Listening & Reading Test

Educational
Testing

นโยบายการจัดสอบนอกสถานที่สาหรับสถาบันการศึกษา
ในปั จจุบนั องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยทังภาครั
้
ฐบาลและเอกชน ได้ มีการกาหนดมาตรฐานด้ าน ภาษาอังกฤษในการ
รับบุคคลเข้ าทางาน โดยไว้ วางใจใช้ แบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International
Communication) ในการวัดระดับความสามารถด้ านภาษาอังกฤษของผู้สมัครในหลากหลายตาแหน่งงาน
ทางเซ็นเตอร์ ฟอร์ โปรเฟสชัน่ แนลแอสเซสเม้ นท์ (ประเทศไทย) ผ้ แู ทนในการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC แต่เพียง
แห่งเดียวในประเทศไทย เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ทางนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาจะได้ รับจากการจัดสอบ จึงได้ จดั
ให้มีการสอบนอกสถานที่ให้กบั นิสติ นักศึกษาในนามสถาบันการศึกษา (Educational Testing) ขึ ้น โดยทางสถาบัน สาม
ารถยื่นเรื ่องเพื่อขอลงนามในหนังสือยืนยันความเข้าใจ (Letter of Agreement) กับทางเซ็นเตอร์ ฯ ก่อน
ดาเนินการจัดสอบ โดยมีรายละเอียดในนโยบายการจัดสอบให้ กบั สถาบันการศึกษาดังต่อไปนี ้
.

สิทธิประโยชน์ ท่�จี ะได้ รับจากการลงนามความเข้ าใจ (Letter of Agreement)
การจัดสอบ
สถานที่สอบ
การจัดสอบนอกสถานที่สาหรับสถาบันการศึกษา จะต้ องจัดขึ ้นในสถาบันการศึกษานัน้ ๆ เท่านัน้
ผู้เข้ าสอบ
ผู้เข้ าสอบในสถาบันการศึกษาจะเป็ นไปตามพื ้นที่ที่ทาการจัดสอบดังนี ้
๑. พื ้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่
 ผู้สอบจะต้ องเป็ นนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ หรื อบุคลากรของสถาบันนัน้ ๆ เท่านัน้

๒. พื ้นที่ใกล้ เคียง และจังหวัดอื่น ๆ
 นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ หรื อบุคลากรของสถาบันนันๆ
้ หรื อ
 นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ หรื อบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ หรื อ
 บุคคลทัว่ ไป
**ทัง้ นีน้ ิ สิตนักศึกษา หมายรวมถึงทุกระดับการศึกษาในสถาบันไม่ว่าจะเป็ นระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก

วัน-เวลาสอบ
วันและเวลาในการดาเนินการจัดสอบ ทางสถาบันสามารถกาหนดได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในจดหมายยืนยันความเข้าใจ
(Letter of Agreement) ทั ้งนี ้หากต้องอาศัยระบบขนส่งสาธารณะที่มีการระบุตารางเดินทางชัดเจน ตารางสอบจะ
ต้อง สอดคล้องกับตารางเวลาการเดินทางของพาหนะนั ้น ๆ
หน้ า ๑

เงื่อนไขเพิ่มเติมในการจัดสอบ
ทางเซ็นเตอร์ ฯ สามารถไปดาเนินการจัดสอบให้ กบั สถาบันการศึกษาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
๑. ได้ รับแจ้ งความจานงในการจัดสอบนอกสถานที่ลว่ งหน้ าอย่างน้ อย ๓ วันทาการก่อนวันที่ต้องการสอบ
๒. มีผ้ สู อบที่มีสถานะเป็ นนิสิตนักศึกษาของทางสถาบันอย่างน้ อย ๓๐ คน/ห้ อง/รอบการสอบ ในกรณีที่มีผ้ สู อบที่มีสถานะ
เป็ นนิสิตนักศึกษาของทางสถาบันน้ อยกว่า ๓๐ คน/ห้ อง/รอบการสอบ ทางเซ็นเตอร์ ฯ สามารถไปดาเนินการจัดสอบได้
โดยจะคิดอัตราสอบขันต
้ ่าในจานวน ๓๐ คน (ค่าใช้ จา่ ยในการสอบตามเงื่อนไขที่ระบุในหัวข้ อ “อัตราสอบ”)
๓. จัดห้ องสอบและอุปกรณ์ที่ใช้ ตามมาตรฐานของทางเซ็นเตอร์ ฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๓.๑ จัดห้ องสอบในรูปแบบมาตรฐาน ที่นงั่ หันหน้ าไปทางเดียวกัน โดยกาหนดระยะห่างของผู้สอบแต่ละท่าน ๑.๕ เมตร
๓.๒ เตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องเสียง ซึง่ ประกอบด้ วยเครื่ องเล่นเทป และ/หรื อ เครื่ องเล่นซีดี ทังนี
้ ้ขอให้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ระบบเสียงและระบบไฟเพื่อป้องกันเหตุขดั ข้ องที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการสอบ (กรณีที่ต้องการให้ ทางเซ็นเตอร์ ฯ จัดเตรี ยม
เครื่ องเสียงให้ กรุ ณาแจ้ งให้ ทางเซ็นเตอร์ ฯ ทราบล่วงหน้ าเมื่อทาการจองสอบ)
๓.๓ หลีกเลี่ยงการใช้ ห้องสอบที่มีอปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไม่จาเป็ นต่อการสอบเช่น กล้ องวงจรปิ ด เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้หากจาเป็ นต้ องใช้ ห้องที่มกี ารติดตังอุ
้ ปกรณ์ดงั กล่าว ทางสถาบันจะต้ องทาการปิ ดการใช้ งานอุปกรณ์นนๆ
ั ้ ชัว่ คราว
ตลอดกระบวนการสอบ

หลักฐานที่ใช้ ในการสอบ
หลักฐานที่ผ้ สู อบต้ องใช้ ยื่นในวันสอบเพื่อแสดงตัวก่อนเข้ าห้ องสอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑. ผู้สอบในนามนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอื่นๆ ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป
 บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง หรื อใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตวั จริ ง หรื อหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ

๒. ผู้สอบในนามคณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันที่จดั สอบ
 บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง หรื อใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตวั จริ ง หรื อหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
 บัตรประจาตัวคณาจารย์ หรื อบุคลากรของสถาบันตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ

๓. ผู้สอบในนามนิสิตนักศึกษาของสถาบันที่ทาการจัดสอบ
 บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริ ง หรื อใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ตวั จริ ง หรื อหนังสือเดินทาง (passport) ตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
 บัตรประจาตัวนิสิตนักศึกษาตัวจริ งที่ยงั ไม่หมดอายุ
*ในกรณีทีบ่ ตั รประจาตัวนิ สิตนักศึกษาอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรื อหมดอายุ รวมถึงกรณีทีน่ ิ สิตนักศึกษามิ ได้นาบัตรประจาตัวนิ สิตนักศึกษา
มาแสดงในวันสอบ ทางเซ็นเตอร์ ฯ อนุโลมให้สามารถนาใบรั บรองสถานภาพนิสิตนักศึกษาอย่ างเป็ นทางการที่ออกโดยสานักทะเบียน
เป็ นตัวจริงมาแสดงแทนได้

ทังนี
้ ้บัตร หรื อเอกสารที่นามาแสดงในทุกกรณีต้องอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ ข้ อมูลทังหมดชั
้
ดเจน ไม่เลือน มิฉะนันจะไม่
้
สามารถแสดงเป็ นหลักฐานในการเข้ าห้ องสอบได้ ในกรณีที่ผ้ สู อบไม่สามารถแสดงหลักฐานตามที่กาหนด ทางเซ็นเตอร์ ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ าห้ องสอบในครัง้ นัน้ ๆ

หน้ า ๒

ค่ าใช้ จ่ายในการสอบ
๑ อัตราสอบ
อัตราสอบตามรูปแบบรายงานผลคะแนน*
ประเภทของผู้สอบ

โปรแกรม ๑
(Score Roster

โปรแกรม ๒
(Score Record)

โปรแกรม ๓
(Score Report)
-No Photo-

โปรแกรม ๔
(Score Report)
-With Photo-

N/A

๖๐๐

๗๐๐

๑,๐๐๐

นิสติ นักศึกษาของสถาบันที่ทาการจัดสอบ

เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุในจดหมายยืนยันความเข้าใจ
(Letter of Understanding) ในนามองค์กร (corporate client)

คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันที่จดั สอบ
นิสติ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ
สถาบันอื่นๆ ตลอดจนบุคคลทัว่ ไป

N/A

N/A

N/A

๑,๕๐๐

*ค่าสอบขึ้นอยู่กบั รู ปแบบผลคะแนนทีผ่ ูส้ อบหรื อสถาบันเลือกในการสอบครัง้ นัน้ ๆ ตามรายละเอียด และเงือ่ นไขทีร่ ะบุในจดหมายยืนยัน
ความเข้าใจ (Letter of Agreement)

๒. ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางและการพักค้ างคืน
๒.๑ ในกรณีที่สถาบันอยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ ทางเซ็นเตอร์ ฯ จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทางที่เกิดขึ ้น
๒.๒ ในกรณีที่สถาบันอยูน่ อกเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ ทางสถาบันจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย
ที่เกิดขึ ้นตามจริง ดังนี ้
 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทางทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นตามจริ ง
 ค่าใช้ จ่ายในกรณีที่ต้องมีการพักค้ างคืน

๓. การชาระค่าสอบ และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
๓.๑ การชาระค่าสอบ ผู้ประสานงานการจัดสอบของแต่ละสถาบันจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการเก็บค่าสอบจากผู้สอบ และ
รวบรวมให้ กบั ทางเซ็นเตอร์ ฯ โดยเลือกวิธีการชาระจากตัวเลือกต่อไปนี ้
 ชาระเป็ นเงินสดในวันสอบก่อนดาเนินการสอบ โดยคิดค่าใช้ จ่ายเริ่ มที่ขนต
ั ้ ่า ๓๐ คน/รอบ/ห้ องการสอบ
หากจานวนผู้เข้ าสอบในรอบนันๆ
้ เกิน ๓๐ คน/รอบ/ห้ องการสอบ จะทาการเรี ยกเก็บตามจานวนจริ ง
ทังนี
้ ้ต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๗๕ ของจานวนที่แจ้ งสารองไว้ ในแบบฟอร์ มสารองสอบนอกสถานที่ (On-site Test
Request Form)
 โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารโดยตรงก่อนหรื อหลังวันสอบ* ตามรายละเอียดดังนี ้
โอนเข้ าบัญชี: หสน.เซ็นเตอร์ ฟอร์ โปรเฟสชัน่ แนลแอสเซสเม้ นท์ (ประเทศไทย) หรื อ
Center for Professional Assessment (Thailand) R.O.P.
เลขที่บญ
ั ชี : ๒๔๐-๓-๐๐๘๕๕-๒ ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคาร : ธนาคารธนชาต สาขาอโศก
*ในกรณีทีท่ างสถาบันเลือกการชาระค่าสอบล่วงหน้า หากผูเ้ ข้าสอบไม่ครบตามจานวนทีช่ าระไว้จะไม่สามารถขอคืนได้ในทุกกรณี
และหากมีค่าธรรมเนียมในการโอน ทางสถาบันจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบค่าธรรมเนียมเท่าทีแ่ ต่ละธนาคารจะเรี ยกเก็บตามจานวนจริ ง

๓.๒ การชาระค่าใช้ จา่ ยในการพักค้ างคืน
ทางสถาบันจะต้ องเป็ นผู้จดั หาที่พกั ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่คมุ สอบ และเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามจริ ง
หน้ า ๓

๓.๓ การชาระค่าเดินทาง
 หากทางสถาบันเป็ นผู้จดั หายานพาหนะ หรื อสารองตัว๋ โดยสารให้ กบั ทางเซ็นเตอร์ ฯ จะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย
เพิ่มเติมในส่วนนี ้
 หากทางสถาบันให้ ทางเซ็นเตอร์ ฯ เป็ นผู้จดั หายานพาหนะ หรื อสารองตัว๋ โดยสารเอง ทางเซ็นเตอร์ ฯ จะทาการเรี ยก
เก็บค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทางในต้ นเดือนถัดจากเดือนที่ทาการทดสอบ

ผลคะแนนสอบ
ในการจัดสอบนอกสถานที่ การออกผลคะแนนสอบเป็ นไปตามรายละเอียดดังนี ้
วันที่ทาการสอบ
วันจันทร์ -วันศุกร์
วันเสาร์

วันที่ออกผลคะแนนสอบ*
ดาเนินการสอบโดยศูนย์ สอบกรุ งเทพฯ
ดาเนินการสอบโดยศูนย์ สอบเชียงใหม่
๒ วันทาการถัดจากวันสอบ
๓ วันทาการถัดจากวันสอบ
วันอังคารถัดจากวันสอบ
วันศุกร์ ถดั จากวันสอบ

*ทัง้ นีไ้ ม่นบั รวมวันเสาร์ -อาทิ ตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

การกาหนดค่ ามาตรฐานภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ สถาบันการศึกษาสามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเป็ นระบบ ทางเซ็นเตอร์ ฯ สามารถร่วมกับ
ทางสถาบันในการสารวจความต้ องการในการใช้ ภาษาเพื่อกาหนดมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาไม่วา่ เมื่อแรก
เข้ าหรื อเมื่อสาเร็จการศึกษา เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานและนโยบายของรัฐ
การให้ ข้อมูล
ทางเซ็นเตอร์ ฯ สามารถเข้ าไปให้ ข้อมูลที่อาจเป็ นประโยชน์กบั ผู้สอบของทางสถาบันในหลายรูปแบบดังนี ้
๑. การนาเสนอข้ อมูล (presentation) ในหัวข้ อต่างๆ ดังนี ้
 มาตรฐานการใช้ ภาษาอังกฤษในองค์กรทังภาครั
้
ฐบาลและเอกชนของประเทศไทย
 รูปแบบ และการเตรี ยมตัวสอบแบบทดสอบ TOEIC Listening & Reading

ทางสถาบันสามารถแจ้ งความจานงเพื่อให้ ทางเซ็นเตอร์ ฯ ไปทาการนาเสนอข้ อมูลได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายลูกค้ าสัมพันธ์ ซึง่ ทาง
เซ็นเตอร์ ฯ สามารถเข้ าไปทาให้ ได้ ในหัวข้ อละ ๑ ครัง้ โดยไม่มคี า่ ใช้ จ่ายในการนาเสนอ หากทางสถาบันต้ องการให้ ทาง
เซ็นเตอร์ ฯ นาเสนอข้ อมูลในหัวข้ อเดียวกันมากกว่า ๑ ครัง้ นับจากครัง้ ที่ ๒ เป็ นต้ นไปจะมีคา่ ใช้ จ่ายในการนาเสนอเพิ่มเติม
ครัง้ ละ ๕,๐๐๐ บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) ทังนี
้ ้ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเป็ นไปตามหัวข้ อ “ค่าใช้ จ่ายในการสอบ”
๒. การแจกเอกสารแผ่นพับ (Bulletin) และคูม่ ือการสอบ (Examinee Handbook) ทางสถาบันสามารถแจ้ งความจานงเพื่อ
ขอรับเอกสารดังกล่าวเพื่อแจกจ่ายให้ กบั ผู้สอบได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
๓. การจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้ กบั ทางสถาบันในรูปแบบของโปสเตอร์ เพื่อนาไปติดประกาศให้ กบั นิสิต
นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดสอบโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย

บริการด้ านอื่น ๆ
เซ็นเตอร์ ฟอร์ โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้ นท์ (ประเทศไทย)
ศูนย์สอบกรุ งเทพฯ : ๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑, ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐
ศูนย์สอบเชียงใหม่ : ๐๕๓-๒๔๑-๒๗๓-๕

สาหรับสารองที่นงั่ สอบ: test_reservations@cpathailand.co.th
สาหรับจดหมายยืนยันความเข้ าใจ: marketing@cpathailand.co.th
สาหรับติดต่อด้ านบัญชี: admin@cpathailand.co.th
สาหรับข้ อมูลในด้ านอื่น ๆ : cpa@cpathailand.co.th

