รายละเอียดการทดสอบTOEFL ITP
สอบ TOEFL (ITP) ที่ “สถาบั น ภาษาและวั ฒ นธรรมนานาชาติ ” ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ตั ว แทนของ
สถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) ในการเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการในการให้บริการ
ด้านการจัดสอบ TOEFL (ITP) โดยรับรองผลคะแนนจริง เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการสามารถนาผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อได้ตามมาตรฐานสากล
TOEFL INSTITUTIONAL TEST PROGRAM (ITP) คืออะไร
คื อ ข้ อ สอบประเภทหนึ่ ง ของข้ อ สอบ TOEFL ซึ่ ง TOEFL ITP เป็ น ข้ อ สอบมาตรฐานภาษาอั ง กฤษ
ของ Education Testing Service (ETS) ผู้ อ อกแบบและจั ด ท าข้ อ สอบ TOEFL โดยทาง ETS ได้ น าข้ อ สอบ
TOEFL (PBT) ซึ่งเป็นข้อสอบรุ่นแรกของการสอบ TOEFL มาจัดรวบรวมและปรับปรุงใหม่และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ
เป็น “TOEFL (ITP)” ในปัจจุบันมีมากกว่า 48 ประเทศที่ใช้ และยอมรับผลอย่างเป็นทางการ อีกทั้งข้อสอบ ITP
ใช้ วั ด ระดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษในระดั บ กลางถึ ง ระดั บ สู ง เพื่ อ ใช้ วั ด ความรู้ ค วามสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่งสามารถวัดได้ว่าผู้สอบมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ระดับใด เหมาะสาหรับ
บุคคลที่ต้องการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในระดับอุดมศึกษาหรือองค์กรต่างๆ โดย TOEFL (ITP)
เป็ น ข้ อ สอบมาตรฐานด้ า นภาษาอั ง กฤษแบบใช้ก ระดาษในการท าข้ อ สอบ (Paper based) และยอมรั บ ใน
ประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผลคะแนนสอบมีอายุ
2 ปีนับจากวันสอบ ข้อสอบ TOEFL สามารถวัดว่าคุณมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด ในแต่ละทักษะ
การฟัง ไวยากรณ์ และการอ่าน ทุกทักษะมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 667 คะแนนสอบ TOEFL
มี
ความสาคัญมากเพราะใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาโทขึ้นไปในประเทศ
ไทย และใช้สมัครงานบริษัทต่าง ๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL
การใช้ประโยชน์จากคะแนนสอบ TOEFL ITP
 ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ
TOEFL ITP
 ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ
ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
 ใช้ ยื่ น เป็ น ผลสอบภาษาอั ง กฤษในต าแหน่ ง พนั ก งานต้ อ นรั บ บนเครื่ อ งบิ น (Flight Attendant)
เช่น สายการ บิน EVA AIR ประเทศไต้หวัน ซึ่งต้องมีผลสอบ TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
 ใช้สาหรับเตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL IBT (Internet-based Testing)
 ประเมิ น ความสามารถด้ า นภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการ (Academic English Proficiency)
ของตนเอง เหมาะสาหรับนักเรียน นักศึกษา ครูคืนถิ่น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัด
ระดับ ความรู้ ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารสากล
 เตรียมพร้อมสาหรับการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรือรับทุนการศึกษา

ทาไมจึงควรสอบ TOEFL ITP
TOEFL ITP เป็ น ข้ อ สอบ TOEFL มาตรฐานที่ อ อกข้ อ สอบโดยศู น ย์ บ ริ ก ารแบบทดสอบทางการศึ ก ษา ETS
(Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านการสอบจริงมาแล้ว จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบ
วัดผล TOEFL จริง คะแนนสอบ TOEFL ITP (ผลคะแนนการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ)
โครงสร้างข้อสอบ TOEFL (ITP)
TOEFL (ITP) เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice)
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
 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)
แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้เข้าสอบ TOEFL (ITP)
1. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเพื่อตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
(เนื่องจากต้องใช้เวลาในการกรอกข้อมูลในกระดาษคาตอบของผู้เข้าสอบ)
2. แต่งกายสุภาพ และไม่สวมรองเท้าเปลือยส้น หรือรองเท้าฟองน้าแตะ เข้าห้องสอบ
3. หากการสอบได้เริ่มดาเนินการสอบแล้ว ผู้เข้าสอบที่มาสายไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ผู้สมัครที่ทาข้อสอบเสร็จ
หรือไม่ประสงค์จะทาข้อสอบจะออกจากห้องได้ต่อเมื่อพ้น 1 ชั่วโมงไปแล้ว
4. ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบในห้องที่กาหนดให้เท่านั้น
5. ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจาที่นั่งตามหมายเลขที่กาหนดให้เท่านั้น
6. ผู้เข้าสอบต้องนาเอกสารประกอบการเข้าสอบมาในวันสอบ ดังนี้
6.1 กรณีเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
6.1.1 บั ตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ ส าหรับนักศึกษา
นานาชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ
6.1.2 กรณีเป็นบุคคลทั่วไป/ บัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ
สาหรับผู้สมัครชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ
7. ตรวจหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองจากรายชื่อหน้าห้องสอบ
8. ไม่อนุญาตให้นากระเป๋าใส่เอกสารและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรือสิ่งของมีค่าใดๆเข้าห้องสอบ
ยกเว้น บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ
9. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในห้องสอบโดยเด็ดขาด
10. ห้ามอัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบโดยใช้อุปกรณ์ถ่ายรูป หรืออุปกรณ์
อัดเสียงที่ติดกับโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไป ฝนคาตอบ ต้องฝนให้เข้ม เต็มวง หากต้องการเปลี่ยนคาตอบ ให้ใช้ยางลบ ลบ
ให้สะอาด มิฉะนั้น เครื่องตรวจจะไม่สามารถตรวจคาตอบได้ การทาเครื่องหมายคาตอบผิดวิธี เช่น ใช้ปากกาฝน
หรือวงคาตอบ เครื่องตรวจจะไม่สามารถตรวจคาตอบได้เช่นกัน
12. ห้ามนาเอกสารใดๆ เข้าหรือออกนอกห้องสอบ
13. หากผู้เข้าสอบมีพิรุธหรือส่อแววทุจริตในการทาสอบ กรรมการคุมสอบมีอานาจยุติการสอบและถือ
ว่าการสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ และไม่ขอคืนเงินค่าสมัครสอบ
14. คาตัดสินของกรรมการคุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด

 กาหนดการสมัครสอบ TOEFL ITP
ประจาเดือน มีนาคม
ลาดับที่
1

กาหนดการ
ลงทะเบียนสอบ ผ่านระบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.lcrru.crru.ac.th/

2

ชาระค่าลงทะเบียน

3

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ

4

ดาเนินการทดสอบ

วันที่ /สถานที่
1 - 5 มีนาคม 2561
1 - 5 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-15.00 น
ณ งานการเงิน กองคลัง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 มีนาคม 2561
วันที่ 18 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประจาเดือนเมษายน
ลาดับที่
1

กาหนดการ
ลงทะเบียนสอบ ผ่านระบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.lcrru.crru.ac.th/

2

ชาระค่าลงทะเบียน

3

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ

4

ดาเนินการทดสอบ

วันที่ /สถานที่
1 - 5 เมษายน 2561
1 – 5 เมษายน 2561
เวลา 08.30-15.00 น
ณ งานการเงิน กองคลัง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 เมษายน 2561
วันที่ 22 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประจาเดือนพฤษภาคม
ลาดับที่
1

กาหนดการ
ลงทะเบียนสอบ ผ่านระบบ Online ตลอด 24 ชั่วโมง
http://www.lcrru.crru.ac.th/

2

ชาระค่าลงทะเบียน

3

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ

4

ดาเนินการทดสอบ

** กาหนดการสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ /สถานที่
1 - 5 พฤษภาคม 2561
1 – 5 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30-15.00 น
ณ งานการเงิน กองคลัง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 พฤษภาคมน 2561
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 ขั้นตอนการสมัครสอบ
 กรอกใบสมัครสอบ TOEFL ITP ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ http://www.lcrru.crru.ac.th/index.html
แล้วสามารถชาระเงินได้ทันที
 การชาระเงิน
 กลุ่มงานการเงิน ชั้น 2 กองคลัง สานักงานอธิการบดี เวลา 08.30 - 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 อัตราค่าลงทะเบียน





นักศึกษา มร.ชร.
บุคลากร มร.ชร.
นักเรียน/นักศึกษา
บุคคลภายนอก

1,000
1,250
1,150
1,500

บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน
บาท/คน

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย
 โทรศัพท์
0-5377-6000 ต่อ 1216
0-5377-6031

