดัรวบรวมและปรบัปรุงใหม่และเปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น “TOEFL (ITP)” ใน
ปจัจุบนัมีมากกวา่ 48 ประเทศทีใ่ชแ้ละยอมรบัผลอยา่งเป็นทางการ อีกท ัง้ขอ้สอบ ITP ใช้
วดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบักลางถึงระดบัสูง เพื่อใช้วดัความรู้
ความสามารถด้านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถวดัได้ว่าผู้สอบมีความรู้
ภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ระดบัใด   เหมาะส าหรบับุคคลที่ต้องการวดัความรู้ทาง
ภาษาองักฤษเพือ่น าไปใช้ในระดบัอุดมศกึษาหรือองค์กรตา่งๆ โดย TOEFL (ITP) เป็น
ข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาองักฤษแบบใช้กระดาษในการท าข้อสอบ (Paper based) 
และยอมรบัในประเทศไทย ใช้วดัความรู้ด้านภาษาองักฤษส าหรบัคนที่ไม่ได้ใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกั ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนบัจากวนัสอบ ข้อสอบ TOEFL 
สามารถวดัว่าคุณมีความรู้ด้านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัใด ในแต่ละทกัษะ การฟัง 
ไวยากรณ์ และการอ่าน ทุกทกัษะมีคะแนนเต็ม เท่ากบั 667 คะแนนสอบ TOEFL มี
ความส าคญัมากเพราะใช้ในการสมคัรเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบตัิการสอบจบระดบั
ปรญิญาโทขึน้ไปในประเทศไทย และใช้สมคัรงานบรษิทัตา่ง ๆ ทีย่อมรบัผลคะแนนสอบ 
TOEFL 
 
ผลคะแนนสอบ TOEFL (ITP) ใชต้ามวตัถุประสงคท์างการศกึษาดงัตอ่ไปน้ี (ผลคะแนน
การสอบมอีาย ุ2 ปี นบัจากวนัสอบ)            

1. ใชย้ืน่เป็นผลสอบภาษาองักฤษ ส าหรบัการรบัสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสูตรนานาชาตทิ ัง้
ในประเทศและตา่งประเทศ 
2. ใชย้ืน่เป็นผลสอบภาษาองักฤษ ส าหรบัการสมคัรงานในหน่วยงาน องคก์ร หรือสถาน
ประกอบการตา่งๆ ทีย่อมรบัและใชผ้ลสอบ TOEFL (ITP) 



3. ใชย้ืน่เป็นผลสอบภาษาองักฤษ ในสถาบนัอุดมศกึษาและสถานศกึษาตา่ง ๆ ทีย่อมรบั
และใชผ้ลสอบ TOEFL (ITP) 
4. ใชย้ืน่เป็นผลสอบภาษาองักฤษ เพือ่ขอรบัทนุการศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาและ
สถานศกึษา  ตา่งๆ ทีย่อมรบัและใชผ้ลสอบ TOEFL (ITP) 
5. ใชเ้ตรียมตวักอ่นสอบ TOEFL iBT (Internet based testing) 
6. ใชป้ระเมนิความสามารถดา้นภาษาองักฤษเชงิวชิาการ (Academic English 
Proficiency) ของตนเอง เหมาะส าหรบั นกัเรียน นกัศกึษา ครูผูส้อนภาษาองักฤษ และผู้
ทีส่นใจท ั่วไป ทีต่อ้งการวดัระดบัความรูท้างภาษาองักฤษ และเตรียมพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม
อาเซียน AEC: ASEAN Economic Community ซึง่ใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาสือ่สาร
สากล 
 
ท าไมจงึควรสอบ TOEFL (ITP) 
1. TOEFL (ITP) เป็นขอ้สอบ TOEFL มาตรฐานทีอ่อกขอ้สอบโดยศูนย์บรกิาร
แบบทดสอบทางการศกึษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรฐัอเมรกิา ที่
ผา่นการสอบจรงิมาแลว้ จงึมมีาตรฐานเดยีวกบัการสอบวดัผล TOEFL จรงิ 
2. คา่ใชจ้า่ยในการสอบ TOEFL (ITP) ถกูกวา่คา่ธรรมเนียมการสอบ TOEFL  
จรงิถงึ 4 เทา่ 
3. สามารถทราบผลการสอบไดภ้ายใน 7 วนัหลงัจากวนัสอบ 
4. สะดวกและไดม้าตรฐาน สามารถเดนิทางมาสอบไดโ้ดยตรงที ่ศนูย์ทดสอบ TOEFL 
(ITP) สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
 

โครงสรา้งขอ้สอบ TOEFL (ITP) 
TOEFL (ITP) เป็นขอ้สอบ Paper-Based แบบปรนยั (Multiple Choice) โดยแบง่
ออกเป็น 3 สว่นดงัน้ี 

สว่นที ่1 : การฟงั (Listening Comprehension) 35 นาท ี(50 ขอ้) 

สว่นที ่2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาท ี (40 ขอ้) 

สว่นที ่3 : การอา่น (Reading Comprehension) 55 นาท ี(50 ขอ้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธิีการคดิคะแนนเป็น TOEFL Score 
เชน่ หากทา่นตอบถกู section ละ 30 ขอ้   
ใน Section 1 ทา่นจะได ้50 คะแนน 
 
Section 2 จะได ้56 คะแนน และใน  
Section 3 จะได ้51 คะแนน  
จากนัน้ น าคะแนนทีแ่ปลงแลว้มารวมกนัแลว้คณูดว้ย 10 และหารดว้ย 3 จะเป็น 
TOEFL Score ของทา่น 
ตวัอยา่ง  (50+56+51) x 10) / 3 = 523.33 = 523 
 
 

แนวทางปฏบิตัสิ าหรบัผูเ้ขา้สอบ TOEFL (ITP)  
 
1. ผูเ้ขา้สอบตอ้งมาถงึสถานทีส่อบกอ่นเวลาเพือ่ตรวจสอบเลขทีน่ ั่งสอบ กอ่นเวลาอยา่ง
น้อย 30 นาท ี(เน่ืองจากตอ้งใชเ้วลาในการกรอกขอ้มลูในกระดาษค าตอบของผูเ้ขา้สอบ) 
2. แตง่กายสภุาพ ควรใสเ่สื้อใหร้า่งกายอบอุน่ เพราะ สอบในหอ้งปรบัอากาศ และไมส่วม
รองเทา้เปลือยสน้ หรือรองเทา้ฟองน ้าแตะ เขา้หอ้งสอบ 
3. หากการสอบไดเ้ริม่ด าเนินการสอบแลว้ ผูเ้ขา้สอบทีม่าสายไมม่สีทิธิเ์ขา้สอบ ผูส้มคัรที่
ท าขอ้สอบเสร็จหรือไมป่ระสงคจ์ะท าขอ้สอบจะออกจากหอ้งไดต้อ่เมือ่พน้ 1 ชั่วโมงไป
แลว้ 
4. ผูเ้ขา้สอบตอ้งเขา้สอบในหอ้งทีก่ าหนดใหเ้ทา่นัน้ 
5. ผูเ้ขา้สอบตอ้งนั่งประจ าทีน่ ั่งตามหมายเลขทีก่ าหนดใหเ้ทา่นัน้ 
6. ผูเ้ขา้สอบตอ้งเตรียมอปุกรณ์เครือ่งเขยีนทีใ่ชใ้นการสอบ คอื ดนิสอด า 2B ขึน้ไป 
ยางลบ และ ปากกา 
7. ผูเ้ขา้สอบตอ้งน าเอกสารประกอบการเขา้สอบมาในวนัสอบ ดงัน้ี 
      7.1 กรณีเป็นบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม หรือ นกัศกึษามหาวทิยาลยัราช
ภฏันครปฐม ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก 
           7.1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/ใบขบัขีร่ถยนต์ทีย่งัไม่
หมดอายุ ส าหรบันิสตินานาชาต ิใหใ้ชห้นงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีย่งัไมห่มดอายุ และ 
           7.1.2 บตัรประจ าตวันิสติทีย่งัไมห่มดอายุ ส าหรบันิสติใหมท่ีย่งัไมม่บีตัร
ประจ าตวันิสติ ใหท้ าเรือ่งขอหนงัสือรบัรองสภาพความเป็นนิสติจากประธานโครงการเพือ่
ใชแ้สดงแทน 
หมายเหต ุกรรมการคมุสอบจะตรวจบตัรท ัง้ 2 ใบ ถา้นิสติขาดบตัรใดบตัรหนึง่หรือบตัร
ใดบตัรหนึ่งหมดอาย ุจะไมไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบไมว่า่กรณีใดๆและนิสติจะขอเงนิ
คา่สมคัรคนืไมไ่ด ้      
           7.1.3 กรณีเป็นบุคคลท ั่วไป 
           7.1.4 บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรขา้ราชการ/ใบขบัขีร่ถยนต์ทีย่งัไม่
หมดอายุ ส าหรบัผูส้มคัรชาวตา่งประเทศ ใหใ้ชห้นงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีย่งัไม่
หมดอาย ุ
8.  ตรวจหมายเลขทีน่ ั่งสอบของตนเองจากรายชือ่หน้าหอ้งสอบ 
9. ไมอ่นุญาตใหน้ ากระเป๋าใสเ่อกสารและเครือ่งมอืสือ่สารทกุชนิด หรือสิง่ของมีคา่ใดๆ
เขา้หอ้งสอบ ยกเวน้ บตัรประจ าตวัผูเ้ขา้สอบ 
10. หา้มใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารในหอ้งสอบโดยเด็ดขาด 



11. หา้มอดัเสียง หรือ ถา่ยภาพขอ้สอบ บรรยากาศในหอ้งสอบโดยใชอ้ปุกรณ์ถา่ยรูป 
หรืออุปกรณ์อดัเสยีงทีต่ดิกบัโทรศพัท ์กลอ้งถา่ยรูป หรืออปุกรณ์ใด ๆ ท ัง้สิน้ 
12. ใชด้นิสอ 2B ขึน้ไป ฝนค าตอบ ตอ้งฝนใหเ้ขม้ เต็มวง หากตอ้งการเปลีย่นค าตอบ ให้
ใชย้างลบ ลบใหส้ะอาด มฉิะนัน้ เครือ่งตรวจจะไมส่ามารถตรวจค าตอบได ้การท า
เครือ่งหมายค าตอบผดิวธิ ีเชน่ ใชป้ากกาฝนหรือวงค าตอบ เครือ่งตรวจจะไมส่ามารถ
ตรวจค าตอบไดเ้ชน่กนั 
13. เมือ่หมดเวลาสอบแลว้ ใหผู้ส้มคัรน าขอ้สอบและกระดาษค าตอบไปสง่กรรมการคมุ
สอบทีห่น้าหอ้ง 
14. หา้มน าเอกสารใดๆ เขา้หรือออกนอกหอ้งสอบ 
15. หากผูเ้ขา้สอบมพีริุธหรือสอ่แววทจุรติในการท าสอบ กรรมการคมุสอบมีอ านาจยตุิ
การสอบและถอืวา่การสอบคร ัง้น้ีเป็นโมฆะ และไมข่อคนืเงนิคา่สมคัรสอบ 
16. ค าตดัสนิของกรรมการคมุสอบถอืเป็นทีส่ิน้สดุ 
 

 

 


