TOEFL ITP Test Center
@ Didyasarin International College, Hatyai University
1. TOEFL ITP IS ...
TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็ นข้อสอบมาตรฐานของ TOEFL ที่ใช้
กระดาษในการทาข้อสอบ (Paper-based Test) เพื่อวัดความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษในทักษะการฟั ง
ไวยากรณ์ และการอ่าน สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาหลัก ทุ กทักษะมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 667 คะแนน ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ
2. TOEFL ITP มีประโยชน์ อย่ างไร
1) ใช้ยนื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อและจบการศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ
ดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ซึ่งผลคะแนนการสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ)
2) ใช้ยนื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ ตามคุณสมบัติที่กาหนดของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3) ใช้ยนื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อและจบการศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญาตรี โท
และเอก ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ยอมรับและต้องใช้ผลสอบ TOEFL ITP
4) ใช้ยนื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ ในตาแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่ องบิน (Flight
Attendant) ณ สายการบิน EVA AIR ประเทศไต้หวัน ซึ่งต้องมีผลสอบ TOEFL ITP ตั้งแต่
450 ขึ้นไป
5) ใช้ยนื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ สาหรับการสมัครงานในตาแหน่งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ใน
สถานศึกษาหรื อหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริ ษทั ข้ามชาติ ที่
ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
6) ใช้ยนื่ เป็ นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานศึกษา ต่าง ๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
7) เตรี ยมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet based testing)
8) ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของ
ตนเองเหมาะสาหรับ นักเรี ยน นักศึกษา ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป ที่

ต้องการวัดระดับความรู ้ทางภาษาอังกฤษ และเตรี ยมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน AEC:
ASEAN Economic Community ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสื่ อสารสากล
9) เตรี ยมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรื อรับ
ทุนการศึกษา
3. ทาไมจึงควรสอบ TOEFL ITP
1) TOEFL ITP เป็ นข้อสอบ TOEFL มาตรฐานที่ออกข้อสอบโดยศูนย์บริ การแบบทดสอบทาง
การศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริ กา มีมาตรฐานเดียวกับการ
สอบวัดผล TOEFL จริ ง
2) ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEFL ITP ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL จริ งถึง 4 เท่า
3) สามารถทราบผลการสอบได้ภายในสามวันหลังจากวันสอบ
4. โครงสร้ างข้ อสอบ TOEFL ITP
TOEFL ITP เป็ นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1: การฟัง (Listening Comprehension)
35 นาที (50 ข้อ)
ส่ วนที่ 2: ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
ส่ วนที่ 3: การอ่าน (Reading Comprehension)
55 นาที (50 ข้อ)
5. เงื่อนไขและสิ่ งทีต่ ้ องนามาในวันสอบ
1) มาถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที
2) นาบัตรประจาตัวอย่างเป็ นทางการ ที่มีรูปถ่ายของผูส้ อบ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตร
นักเรี ยน/นักศึกษา/ข้าราชการ พาสปอร์ต หรื อ ใบขับขี่ มาใช้เป็ นหลักฐานในวันเข้าสอบ
** หมายเหตุ
1) ผูท้ ี่จะขอเลื่อนหรื อขอยกเลิกการสอบจะต้องแจ้งภายในวันสุ ดท้ายของการรับ
สมัคร มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน
2) การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น
3) วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับสมัครหลัง
กาหนด ไม่วา่ กรณี ใด ๆ

7. วิธีชาระเงิน
1. ชาระเงินสด (ภายในระยะเวลารับสมัคร) จานวน 2,000 บาท
ณ วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ภายในระยะเวลารับสมัคร) จานวน 2,000 บาท
ธนาคาร กรุ งไทย
ประเภท ออมทรัพย์
สาขา

ราษฎร์อุทิศ

เลขบัญชี 961-0-08380-3
ชื่อบัญชี นางพัชรี เชบ-บึนเนอร์ (กิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น)
* กรณี โอนเงินผ่านธนาคาร ให้ Fax ใบนาส่ งเงิน (Pay In) พร้อมกรอกใบสมัครมาที่ 074-200366
หรื อ E-mail: toeflitp.hu@gmail.com
** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่วทิ ยาลัยนานาชาติดิษยะศริ น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
074-200300 ต่อ 242, 256, หรื อ 257

