สอบ TOEFL (ITP) นครปฐม และ ภูมภ
ิ าคตะวันตก
สอบ TOEFL (ITP) ที่ “ศูนย์ทดสอบ TOEFL (ITP) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม” ซึง่ เป็ นศูนย์ฯทีไ่ ด้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนของสถาบันการศึกษานานาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (IIE) ในการเป็ นศูนย์สอบเอกชนแห่งใหม่อย่างเป็ นทางการใน
การให้บริการด้านการจัดสอบ TOEFL (ITP) โดยรับรองผลคะแนนจริง เพือ
่ ใช้ในการ
สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไปและสามารถ
นาผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อได้ตามมาตรฐานสากล

“ศูนย์ทดสอบ TOEFL (ITP) สถาบัน ภาษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครปฐม” พร้อมเปิ ด
บริการสาหรับบุคคลทั่วไปแล้ววันนี้!
TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM (ITP) คืออะไร
คื อ ข้ อ สอบประเภทหนึ่ ง ของข้ อ สอบโทเฟิ ล ซึ่ ง โทเฟล ITP เป็ นข้ อ สอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทาข้อสอบ
โทเฟิ ล โดยทาง ETS ได้นาข้อสอบ TOEFL (PBT) ซึง่ เป็ นข้อสอบรุน
่ แรกของการสอบ
โทเฟิ ลมาจัด รวบรวมและปรับ ปรุ ง ใหม่แ ละเปลี่ย นมาใช้ ชื่อ เป็ น “TOEFL (ITP)” ใน
ปัจจุบน
ั มีมากกว่า 48 ประเทศทีใ่ ช้และยอมรับผลอย่างเป็ นทางการ อีกทัง้ ข้อสอบ ITP ใช้
วัด ระดับ ความสามารถทางภาษาอัง กฤษในระดับ กลางถึง ระดับ สู ง เพื่ อ ใช้ ว ด
ั ความรู ้
่
ความสามารถด้ า นภาษาอัง กฤษเชิ ง วิ ช าการ ซึ ง สามารถวัด ได้ ว่ า ผู้ ส อบมี ค วามรู ้
ภาษาอัง กฤษอยู่ ใ นเกณ ฑ์ ร ะดับ ใด เหมาะส าหรับ บุ ค คลที่ ต้ อ งการวัด ความรู ้ ท าง
ภาษาอังกฤษเพือ
่ นาไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่างๆ โดย TOEFL (ITP) เป็ น
ข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษแบบใช้กระดาษในการทาข้อสอบ (Paper based)
และยอมรับ ในประเทศไทย ใช้ ว ด
ั ความรู ้ ด้ า นภาษาอัง กฤษส าหรับ คนที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL
สามารถวัด ว่ า คุ ณ มี ค วามรู ้ด้ า นภาษาอัง กฤษอยู่ ใ นระดับ ใด ในแต่ ล ะทัก ษะ การฟั ง
ไวยากรณ์ และการอ่าน ทุก ทัก ษะมี ค ะแนนเต็ ม เท่ากับ 667 คะแนนสอบ TOEFL มี
ความส าคัญ มากเพราะใช้ ใ นการสมัค รเรี ย นต่อ หรื อ เป็ นคุ ณ สมบัติก ารสอบจบระดับ
้ ไปในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษท
ปริญญาโทขึน
ั ต่าง ๆ ทีย่ อมรับผลคะแนนสอบ
TOEFL
ผลคะแนนสอบ TOEFL (ITP) ใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาดังต่อไปนี้ (ผลคะแนน
การสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ)
1. ใช้ยน
ื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ สาหรับการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติทง้ ั
ในประเทศและต่างประเทศ
2. ใช้ยน
ื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ สาหรับการสมัครงานในหน่ วยงาน องค์กร หรือสถาน
ประกอบการต่างๆ ทีย่ อมรับและใช้ผลสอบ TOEFL (ITP)

3. ใช้ยน
ื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่าง ๆ ทีย่ อมรับ
และใช้ผลสอบ TOEFL (ITP)
4. ใช้ยน
ื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ เพือ
่ ขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานศึกษา ต่างๆ ทีย่ อมรับและใช้ผลสอบ TOEFL (ITP)
5. ใช้เตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet based testing)
6. ใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English
Proficiency) ของตนเอง เหมาะสาหรับ นักเรียน นักศึกษา ครูผส
ู้ อนภาษาอังกฤษ และผู้
ทีส่ นใจทั่วไป ทีต
่ อ
้ งการวัดระดับความรูท
้ างภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมเข้าสูป
่ ระชาคม
อาเซียน AEC: ASEAN Economic Community ซึง่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสือ่ สาร
สากล
ทาไมจึงควรสอบ TOEFL (ITP)
1. TOEFL (ITP) เป็ นข้อสอบ TOEFL มาตรฐานทีอ่ อกข้อสอบโดยศูนย์บริการ
แบบทดสอบทางการศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา ที่
ผ่านการสอบจริงมาแล้ว จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL จริง
2. ค่าใช้จา่ ยในการสอบ TOEFL (ITP) ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL
จริงถึง 4 เท่า
3. สามารถทราบผลการสอบได้ภายใน 7 วันหลังจากวันสอบ
4. สะดวกและได้มาตรฐาน สามารถเดินทางมาสอบได้โดยตรงที่ ศูนย์ทดสอบ TOEFL
(ITP) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โครงสร้างข้อสอบ TOEFL (ITP)
TOEFL (ITP) เป็ นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

วิธีการคิดคะแนนเป็ น TOEFL Score
เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้อ
ใน Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน
Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน
Section 3 จะได้ 51 คะแนน
จากนัน
้ นาคะแนนทีแ
่ ปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็ น
TOEFL Score ของท่าน
ตัวอย่าง (50+56+51) x 10) / 3 = 523.33 = 523

แนวทางปฏิบตั ส
ิ าหรับผูเ้ ข้าสอบ TOEFL (ITP)
1. ผูเ้ ข้าสอบต้องมาถึงสถานทีส่ อบก่อนเวลาเพือ
่ ตรวจสอบเลขทีน
่ ่ งั สอบ ก่อนเวลาอย่าง
น้อย 30 นาที (เนื่องจากต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลในกระดาษคาตอบของผูเ้ ข้าสอบ)
2. แต่งกายสุภาพ ควรใส่เสื้อให้รา่ งกายอบอุน
่ เพราะ สอบในห้องปรับอากาศ และไม่สวม
รองเท้าเปลือยส้น หรือรองเท้าฟองน้าแตะ เข้าห้องสอบ
3. หากการสอบได้เริม
่ ดาเนินการสอบแล้ว ผูเ้ ข้าสอบทีม
่ าสายไม่มส
ี ท
ิ ธิเ์ ข้าสอบ ผูส
้ มัครที่
ทาข้อสอบเสร็จหรือไม่ประสงค์จะทาข้อสอบจะออกจากห้องได้ตอ
่ เมือ
่ พ้น 1 ชั่วโมงไป
แล้ว
4. ผูเ้ ข้าสอบต้องเข้าสอบในห้องทีก
่ าหนดให้เท่านัน
้
5. ผูเ้ ข้าสอบต้องนั่งประจาทีน
่ ่ งั ตามหมายเลขทีก
่ าหนดให้เท่านัน
้
้ ไป
6. ผูเ้ ข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ เครือ
่ งเขียนทีใ่ ช้ในการสอบ คือ ดินสอดา 2B ขึน
ยางลบ และ ปากกา
7. ผูเ้ ข้าสอบต้องนาเอกสารประกอบการเข้าสอบมาในวันสอบ ดังนี้
7.1 กรณี เป็ นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
7.1.1 บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขีร่ ถยนต์ทยี่ งั ไม่
หมดอายุ สาหรับนิสต
ิ นานาชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และ
7.1.2 บัตรประจาตัวนิสต
ิ ทีย่ งั ไม่หมดอายุ สาหรับนิสต
ิ ใหม่ทยี่ งั ไม่มบ
ี ตั ร
ประจาตัวนิสต
ิ ให้ทาเรือ
่ งขอหนังสือรับรองสภาพความเป็ นนิสต
ิ จากประธานโครงการเพือ
่
ใช้แสดงแทน
หมายเหตุ กรรมการคุมสอบจะตรวจบัตรทัง้ 2 ใบ ถ้านิสต
ิ ขาดบัตรใดบัตรหนึง่ หรือบัตร

ใดบัตรหนึ่งหมดอายุ จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าห้องสอบไม่วา่ กรณี ใดๆและนิสต
ิ จะขอเงิน
ค่าสมัครคืนไม่ได้
7.1.3 กรณี เป็ นบุคคลทั่วไป
7.1.4 บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขีร่ ถยนต์ทยี่ งั ไม่
หมดอายุ สาหรับผูส
้ มัครชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุ
8. ตรวจหมายเลขทีน
่ ่ งั สอบของตนเองจากรายชือ
่ หน้าห้องสอบ
9. ไม่อนุญาตให้นากระเป๋ าใส่เอกสารและเครือ
่ งมือสือ่ สารทุกชนิด หรือสิง่ ของมีคา่ ใดๆ
เข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรประจาตัวผูเ้ ข้าสอบ
10. ห้ามใช้เครือ
่ งมือสือ
่ สารในห้องสอบโดยเด็ดขาด

11. ห้ามอัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อป
ุ กรณ์ ถา่ ยรูป
หรืออุปกรณ์ อดั เสียงทีต
่ ด
ิ กับโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ ใด ๆ ทัง้ สิน
้
้ ไป ฝนคาตอบ ต้องฝนให้เข้ม เต็มวง หากต้องการเปลีย่ นคาตอบ ให้
12. ใช้ดน
ิ สอ 2B ขึน
ใช้ยางลบ ลบให้สะอาด มิฉะนัน
้ เครือ
่ งตรวจจะไม่สามารถตรวจคาตอบได้ การทา
เครือ
่ งหมายคาตอบผิดวิธี เช่น ใช้ปากกาฝนหรือวงคาตอบ เครือ
่ งตรวจจะไม่สามารถ
ตรวจคาตอบได้เช่นกัน
13. เมือ่ หมดเวลาสอบแล้ว ให้ผส
ู้ มัครนาข้อสอบและกระดาษคาตอบไปส่งกรรมการคุม
สอบทีห
่ น้าห้อง
14. ห้ามนาเอกสารใดๆ เข้าหรือออกนอกห้องสอบ
15. หากผูเ้ ข้าสอบมีพริ ุธหรือส่อแววทุจริตในการทาสอบ กรรมการคุมสอบมีอานาจยุติ
การสอบและถือว่าการสอบครัง้ นี้เป็ นโมฆะ และไม่ขอคืนเงินค่าสมัครสอบ
16. คาตัดสินของกรรมการคุมสอบถือเป็ นทีส่ น
ิ้ สุด

