โครงการบริการจัดสอบวัดความรู ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ครั้งที่ ๒
สําหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
ณ หอง IC๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
วันเสารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
*******************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ดวยศูนยภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีพันธกิจหลัก คือเพื่อใหบริการทางวิชาการ
ดานภาษา เตรียมความพรอมของนักศึกษา บุคลากร และทองถิ่น เพื่อรองรับเงื่อนไขประชาคมอาเซียน โดยการใหบริการ
อบรมภาษาตางประเทศทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวตามความตองการชองผูใชบริการ และใหบริการดานภาษาให
เปนที่พึงพอใจแกผูใชบริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนแหลงเรียนรูดานภาษาที่ทัน สมัย ที่มีสื่อที่
เพียงพอกับความตองการของผูใชบริการ มีมาตรฐานในการใหบริการทัดเทียมกับอารยประเทศ
ก าร สอ บ TOEIC (Test of English for International Communication) เป น ก าร ทดส อ บวั ด ค ว า ม รู
ความสามารถภาษาอังกฤษที่มีความเปนสากล และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางทั้งในและตางประเทศ ซึ่งผูสอบสามารถ
นําผลคะแนนที่ไดไปใชสมัครงานในหนวยงานตางๆ ได เชน โรงแรม สายการบิน ธนาคาร ฯลฯ จึงทําใหผูสนใจตองการ
เขารับการทดสอบเพิ่มขึ้น แตไมสะดวกในการเดินทางไปสอบ ณ ศูนยสอบ TOEIC ประจําประเทศไทย ซึ่งไดแก ศูนย
สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปนการบริการและอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จึงไดประสานงานกับ ศูนยสอบ TOEIC ประจําประเทศไทย ในการเดินทางบริการจัดสอบ
TOEIC ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่ออํานวยความสะดวกในการสอบวัดความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร และบุคคล
ภายนอกที่สนใจ
๒. เพื่อใหนักศึกษา บคลากร และบุคคลภายนอกไดมีโอกาสพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของตนเองใหดียิ่งขึ้น
๓. เพื่อสรางโอกาสการมีงานทําใหแกบุคลากรและบุคคลทั่วไป
๓. ผูเขารวมโครงการ
นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
จํานวน ๕๐ คน
๔. ระยะเวลาดําเนินการ
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ดําเนินการจัดสอบ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙

๕. สถานที่จัดสอบ
หอง IC๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๖. ประโยชนที่ไดรับ
๖.๑ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก ไดรับความสะดวกในการสอบ TOEIC
๖.๒ บุคคลากรและบุคคลภายนอก ไดทราบถึงผลคะแนนภาษา เพื่อที่จะนําไปพัฒนาภาษาอังกฤษของ
ตนเองตอไป
๖.๓ ผูสอบสามารถนําผลคะแนนสอบที่ไดไปประกอบการสมัครงาน
๖.๔ เปนการบริการวิชาการของศูนยภาษา วิทยาลัยนานาชาติ
๗. คาลงทะเบียน
คาลงทะเบียนในการสอบแยกเปนอัตรา ดังนี้
นักศึกษา
จํานวน ๙๐๐ บาท
บุคลากรมหาวิทยาลัย
จํานวน ๑,๒๐๐ บาท
บุคคลภายนอก
จํานวน ๑,๗๐๐ บาท
คาจัดสงผลสอบทางไปรษณีย (เฉพาะบุคคลภายนอก)
จํานวน
๕๐ บาท
หมายเหตุ: ดําเนินการจัดสอบโดยศูนยสอบ TOEIC (เชียงใหม)
๘. รายละเอียดขั้นตอนการสมัครและชําระเงิน
กรอกใบสมัครและชําระเงินดวยตนเองที่ ศูนยภาษา ชั้น ๓ อาคาร ICIT วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ในวัน และเวลาราชการ พรอมแนบหลักฐานในการสมัครใหครบถวน
๙. เอกสารที่ใชแนบในการสมัคร
๙.๑ สําหรับนักศึกษา
๙.๑.๑ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๑.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๒ สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
๙.๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๒.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
๙.๓ สําหรับบุคคลภายนอก
๙.๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ: ๑) เอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง
๒) เอกสารทุกชนิดตองยังไมหมดอายุ ในกรณีที่บัตรประจําตัวนักศึกษาหรือบัตรประจําตัวพนักงาน
มหาวิทยาลัยหมดอายุ ใหติดตอที่หนวยงานตนสังกัดรับรองการเปนนักศึกษา/พนักงาน

๑๐. ขอปฏิบัติในการเขาสอบ
๑๐.๑ ผูสอบทุกทานตองรายงานตัวหนาหองสอบกอนเวลาสอบอยางนอย ๓๐ นาที เพื่อทําการลงทะเบียน
๑๐.๒ เมื่อเขาหองสอบผูสอบตองนั่งตามที่นั่ง ซึ่งเจาหนาที่ดําเนินการจัดสอบกําหนดใหเทานั้น
๑๐.๓ ไมอนุญาตใหนําอุปกรณสื่อสาร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชิด รวมถึงสิ่งของที่นําติดตัวมาดวยเขาหองสอบ
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เชน โทรศัพทมือถือ กลองถายรูป กระเปาเอกสาร กระเปาถือ ฯลฯ
๑๐.๔ ไมอนุญาตใหผูสอบออกจากหองสอบจนกวาเจาหนาที่ดําเนินการจัดสอบจะแจงวา กระบวนการจัดสอบ
เสร็จสิ้น
๑๐.๕ อาจารย, บุคลากร นําบัตรประจําตัวบุคลากร และบัตรประชาชน/ใบขับขี่สมารทการด ตัวจริงแสดงตอ
เจาหนาที่กอนเขาหองสอบ
๑๐.๖ บุคคลทั่วไป นําบัตรประชาชน/ใบขับขี่สมารทการด ตัวจริงมาแสดงตอเจาหนาที่กอนเขาหองสอบ
หมายเหต: ๑) หากผูสอบไมปฏิบัติตามระเบียบการและขอปฏิบัติในการจัดสอบ ทางศูนยสอบขอสงวนสิทธิ์ไมอนุญาต
ใหผูสอบทานนั้นทําการสอบ และ/หรือ ไมออกผลคะแนนตามแตกรณี
๒) ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิกการสอบ ในกรณีที่นักศึกษาสมัครสอบไมครบ ๒๕ คนขึ้นไป เนื่องจาก
เปนนโยบายของทางศูนยสอบ
๓) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาสมัครสอบในกรณีที่จายเงินคาสมัครสอบแลวไมสามารถมาสอบได
๑๑. ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ศูนยภาษา ชั้น ๓ อาคาร ICIT วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
โทร. ๐๘ ๙๙๖๐ ๕๕๕๘, ๐๘ ๖๙๓๖ ๖๑๕๒ หรือ ๐ ๕๕๔๑ ๖๖๐๑ ตอ ๑๘๖๑ (ทัชดาว)
โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๖๖๐๑ ตอ ๑๘๖๖
Facebook: https://www.facebook.com/uruic.uru.ac.th
Website: uruic.uru.ac.th

กําหนดการ
โครงการบริการจัดสอบ TOEIC (ครั้งที่ ๒) สําหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก
วันเสารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ หอง IC๓๐๕ (ชั้น ๓) อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
*********************************
วันเสารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
นักศึกษาและบุคลากร ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนที่เจาหนาที่ของ
ทางศูนยภาษาจัดไวให สําหรับบุคคลภายนอก ติดตอลงทะเบียนที่โตะ
รับลงทะเบียนของทางศูนยสอบโทอิค โดยจะมีเจาหนาที่ของทางศูนย
สอบคอยรับลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนเสร็จทางเจาหนาที่จะใหหลักฐาน
การลงทะเบียนเปนใบเสร็จรับเงินสีฟา ใหทานนํามายื่นตอเจาหนาที่กอน
เขาหองสอบ
๑๒.๓๐ – ๑๒.๕๕ น.
เตรียมเขาหองสอบ ในขั้นตอนนี้จะตองผานกระบวนการตรวจสอบจากทาง
เจาหนาที่ของทางศูนยสอบใหเรียบรอยกอนเขาหองสอบ
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ฟงคําแนะนําจากทางเจาหนาที่ศูนยสอบโทอิก และเริ่มดําเนินการสอบ

