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 ประกาศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  ก าหนดการสอบและแนวทางการปฏิบัติการเข้าสอบ TOEFL ITP  
        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

………………..………. 
บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศก าหนดการและแนวทางการปฏิบัติการเข้าสอบ TOEFL ITP ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะ
สมัครสอบ TOEFL ITP ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. ก าหนดการสอบ 
๑.๑  ก าหนดการเกี่ยวกับการสอบ สามารถตรวจสอบก าหนดการได้ที่  

www.graduate.mahidol.ac.th 
   ๑.๒  ก าหนดการช าระเงินค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องช าระเงินไม่เกินวันที่
ระบุไว้ในใบแจ้งการช าระเงิน (Invoice) และก่อนเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ระบุไว้ในแจ้งการช าระเงิน (Invoice) 
  ๑.๓  สถานที่สอบ สามารถตรวจสอบสถานที่สอบได้ท่ี www.graduate.mahidol.ac.th 

๑.๔  บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบ ๗ วันหลังจากสอบ โดยผู้เข้าสอบสามารถ
ตรวจสอบผลคะแนนได้ท่ี www.graduate.mahidol.ac.th และเลือกเมนู View Scores   
 

๒.  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
  ๒.๑  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสงค์

จะสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ระดับบัณฑิตศึกษา (โปรดตรวจสอบเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษที่จะใช้ยื่นผลให้ตรงกับเงื่อนไขของนักศึกษา) 
 ๒.๒  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์จะ
สอบ TOEFL ITP   
 

 ๓. ขั้นตอนการสมัครสอบภาษาอังกฤษ 
 ๓.๑  ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านระบบ Internet ที่ www.graduate.mahidol.ac.th  เพ่ือ
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนการบันทึกเพราะจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก 
 ๓.๒  การ Upload หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้ 

(๑)  รปูถ่ายหน้าตรงสุภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร  
 (ขนาดไม่เกิน ๒ MB นามสกุล .jpg, .jpeg) 

(๒)  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร ที่ยังไม่หมดอายุโดยเซ็นรับรองส าเนา 
ถูกต้องก่อนการ upload หลกัฐาน (ส าเนาต้องชัดเจน สามารถมองเห็นข้อมูล
และรูปภาพของผู้สมัครได้ ขนาดไม่เกิน ๒ MB  นามสกุล .jpg, .jpeg, .pdf) 

 ๓.๓  อัตราค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL ITP  

 

http://www.graduate.mahidol.ac.th/
http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.graduate.mahidol.ac.th/
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               (๑)  นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
      ครั้งละ  ๑,๗๐๐  บาท 

    (๒)  บุคคลทั่วไป  ครั้งละ  ๑,๘๐๐ บาท 
๓.๔  ช่องทางการช าระเงิน 

    (๑)  ผู้สมัครพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงิน (Invoice) แล้วน าไปช าระเงินที่ธนาคาร 
          ตามท่ีระบุไว้ในใบแจ้งการช าระเงิน (Invoice) 
    (๒)  ผู้สมัครช าระเงินผ่านระบบ QR Payment ด้วย Application   

 เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยไม่รับช าระเป็นเงินสด ธนาณัติ หรือเอกสารการเงินประเภท
อ่ืนใด นอกจากวิธีการช าระเงินที่ระบุไว้ 

๓.๕  ผู้สมัครจะต้องช าระเงินให้ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น ภายในวันและเวลา   
ทีก่ าหนดในใบแจ้งการช าระเงิน (Invoice) 

๓.๖  บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณาการสมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
หรือให้ข้อมูลการสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง บัณฑิตวิทยาลัยให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะและไม่คืนเงินให้ไม่
ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่สามารถโอนย้ายการสอบไปในครั้งถัดไปได้ ดังนี้  และค่าสมัครสอบความรู้
ภาษาอังกฤษในแต่ละครั้งไม่สามารถโอนไปใช้ในการสอบครั้งถัดไปได้  

๓.๗  หากมีผู้สมัครไม่ถึง ๑๐ คน บัณฑิตวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสอบ ผู้สมัครสามารถ
เลือกรับเงินค่าสมัครคืน หรือ โอนการสอบไปครั้งถัดไปได้ 

 

 ๔.  แนวทางปฏิบัติในการเข้าสอบ 
    ๔.๑  จ ากัดจ านวนผู้เข้าสอบตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  
      ๔.๒  ผู้สมัครต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงต่อกรรมการเพ่ือลงทะเบียนเข้า
สอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

  ๔.๓  ไม่อนุญาตให้น ากระเป๋า เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด นาฬิกาดิจิทัล หรือสิ่งของมีค่าใดๆ                                  
 เข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หนังสือเดินทางของผู้เข้าสอบ 

๔.๔  ห้ามอัดเสียง หรือ ถ่ายภาพข้อสอบ บรรยากาศในห้องสอบด้วยอุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
โดยเด็ดขาด 

  ๔.๕  ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด 
                  ๔.๖   ผู้เข้าสอบต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลาสอบ ๓๐ นาท ี 
   รอบเช้า   ลงทะเบียน   ๘.๓๐ น. เริ่มทดสอบ ๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. 
   รอบบ่าย  ลงทะเบียน ๑๒.๓๐ น. เริ่มทดสอบ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
                             ผู้ที่มาหลังเวลาเริ่มทดสอบ บัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

๔.๗  แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่ราชการ  ควรใส่เสื้อให้ร่างกาย
อบอุ่น เนื่องจากสอบในห้องปรับอากาศและไม่สวมรองเท้าเปลือยส้นหรือรองเท้าฟองน้ าแตะ เข้าห้องสอบ 

๔.๘  บัณฑิตวิทยาลัยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ส าหรับผู้เข้าสอบทุกท่าน 
๔.๙   ห้ามดึงบัตรประจ าตัวผู้เข้าสอบออกจากโต๊ะสอบโดยเด็ดขาด 

 ๔.๑๐ เมื่อกรรมการประจ าห้องสอบแจ้งหมดเวลาสอบ ผู้เข้าสอบต้องวางอุปกรณ์เครื่อง  
เขียนทันทแีละรอการอนุญาตจากกรรมการประจ าห้องสอบให้ออกจากห้องสอบพร้อมกัน  
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๕. พฤติกรรมไม่เหมาะสมที่อาจน าไปสู่การตัดสิทธิ์สอบ  
 ผู้เข้าสอบที่มีพฤติกรรมทุจริต หรือส่อทุจริต หรือกระท าการใดๆ ทีฝ่่าฝืนแนวปฏิบัติในการ 

สอบ หมายถึงการกระท าดังต่อไปนี้  
 ๕.๑  น าต ารา สมุด หนังสือ บันทึกข้อความ  เอกสารใดๆ นาฬิกาดิจิทัล กระเป๋า เครื่องมือ 

สื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ 
                     ๕.๒  คัดลอกข้อสอบ และ/หรือ ค าตอบ 
                     ๕.๓  ส่งกระดาษ ส่งข้อความ หรือส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ใดๆในระหว่างท าข้อสอบ 
                     ๕.๔  เข้าสอบแทนกัน 
                     ๕.๖  เปลี่ยนที่นั่งสอบหลังจากการสอบเริ่มขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ        

 ๕.๗  ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๕.๘  ผู้เข้าสอบที่ไม่วางอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกประเภท หลังจากกรรมการประจ าห้องสอบ 

แจ้งหมดเวลาสอบ   
 ๕.๙  กรณีอ่ืนๆให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคุมสอบ  

                     หากผู้เข้าสอบมีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น บัณฑิตวิทยาลัยมีสิทธิ์ยุติการสอบทันทีและจะถูก
ตัดสิทธิ์การสอบเป็นเวลา ๑ ปี กรรมการคุมสอบจะท าการบันทึกลักษณะความผิดในกระดาษค าตอบและ
จัดท าแบบบันทึกข้อความ โดยจะไม่ตรวจกระดาษค าตอบโดยเด็ดขาด  พร้อมทั้งระงับและยกเลิกการประกาศ
ผลคะแนน รวมถึงไม่คืนเงินค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษในทุกกรณี  
      

๖. ส าหรับผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางสายตา  
          ตามระเบียบคู่มือคุมสอบ TOEFL ITP (Supervisor’s Manual 2016) จากสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ (Institute of International Education: IIE/Southeast Asia) อนุญาตให้มีการขยาย
เวลาสอบออกไปอีก ๕๐ % ของเวลาสอบปกต ิ

 

 ๗. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
     งานศูนย์ภาษา อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล   
     อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๑๕๐ – ๑๕๒   
                 โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๙๓๑๗ หรือที่ e-mail gradlc@mahidol.ac.th   
 

 
                                                   ประกาศ ณ วันที่           มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                  
 
 
 
                                                             ( ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ ) 
                                                                             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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