ด่ วนมาก บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทบ. (กองการศึกษาฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๘, ๘๗๐๒๑) .
ที่ กห ๐๔๐๑/๙๔๔
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓
.
เรื่อง ขออนุมัติจดั ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. .
กับ ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบคุ คล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์
(ประเทศไทย)
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
- อนุมัตติ ามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชั ต์ คงสมพงษ์
(อภิรัชต์ คงสมพงษ์)
ผบ.ทบ.
๑๕ มี.ค. ๖๓
พ.อ.
ตรวจ
(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์
พ.อ.
ตรวจ
(ณัฐพล นาคพาณิชย์)
พล.ต.
ตรวจ
รอง ผบ.ทบ.
พล.ต.
ตรวจ
๑๓ มี.ค. ๖๓
พ.อ.
ตรวจ
สำเนาถูกต้อง
พ.อ.

ร.อ.หญิง ณัฐธิดา
พล.ต.
(ณัฐธิดา
พล.ต.

ตรวจ

ยืนตรวจ
ยง
ยืนตรวจ
ยง)
ประจำแผนก กพ.ทบ.
๑๖ มี.ค. ๖๓

(ลงชือ่ ) พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์
(คธายุทธ์ เสาวคนธ์)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๓ มี.ค. ๖๓
(ลงชื
) พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
ส.ค.่อ๖๑
ส.ค. ๖๑ (ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์)
เสธ.ทบ.
ส.ค. ๖๑
๑๓ มี.ค. ๖๓
ส.ค. ๖๑
พ.อ.
ตรวจ
ราชการส.ค. ๖๑
พ.อ.
ส.ค. ๖๑ (สุนัย ประภูตรวจ
ชะเนย์)
ส.ค. ๖๑
ส.ค. ๖๑ ผช.ผบ.ทบ.(๑)
พล.ต.
ตรวจ
มี.ค. ๖๓
ส.ค. ๖๑
ส.ค. ๖๑
พ.อ.
ตรวจ
ส.ค.่อ๖๑
(ลงชื
)

พล.ต.

ตรวจ

ส.ค. ๖

ด่วนมาก

- สำเนาคูฉ่ บับ -

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ. (กองการศึกษาฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๐๘, โทร.ทบ. ๘๗๐๒๑)
ที่ กห ๐๔๐๑/๙๔๔
วันที่
๑๑ มี.ค. ๖๓
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทบ. กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง นโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

จำนวน ๑ ชุด

๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ทบ. กับ
ห้างหุ้ น ส่วนสามัญ นิ ติบุคคล เซ็น เตอร์ฟ อร์โปรเฟสชั่น แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ CPA
(Thailand) โดยมีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ร่ว มมือ ประสานงานในการดำเนิน การทดสอบภาษาอัง กฤษ
โดยใช้แบบทดสอบ TOEIC® (Test of English for International Communication) ให้แก่ข้าราชการ ทบ.
เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การนำผลคะแนน TOEIC® ไปเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ในการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการ ทบ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้
๑.๑ ขอบเขตความร่วมมือ
๑.๑.๑ จะร่วมมือโดยให้ ข้าราชการทหาร ทุ กหน่วยในสั งกัด ทบ. สามารถ
ใช้สิทธิ์ทดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® ในนาม “กองทัพบก”
๑.๑.๒ จะร่ ว มมื อ โดยการจั ด การทดสอบทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ โดยใช้
แบบทดสอบ TOEIC® ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัด ทบ.
๑.๑.๓ จะสนับสนุนโดยพิจารณา “อัตราค่าสอบ” แบบทดสอบภาษาอังกฤษ
TOEIC® ในอัตราพิเศษ แก่ข้าราชการทหาร ในสังกัด ทบ. ตามผนวกแนบท้ายบันทึกข้อตกลง
๑.๑.๔ จะร่วมมือโดยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ระเบียบ
และปฏิบัติในการสอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานในสังกัด ทบ. ทราบ
๑.๑.๕ จะร่วมมือโดยอนุญ าตให้ CPA (Thailand) อ้างอิงชื่อ “กองทัพบก”
เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการทำการตลาดถึงการใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® ในหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย
๑.๑.๖ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุน
ด้านคำปรึกษาด้านมาตรฐานและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ต่อเนื่องกับการดำเนินงานตามบันทึ กข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมควร
หรือเห็นชอบร่วมกันในอนาคต

-๒๑.๑.๗ ทั้งสองฝ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามดูแล และให้คำปรึกษา
ในการดำเนินงานความร่วมมือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๒ อัตราค่าสอบ TOEIC®
อัตราค่าสอบ (ปกติ) ๑,๘๐๐ บาท/คน/ครั้ง เป็น อัตราพิเศษสำหรับข้าราชการ
ทบ. โดยอัตราค่าสอบขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่สอบสะสม/ปี (ตามผลการรายงานผลคะแนน) ดังนี้
หมวด จำนวนครั้งที่สอบต่อปี
A
B
C
D
E

๑ – ๕๐๐
๕๐๑ – ๑,๐๐๐
๑,๐๐๑ - ๒,๕๐๐
๒,๕๐๑ - ๕,๐๐๐
๕,๐๐๑ ขึ้นไป

อัตราพิเศษสำหรับ ทบ. โปรแกรม ๓
(บาท)
๑,๑๐๐
๑,๐๕๐
๑,๐๐๐
๙๕๐
๙๐๐

๑.๓ ระยะเวลาของความร่วมมือ : ระยะเวลาต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่าย
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จนถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๘
๑.๔ สาระสำคัญอื่น ๆ :
๑.๔.๑ หากฝ่ายหนึ่ งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย ประสงค์แก้ไขรายละเอียดบันทึก
ข้อตกลงฯ ให้เป็นประการใด จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแล้วให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐาน และมีผลบังคับใช้ในเวลาที่ตกลงกัน
๑.๔.๒ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์ยกเลิกบันทึกข้อตกลงฯ ให้ฝ่ายนั้นมีหนังสือ
แจ้งล้วงหน้าไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อการจัดการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามโครงการ
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ นโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้กำหนดนโยบาย
เร่งด่วน โดยกำหนดให้ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหาร
ของกำลังพล ทบ. ในทุกระดับ” โดยส่งเสริมให้กำลังพลทุกระดับ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรทาง
ทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และขีดความสามารถทางทหารให้เพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งได้รับประสบการณ์ เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีทนั สมัย รายละเอียดตามอ้างถึง
๒.๒ ผบ.ทบ. ได้ ก รุ ณ าสั่ ง การในการประชุ ม ชี้ แ จงและสั่ ง การของ ผบ.ทบ. ต่ อ
ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (วาระปกติ) และการประชุมสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ ๓ ประการ
ของ ทบ. เมื่อ ๖ ก.พ. ๖๓ กำหนดให้การปรับย้ายตำแหน่ง ผบ.กรม และ ผบ.พัน. ตั้งแต่ เม.ย. ๖๓ เป็นต้นไป
ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องผ่านการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC® (Test of English for
International Communication) ในระดับ ๕ (คะแนน ๒๕๕ - ๔๐๐) จาก ๖ ระดับ ซึ่งระดับสูงสุด คือ
ระดับที่ ๑ (คะแนน ๙๐๐ ขึ้นไป) โดยให้ กพ.ทบ. ดำเนินการเพื่อออกคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

-๓๒.๓ กพ.ทบ. ได้ ป ระชุม กั บ สธน.ทบ. ในฐานะหน่ วยงานด้านกฎหมายของ ทบ.
พิจารณาตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ ตามข้อ ๑ เบื้องต้นแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยให้เพิม่ เติม
ข้อความเพื่อให้มีเนื้อหาสาระของบันทึกข้อตกลงครบถ้วนสมบูรณ์ มีความชัดเจน และเหมาะสม ซึ่ง กพ.ทบ.
ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า
๓.๑ การจัดทำบัน ทึ กข้ อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ตามข้อ ๑ จะเป็น โอกาส
ในการพัฒนากำลังพลของ ทบ. ให้มีทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบั ติงานของหน่วย และ ทบ. โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุ คคลทั่วไป ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชาและนโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ในข้อ ๒.๑
และ ๒.๒ กอปรกับ สธน.ทบ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติ
๓.๒ เพื่อให้ข้อตกลงความร่วมมือฯ ตามข้อ ๓.๑ มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ และให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ได้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ กพ.ทบ. จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในห้วงเวลาที่เหมาะสมตามที่ทั้งสองฝ่ายเสนอ โดยเห็นควรให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑)
เป็นผู้ลงนามแทนในนามของ ทบ.
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้
๔.๑ อนุ มั ติ ให้ จั ด ทำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ าง ทบ. กั บ
ห้างหุ้ น ส่วนสามัญ นิ ติบุคคล เซ็น เตอร์ ฟ อร์โปรเฟสชั่น แนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ CPA
(Thailand) ตามข้อ ๑ โดยมอบอำนาจให้ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นผู้ลงนามแทน
๔.๒ ให้ กพ.ทบ. จัดพิธีลงนามในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
ทบ. กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ฯ โดยในห้วงเวลาตามการ
พิจารณาในข้อ ๓.๒
๔.๓ ให้ สปช.ทบ., สลก.ทบ. และ สสน.บก.ทบ. ให้ การสนั บสนุ น กพ.ทบ. ในการ
ดำเนินการจัดพิธีลงนามฯ ตามการร้องขอ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ
(อยุทธ์ ศรีวิเศษ)
จก.กพ.ทบ.
ร.อ.หญิง
พ.อ.

ร่าง/พิมพ์/ทาน
ตรวจ

มี.ค. ๖๓
มี.ค. ๖๓

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบ TOEIC®
ระหว่าง
กองทัพบก และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
----------------------------------------------บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง กองทัพบก สำนักงานตั้งอยู่ที่ กองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดย พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ตำแหน่ง
ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “กองทัพบก” ฝ่ายหนึ่ง กับ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ อาคารบีบี บิลดิ้ง ชั้น ๑๙ ห้อง ๑๙๐๗ ถนนอโศก (สุขุมวิท ๒๑) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โดย ดร. ศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงเรียกว่า “CPA (Thailand)” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยบันทึกข้อตกลงมีสาระสำคัญดังนี้
ข้อ ๑ วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อวัดระดับความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของข้าราชการทหาร สังกัด
กองทัพบก
๑.๒ เพื่อนำผลคะแนน TOEIC® ไปเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
๑.๓ เพื่อใช้ผลคะแนนและความหมายของผลคะแนนเป็ นแนวทางในการวางแผน
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก
ข้อ ๒ ความร่วมมือ
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมมือประสานงานกันเพื่อดำเนินการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบทดสอบ TOEIC® (Test of English for International Communication) แก่ข้าราชการทหาร

-๒สังกัดกองทัพบก ตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๑ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การประเมิ น
และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก โดย
๒.๑ CPA (Thailand) จะร่วมมือโดยให้ข้าราชการทหาร ทุกหน่วยในสังกัดกองทัพบก
สามารถใช้สิทธิ์ทดสอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® ในนาม “กองทัพบก”
๒.๒ CPA (Thailand) จะร่วมมือโดยการจัด การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบทดสอบ TOEIC® ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก
๒.๓ CPA (Thailand) จะสนั บสนุ น โดยพิ จ ารณา “อั ต ราค่ า สอบ” แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ TOEIC® ในอัตราพิเศษ แก่ข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพบก
๒.๔ กองทัพบก จะร่วมมือโดยการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ระเบียบ
และปฏิบัติในการสอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกทราบ
๒.๕ กองทัพบก จะร่วมมือโดยอนุญาตให้ CPA (Thailand) อ้างอิงชื่อ “กองทัพบก”
เป็นฐานข้อมูลลูกค้าในการทำการตลาดถึงการใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC® ในหน่วยงานภาครัฐ
ในประเทศไทย
๒.๖ ทั ้ งสองฝ่ ายตกลงให้ ความร่ วมมื อในการดำเนิ นงาน พร้ อมทั ้ งสนั บสนุนด้ าน
คำปรึกษาด้านมาตรฐานและการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาเห็นสมควร หรือเห็นชอบร่วมกัน
ในอนาคต
ข้อ ๓ ขอบข่ายความร่วมมือ
ขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ให้ เ ป็ น ไปตาม “ข้ อ เสนอการดำเนิ น การทดสอบทั ก ษะ
ทางภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ TOEIC® สำหรับข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก” ลงวันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๖๓ (เอกสารประกอบท้ายบันทึกข้อตกลง ที่ส่งมาด้วย)
ข้อ ๔ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง
เอกสารประกอบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก
ข้อตกลงนี้
- ผนวก ๑ ท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดสอบทางภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบทดสอบ TOEIC ระหว่าง กองทัพบก และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนล
แอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย) ข้อเสนอการดำเนินการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ
TOEIC® สำหรับข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ หน้า

-๓–
ข้อ ๕ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกบันทึกข้อตกลง
การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงนี้ จะกระทำได้ตามความเหมาะสม
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่าย
หนึ่งทราบล่ วงหน้าเป็นเวลาไม่ น้อยกว่ า เก้ าสิ บ (๙๐) วัน ทั้งสองฝ่ายจะเจรจาทำความตกลงร่ วมกั น
และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
การแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ผนวก ๑ จะกระทำได้ ตามความเหมาะสม
โดยได้รับความเห็นชอบจาก กองทัพบก ซึ่งมอบหมายให้ เจ้ากรมกำลังพลทหารบก ทำการแทน ผู้บัญชาการ
ทหารบก และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
ซึ่งมอบหมายให้ นางอนิลิณ ตระกูลทอง รองกรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด ทำการแทน กรรมการ
อำนวยการ โดยทั้งสองฝ่ายจะเจรจาทำความตกลงร่วมกันและจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๖ การมีผลบังคับใช้และการยกเลิกบันทึกข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป โดยมีกำหนดระยะเวลา
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสอง (๒) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ
ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และถือครองไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงนาม ณ กองบัญชาการกองทั พบก ตั้งอยู่ที่ ถนนราชดำเนิ นนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ลงนาม พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์
(สุนัย ประภูชะเนย์)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ทำการแทน
ผู้บัญชาการทหารบก

ลงนาม ดร.

ศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร
(ศุภลักข์ โกมารกุล ณ นคร)
กรรมการอำนวยการ

๑

ผนวก
ท้ ยบนทกข้อตกลงคว มร่วมมอก รทดสอบทกษะท งภ ษ องกฤษ
ดย ช้ บบทดสอบ TOEIC ระหว่ ง กองทพบก ละ หสน. ซน ตอร์ฟอร์ ปร ฟสชน นล อส ซส ม้นท์ (ประ ทศ ทย)

ข้อเสนอการดาเนิ นการทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ TOEIC
สาหรับข้าราชการ สังกัดกองทัพบก
. หลักการและเหตุผล
ต มทผ้บญช ก รทห รบก พล อกอภรชต์ คงสมพงษ์ ด้มด รทจะ ห้ข้ ร ชก รทห ร สงกดกองทพบกบ งต หน่ง
ข้ รบก รทดสอบทกษะท งภ ษ องกฤษด้ว ย บบทดสอบทมคว ม ปนม ตรฐ น ดยพจ รณ บบทดสอบ TOEIC ปน
ครองมอ นก รประ มนระดบคว มร้ ละทกษะท งภ ษ องกฤษดงกล่ ว มวตถประสงค์ พอ ปนก รวดระดบ ละพฒน คว มร้ ละ
ทกษะท งภ ษ องกฤษของข้ ร ชก รทห ร สงกดกองทพบก ละ พอม่งหม ย ห้ส ม รถสอส รภ ษ องกฤษ ด้อย่ งม
ประสทธภ พยงขนนน
หสน. ซน ตอร์ฟอร์ ปร ฟสชน นล อส ซส ม้นท์ (ประ ทศ ทย) หรอ CPA (Thailand) นฐ นะผ้ ทน ห่ง ดยว น
ประ ทศ ทย นก รด นนก รจดสอบภ ษ องกฤษด้ ว ย บบทดสอบ TOEIC (Test of English for International
Communication) ลง หนว่ บบทดสอบ TOEIC มคว ม หม ะสม ละส ม รถ ช้ ปน ครองมอ นก รทดสอบคว มร้ ละทกษะ
ท งภ ษ องกฤษของข้ ร ชก รทห ร สงกดกองทพบก ด้ตรงต มวตถประสงค์ ด้อย่ งมประสทธภ พ
. วัตถุประสงค์
พอวดระดบคว มร้ ละทกษะก ร ช้ภ ษ องกฤษของข้ ร ชก รทห ร สงกดกองทพบก
พอ ช้ผลคะ นน TOEIC ปน กณฑ์ม ตรฐ น นก รประ มนทกษะก ร ช้ภ ษ องกฤษ ห้ หม ะสมกบต หน่งง น
พอ ช้ผลคะ นน ละก ร ปลผลคะ นน ปน นวท ง นก รว ง ผนพฒน คว มร้ ละทกษะภ ษ องกฤษของข้ ร ชก ร
ทห ร สงกดกองทพบก
. คุณสมบัติของเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชันแนลแอสเซสเม้
่
นท์ (ประเทศไทย) และแบบทดสอบ TOEIC
หสน. ซน ตอร์ฟอร์ ปร ฟสชน นล อส ซส ม้นท์ (ประ ทศ ทย) หรอ CPA (Thailand) ปนผ้ ทน ห่ง ดยว นประ ทศ
ทยทด นนก รจดสอบภ ษ องกฤษด้วย บบทดสอบ TOEIC ม กว่
ป บบทดสอบ TOEIC ช้ นก รวดคว มร้ ละทกษะ
ท งภ ษ องกฤษของผ้ท ม่ ด้ ช้ภ ษ องกฤษ ปนภ ษ ม่ ตง ต่ นระดบ รมต้น ช้ภ ษ องกฤษจนถงระดบท ช้ภ ษ องกฤษ ด้
กล้ คยงกบ จ้ ของภ ษ TOEIC ปน บบทดสอบท ด้ก รยอมรบทว ลก มจด ด่นคอ ปน บบทดสอบทมคว ม ปนม ตรฐ นสง
ด้รบคว ม ชอถอ ละก รยอมรบ นระดบส กล ผลก รทดสอบมคว ม ทยงตรง ละมคว มปลอดภยของข้อมลสง ละทส คญคอ
ส ม รถ ทยบ คยงกบกรอบม ตรฐ นระดบส กล ช่น ILR (Interagency Language Roundtable) ACTFL (American Council
on the Teaching of Foreign Languages) CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ป น ต้ น
ดย บบทดสอบ TOEIC ด้รบก รรบรองด้วยง นวจยระดบส กลทน่ ชอถอ
บบทดสอบ TOEIC ถกพฒน ขน ดยสถ บน Educational Testing Service (ETS) ประ ทศสหรฐอ มรก ซง ปน
สถ บนทจดท บบ บบทดสอบท ด้ร บก รยอมรบท ว ลก ช่ น TOEFL GRE SAT ปนต้น ดย บบทดสอบ TOEIC ปน
บบทดสอบทถกพฒน ขนต มบรบทของสภ พ วดล้อม ก รสอส ร นชวตประจ วน ละก รท ง น
ด้วย หตนจงส ม รถมน จ ด้ว่ บบทดสอบ TOEIC ปน ครองมอ นก รวดคว มร้ ละทกษะท งภ ษ องกฤษทม
คณภ พ ละ ด้ม ตรฐ นส กล
นปจจบนม กกว่
, องค์กรทว ลกท ช้ บบทดสอบ TOEIC ส หรบประ ทศ ทย บบทดสอบ TOEIC ด้รบก ร
ยอมรบอย่ งม กจ กองค์กรทงภ ครฐ ละภ ค อกชน ดย ฉพ ะ น รองของคว มมม ตรฐ น ละคว มปลอดภยของข้อมล

๒
บบทดสอบ TOEIC จง ด้ถก ลอก ช้ นหน่ วยง นทงภ ครฐบ ล ละ อกชนม กกว่
องค์กร นวตถประสงค์ทหล กหล ย
ช่น นภ คธรกจ มก ร ช้คะ นน TOEIC ปน กณฑ์ นก รรบสมครง น ก รวดคว มร้ ละทกษะท งภ ษ องกฤษ พอ ลอน
ต หน่ ง ก รปรบ งน ดอน ปนต้น ส่วน นภ คก รศกษ บบทดสอบ TOEIC ถก ช้ ปน กณฑ์ นก รรบนกศกษ ก รประ มน
สมทธภ พ ก รพฒน ภ ษ องกฤษของนกศกษ ก รขอจบก รศกษ ปนต้น
. รูปแบบของแบบทดสอบ TOEIC
บบทดสอบ TOEIC ม บบทดสอบทส ม รถวดทกษะท งภ ษ องกฤษ ด้ทง ทกษะ ดยส ม รถ ลอกสอบ ด้ดงน
) บบทดสอบก รฟง ละก รอ่ น (TOEIC Listening & Reading)
) บบทดสอบก รพด ละก ร ขยน (TOEIC Speaking & Writing)
) บบทดสอบก รพด (TOEIC Speaking Only)
) บบทดสอบก ร ขยน (TOEIC Writing Only)
บบทดสอบ TOEIC ท ปนทนยม ละถก ลอก ช้อย่ ง พร่หล ย ด้ ก่ TOEIC Listening & Reading นองจ กทกษะก ร
ฟง ละก รอ่ น ปนทกษะท ม่ส ม รถวดผล ด้ด้วยก รมอง หนจ กภ ยนอก จงต้องอ ศยก รประ มนทกษะด้วยก รท
บบทดสอบ ท่ นน อย่ ง รกต ม ผลคะ นนจ กก รทดสอบทกษะก รฟง ละก รอ่ นของ TOEIC ส ม รถน ปประ มน
สมทธภ พท งทกษะก รพด ละก ร ขยน ด้ ด้วยคว ม ม่นย นระดบร้อยละ
ดยอ้ งองจ กง นวจยท ชอถอ ด้
. ขอบเขตงาน
. คว มร่วมมอน จะมก รท บนทกข้อตกลง (MOU) ระหว่ งกองทพบก ละ CPA (Thailand)
. CPA (Thailand) จะด นนก รจดสอบ พอวดระดบคว มร้ ละทกษะก ร ช้ภ ษ องกฤษ ดย ช้ บบทดสอบ
ภ ษ องกฤษ TOEIC ทประกอบด้วยก รทดสอบทกษะก รฟง (Listening Comprehension) ละทกษะก รอ่ น
(Reading Comprehension) ห้กบข้ ร ชก รทห ร สงกดกองทพบก ทมคว มประสงค์จะสอบ
. กระบวนก ร ละบคล กร นก รจดสอบทงหมด จะด นนก ร ดย CPA (Thailand) ต มม ตรฐ น ดยวกน ทงก ร
สอบทศนย์สอบ ละก รสอบนอกสถ นท
. . ผ้มสทธสอบ TOEIC นน ม ละ นอตร ค่ สอบของกองทพบก ด้ ก่ ข้ ร ชก รทห ร สงกดกองทพบก ทวประ ทศ
. . CPA (Thailand) จะน ส่งผลคะ นน ห้กองทพบก ละ/หรอ หน่ วยง นสงกดกองทพบกทจดสอบ ต ม ปร กรม
ร ยง นผลคะ นนทกองทพบก ลอก ด้ ก่ ปร กรม (ข้อ )
. การนาเสนอบริ การและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ กบั ผูบ้ งั คับบัญชา และข้าราชการทหารที่มีสิทธิ์ สอบ TOEIC
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.

.

.

การกาหนดคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ (Language Standard Setting) ปนก รพจ รณ ถงระดบทกษะท ง
ภ ษ องกฤษต ม นอง น ละคว มจ ปน นก ร ช้ภ ษ องกฤษของ ต่ละต หน่ ง ง น ดยประมวลผลออกม ปน
คะ นน TOEIC ซง ปนคะ นนม ตรฐ น นก รน ปปรบ ช้ นวตถประสงค์ต่ ง ของกองทพบก ช่น ก ร ลอนขน
ก ร ลอนต หน่ ง ก รคด ลอก พอ ปศกษ ดง น/ปฏบตง น นต่ งประ ทศ หรอคด ลอก ข้ ร่วมฝกกบต่ งประ ทศ
ปนต้น
การบรรยายแนะนาแบบทดสอบ TOEIC พอ ห้ข้ ร ชก รทห ร หนคว มส คญของ ละสร้ งคว มค้น คยกบ
บบทดสอบ ตลอดจน นะน ก ร ตรยมคว มพร้อม นก รสอบ TOEIC รวมถงระ บยบก รสอบทควรทร บ ดย
CPA (Thailand) ยนดทจะน สนอข้อมล ดย ม่มค่ ช้จ่ ยส หรบก รบรรย ย นพนทกรง ทพฯ ละปรมณฑล ละ
ชยง หม่
การจัดทา “Score Range Analysis ด้ ก่ก รว คร ะห์คะ นน TOEIC ของข้ ร ชก รทห ร ท ข้ รบก รทดสอบ
TOEIC ต ม ครงก ร ดย ยกออก ปนทกษะก รฟง (Listening) ทกษะก รอ่ น (Reading) ละว คร ะห์ต มระดบ
คะ นน ต มต หน่ งง น ละสงกด พร้อมค อธบ ยของระดบคะ นนต่ ง ทงน พอประ ยชน์ นก รน ผลสอบ
ละคว มหม ยของคะ นน TOEIC ป ช้ นก รว ง ผนพฒน ทกษะก ร ช้ ภ ษ องกฤษ ห้ ส อดคล้ อ งกบ
วตถประสงค์ของกองทพบกต่อ ป

๓

.
.

ทงนก รว คร ะห์ท ม่นย จ ปนต้อง ช้ขอ้ มลจ กจ นวนครงทสอบหรอผ้สอบจ นวนม ก ดงนน พอ ห้ก รว คร ะห์
ปน ปอย่ ง ม่นย ละมหลกก ร ควรจะท ก รว คร ะห์ระดบคะ นนหลงจ ก ต่ละรอบของก รประ มน หรอ
คด ลอกของกองทพบก
การมอบคู่มือเตรียมการสอบ TOEIC Examinee E-Handbook ละ อกส รขนตอน ละระ บยบก ร ข้ สอบ พอ
ประช สมพนธ์ ห้กบข้ ร ชก รทห รทมสทธสอบ นรป บบ E-Handbook
การจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จ้งข้อมล ละสร้ งคว ม ข้ จ นกระบวนก รสอบกบข้ ร ชก รทห ร

. การลงนามในหนังสือข้อตกลง
CPA (Thailand) จะจดท บนทกคว ม ข้ จ (Memorandum of Understanding) พอ ห้ก รด นนก รจดสอบ
TOEIC ปน ปต มข้อ สนอฯ น ยบ ย ละข้อตกลง นร ยละ อยดต่ ง ของกระบวนก รจดสอบ TOEIC นน ม
“กองทพบก” ดย ปนก รลงน มร่วมกนระหว่ ง “กองทพบก” ละ “CPA (Thailand)”
. การรายงานผลคะแนน TOEIC ตามโปรแกรมที่กองทัพบกเลือก คือ โปรแกรม
ต มทกองทพบก ด้พจ รณ ลอกรป บบก รร ยง นผลคะ นนต ม ปร กรมท ห้กบข้ ร ชก รทห ร สงกด
กองทพบกต มวตถประสงค์ก ร ช้ผลคะ นนนน CPA (Thailand) ขอ จ้งร ยละ อยดของร ยง นผลคะ นน ต่ละประ ภท น
ปร กรม ดงน
ต ร งท – ร ยละ อยดก รร ยง นผลคะ นนต ม ปร กรมท
ประ ภทของรายงานผลคะ นน

TOEIC Score Roster

Individual General Score
Assessment

TOEIC Official Score Report

รายละ อยดของการรายงานผลคะ นน
ร ยง นผล บบรวม นรป บบร ยก ร รยงต มล ดบอกษรชอผ้สอบ ล รยงต มช่วงค นน
สอบ ปร กอบด้วย
ชอองค์กร
ชอ-น มสกลผ้สอบ
หม ย ลขปร จ ตวปร ช ชน
วน/ ดอน/ปททดสอบ
ผลค นนทดสอบทกษ ก รฟง ก รอ่ น ล ผลค นนรวม
ร ยง นผลค นน นรป บบค อธบ ยร ยบคคล ปร กอบด้วย
ชอองค์กร
ชอ-น มสกลผ้สอบ
วน/ ดอน/ปททดสอบ
ผลค นนทดสอบทกษ ก รฟง ก รอ่ น ล ผลค นนรวม
ค อธบ ยคว มส ม รถท งทกษ ก รฟง ล ก รอ่ น (ตามที ด้ทดสอบจริง)
ค อธบ ยคว มส ม รถท งด้ นก รพด ล ก ร ขยน (ประ มินจากผลการทดสอบทักษะการ
ฟั ง ละการอ่าน ดยมีความ ม่นยา นระดับร้อยละ
ดยอ้างอิงจากการวิจยั ที ชอถอ ด้ )
ร ยง นผลค นน นรป บบ บค นนร ยบคคลอย่ ง ปนทางการ ปร กอบด้วย
ชอองค์กร
ชอ-น มสกลผ้สอบ
หม ย ลขปร จ ตวปร ช ชน
วน/ ดอน/ป กดของผ้สอบ
วน/ ดอน/ปททดสอบ
ผลค นนทดสอบทกษ ก รฟง ก รอ่ น ล ผลค นนรวม
ค อธบ ยคว มส ม รถท งทกษ ก รฟง ล ก รอ่ น (ตามที ด้ทดสอบจริง)

ม ย ต – ข้ ม บน ยง นผ ค นนทกป ภท ยง น ปนภ
ถ่ ยข งผ้ บ

งก

ม่มก

บย

ต

น่ง

ม่ม ป

๔
. รูปแบบและกาหนดการส่งรายงานผลคะแนน
รป บบของก รจดส่งร ยง นผลคะ นน มดงน
. TOEIC Score Roster จดส่ง ปนข้อมลอ ลกทรอนกส์ นรป บบ PDF File ละ Excel File ห้กบกองก รศกษ
ส นกพฒน ละบรห รก ลงพล กรมก ลงพลทห รบก ละหน่วยง น นสงกดกองทพบกทจดก รสอบต ม
ก หนด วล ทระบ นต ร งท
. Individual General Score Assessment จดส่ง ปนข้อมลอ ลกทรอนกส์ นรป บบ PDF File ละรป บบ อกส ร
ห้กบกองก รศกษ ส นกพฒน ละบรห รก ลงพล กรมก ลงพลทห รบก ละหน่วยง น นสงกดกองทพบกท
จดก รสอบต มก หนด วล ทระบ นต ร งท
. TOEIC Official Score Report จดส่ง นรป บบ อกส ร ท ง ปรษณย์ด่วนพ ศษ (EMS) หรอผ้สอบส ม รถม รบ
อง ด้ต มก หนด วล ทระบ นต ร งท
ต ร งท ก หนดก รออกผลคะ นน ละก รส่งผลคะ นนออกท ง ปรษณย์
กาหนดออกผลคะแนนและส่งออกผลคะแนนทางไปรษณี ยด์ ่วนพิ เศษ (EMS)

ประเภทของสนามสอบ

ผู้จดั สอบ : ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

ผู้จดั สอบ : ศูนย์สอบเชียงใหม่

ศนย์สอบ CPA (Thailand)
กรง ทพฯ/ ชยง หม่

วนท ก ร (กรณสอบวนจนทร์-ศกร์)
ส หรบก รสอบวน ส ร์รบผล ด้
นวนองค รถด ป

วนท ก ร (กรณสอบวนจนทร์-พฤหส)
วนท ก ร (กรณสอบวนศกร์- ส ร์)

นอกสถ นท
(ณ สถ นททกองทพบก/
หน่วยง นสงกดกองทพบกจดห )

วนท ก ร

วนท ก ร (กรณสอบวนจนทร์-พฤหสฯ)
วนท ก ร (กรณสอบวนศกร์- ส ร์)

สถ บนก รศกษ ท ด้รบก ร ต่งตง
อย่ ง ปนท งก รจ ก CPA (Thailand)
ห้ ปนสถ นทจดสอบ
TOEIC Listening & Reading
ครงก รจดสอบ TOEIC นอกสถ นท
ณ นคมอตส หกรรม

วนท ก ร

-

วนท ก ร

-

ม ย ต - ก ณ ้ ่งผ ค นนท ง ป ณย์ด่ นพ (EMS) นย์ บ จ ง่ กผ ค นนต มก นดก ข้ งต้น (ยก น้
บ น ก จ์ ่ง ก น นจนท )์ ซงจ ง่ ถงผ้ บ ม ด ขน ย่กบก ด นนง นข งท ง ป ณย์
. อัตราค่าสอบ
CPA (Thailand) มคว มยนด สนออตร ค่ จดสอบส หรบผ้สอบ นสงกดกองทพบก ต มรป บบก รร ยง นผล
คะ นน ปร กรม นอัตราพิ เศษ ดงต ร งท ดยอตร ค่ สอบจะขนอย่กบ “จ นวนครงทสอบสะสม” นน มกองทพบก
ดงน
ต ร งท –อตร ค่ สอบ TOEIC อตร พ ศษส หรบกองทพบกส หรบก รร ยง นผล
คะ นนต ม ปร กรม
หมวด

จานวนครัง้ ที่สอบต่อปี

A
B
C
D
E

- ,
,
– ,
,
– ,
,
ขน ป

อัตราพิ เศษสาหรับกองทัพบก
โปรแกรม
,
,
,

ม ย ต – CPA (Thailand) จ ป บ ต ค่ บต มขนบน ด ้ ดย ต นมต ดยค น ณจ ก
“จ น นค งท บ ม” นน มก งทพบกทง มด ต ด ย
ข งก ท บนทกข้ ตก ง

๕
. ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบการในแต่ละสนามสอบ
ผ้มสทธสอบส ม รถ ลอกสน มสอบ ด้ต มคว ม หม ะสม ดย น ต่ละสน มสอบจะมกระบวนก ร ละขนตอนท ตกต่ งกน ดงน
.

สนามสอบ: ศูนย์สอบ TOEIC ที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่
. .
สถ นท: ศนย์สอบของ CPA (Thailand)
ศนย์สอบกรง ทพฯ อ ค รบบ บลดง ถนนอ ศก
ศนย์สอบ ชยง หม่ อ ค ร ก้วนวรฐ ถนน ก้วนวรฐ
. .
วน- วล สอบ: สอบรอบปกตระหว่ งวนจนทร์ - วน ส ร์
วนละ รอบ ด้ ก่ รอบท วล . – . น. ละ รอบท วล . – . น.
. .
ก รส รองทนงสอบ: ผ้มสทธสอบส ม รถส รองทนงสอบล่วงหน้ อย่ งน้อย วนท ก รก่อนวนสอบ
ด้วยตน องทศนย์สอบ TOEIC หรอ ทรศพท์ส รองทนงสอบท ง Call Center
ศนย์สอบกรง ทพฯ หม ย ลข ทรศพท์ ละ ต่อ
ศนย์สอบ ชยง หม่ หม ย ลข ทรศพท์
ระหว่ งวนจนทร์ - วน ส ร์ วล . – . น. ( ม่รบส รองสอบท ง Email หรอ Fax)
. .
ก รยก ลกหรอ ลอนสอบ: จ้ง ลอนหรอยก ลกก รสอบล่วงหน้ อย่ งน้อย วนท ก รก่อนวนสอบ ดย
ตดต่อด้วยตน องทศนย์สอบฯ หรอท ง ทรศพท์ผ่ น Call Center ทหม ย ลข ทรศพท์ท ช้ นก รส รอง
ทนงสอบ นวนท ก รจนทร์-ศกร์ ระหว่ ง วล . - . น. ท่ นน นกรณ ลอนหรอยก ลกก ร
สอบภ ย นวนสอบ หรอ ม่ สดงตว นวนสอบจะมค่ ธรรม นยม (ค่ ปรบ) จ นวน
บ ท ซงจะ รยก
กบจ กผ้สอบ นวนสอบครงถด ป
. .
หลกฐ น สดงตน: สดงหลกฐ นตัวจริ งทไม่หมดอายุ ห้ครบถ้วน นวนสอบ ด้ ก่
บตรข้ ร ชก รทห ร ละ
บตรประจ ตวประช ชนตวจรง หรอ
บอนญ ตขบข บบพล สตก หรอ Smart Card ตวจรง หรอ
หนงสอ ดนท งตวจรง
ซง อกส รดงกล่ วต้องอย่ นสภ พสมบรณ์ มข้อมล ละรปถ่ ยท ปนปจจบน ชด จน ละ ม่ ลอนล ง
. .
อตร ละก รช ระค่ สอบ: ผ้สอบช ระค่ สอบด้วยตน อง นวนสอบต มอตร ของ ปร กรม ทระบ น
หวข้อท ต ร งท
. .
ก รส่งร ยง นผลคะ นน: ร ยง นผลคะ นนจะถกจดส่ง ห้กองทพบก ต มก หนด วล ทระบ นหวข้อท
ต ร งท
. .
ส หรบร ยง นผลคะ นนประ ภท TOEIC Official Score Report ผ้สอบส ม รถรบผลคะ นน ด้ด้วย
ตน อง หรอจดส่งท ง ปรษณย์ด่วนพ ศษ (EMS) ดยช ระค่ บรก รส่ง ปรษณย์ฯ บ ท นวนสอบ

.

สนามสอบ : การจัดสอบนอกศูนย์สอบ TOEIC (หน่ วยงานสังกัดกองทัพบกที่จดั การสอบเป็ นผูจ้ ดั หาสถานที่)
ขัน้ ตอนการจัดสอบ TOEIC
. . หน่วยง น นสงกดกองทพบกทจดก รสอบ ก หนดวน วล สถ นทจดสอบ พร้อมชอ-ต หน่ง ละ
ข้อมลตดต่อของผ้ประส นง น นหน่วยง นนน
. . CPA (Thailand) ตรวจสอบห้องสอบ ห้ตรงต มม ตรฐ น
. . หน่วยง น นสงกดกองทพบกทจดก รสอบ ส่ง บบฟอร์มส รองสอบนอกสถ นท (TOEIC Corporate
Test Request Form for On-Site Test Reservation) ละร ยชอผ้สอบ ห้ท ง CPA (Thailand) ล่วงหน้
อย่ งน้อย วนท ก รก่อนวนทต้องก รสอบ
. . CPA (Thailand) ด นนกระบวนก รจดสอบต มวน วล สถ นททก หนด

๖
. . หลกฐ น สดงตน: สดงหลกฐ นตัวจริ งทไม่หมดอายุ ห้ครบถ้วน นวนสอบ ด้ ก่
บตรข้ ร ชก รทห ร ละ
บตรประจ ตวประช ชนตวจรง หรอ
บอนญ ตขบข บบพล สตก หรอ Smart Card ตวจรง หรอ
หนงสอ ดนท งตวจรง
ซงหลกฐ นดงกล่ วต้องอย่ นสภ พสมบรณ์ มข้อมล ละรปถ่ ยท ปนปจจบน ชด จน ละ ม่ ลอนล ง
. . ก รช ระค่ สอบ TOEIC ละค่ บรก รอน ประกอบด้วย
ค่ สอบ – ช ระค่ สอบ นวนสอบต มอตร ค่ สอบทระบ นหมวด ต ม ปร กรม (ต มทระบ น
หวข้อท ต ร งท ) ดยม งอน ขก รคดค่ สอบนอกสถ นทต มจ นวนผ้ ข้ สอบจรง ดงน
จ นวนผ้สอบขนต ส หรบก รจดสอบ นกรง ทพฯ ละปรมณฑล หรอ ชยง หม่คอ
คน
ขน ปต่อห้อง/ต่อรอบ ส่วนจงหวดทนอก หนอจ กจงหวดดงกล่ วจ นวนผ้สอบขนต คอ
คนขน ป ต่อห้อง/ต่อรอบ
กรณทมผ้สอบน้อยกว่ จ นวนผ้สอบขนต คดค่ สอบต มจ นวนขนต ทระบ ว้ข้ งต้น
กรณทมผ้สอบต มจ นวนผ้สอบขนต หรอม กกว่ คดค่ สอบต มจ นวนผ้ ข้ สอบจรง ต่
ม่น้อยกว่ ร้อยละ ของจ นวนผ้สอบท จ้งส รอง ว้ น บบฟอร์มส รองสอบนอกสถ นท
(TOEIC Corporate Test Request Form for On-Site Test Reservation)
ค่ ช้จ่ ย พม ตม - กรณจดสอบนอกพนทกรง ทพฯ ละปรมณฑล ละจงหวด ชยง หม่ จะมก ร
รยก กบค่ ช้จ่ ย พม ตมต มท กดขนจรง ดงน
ค่ ดนท ง
กรณทหน่ วยง น นสงกดกองทพบกทจดก รสอบ ปนผ้จดห ย นพ หนะหรอส รองตว
ดยส ร ห้ จ้ หน้ ทของ CPA (Thailand) จะ ม่มก ร รยก กบค่ ช้จ่ ย พม ตม นส่วนน
กรณทหน่วยง น นสงกดกองทพบกทจดก รสอบ ห้ CPA (Thailand) ปนผ้จดห
ย นพ หนะ หรอส รองตว ดยส ร อง ท ง CPA (Thailand) จะท ก ร รยก กบ
ค่ ช้จ่ ยท กยวข้องกบก ร ดนท งต มท กดขนจรงหลงจ กก รจดสอบ
ทพกค้ งคน (ห กม)
กรณทหน่วยง น นสงกดกองทพบกทจดก รสอบ ปนผ้จดห ทพก ห้กบ จ้ หน้ ทคมสอบ
จะ ม่มก ร รยก กบค่ ช้จ่ ย พม ตม นส่วนน
กรณทหน่ วยง น นสงกดกองทพบกทจดก รสอบ ห้ CPA (Thailand) ปนผ้จดห ทพก
ห้กบ จ้ หน้ ทคมสอบ CPA (Thailand) จะท ก ร รยก กบค่ ช้จ่ ยท กยวข้องกบท
พกต มท กดขนจรงหลงจ กก รจดสอบ
. . วธก รช ระค่ จดสอบม วธ ด้ ก่
ช ระอตร ค่ สอบ ปน งนสด นวนสอบ
ช ระอตร ค่ สอบต ม บ จ้งหน (Invoice) ทจะ ด้รบหลงจ กก รจดสอบ
หมาย หต CPA (Thailand) ม ถจดท ก ท งก งน ้ ดค ้ งกบน ยบ ยก บกจ่ ยงบป ม ณ
ข งก งทพบก ด้
. . ก รส่งร ยง นผลคะ นน : ร ยง นผลคะ นนจะถกจดส่ง ห้ทงหน่วยง น นสงกดกองทพบกทจดสอบ ละ
กองทพบกต มรป บบ ละระยะ วล ทระบ นหวข้อท

๗
.

สนามสอบ : สถาบันการศึกษาที่ได้รบั การแต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการจาก CPA (Thailand) ให้เป็ นสถานที่
จัดสอบ TOEIC
. .

.

สถ นท: สถ บนก รศกษ ท ด้รบก ร ต่งตงอย่ ง ปนท งก รจ ก CPA (Thailand) ห้ ปนสถ นท
จดสอบ TOEIC ซงอนญ ต ห้บคคลภ ยนอกร่วมสอบกบนสต นกศกษ ด้ (ต ม อกส ร นบ )
. . วน ละ วล : ต มต ร งสอบทสน มสอบฯ ก หนด ว้ล่วงหน้
. . ก รส รองทนงสอบ ละก รยก ลกหรอ ลอนสอบ: ผ้มสทธสอบส ม รถส รองทนงสอบ ลอนสอบ หรอ
ยก ลกสอบ ด้ดว้ ยตน องกบสน มสอบฯ (ต มระ บยบของ ต่ละสน มสอบฯ)
. . หลกฐ น สดงตน: สดงหลกฐ นตัวจริ งทไม่หมดอายุ ห้ครบถ้วน นวนสอบ ด้ ก่
บตรข้ ร ชก รทห ร ละ
บตรประจ ตวประช ชนตวจรง หรอ
บอนญ ตขบข บบพล สตก หรอ Smart Card ตวจรง หรอ
หนงสอ ดนท งตวจรง
ซงหลกฐ นดงกล่ วต้องอย่ นสภ พสมบรณ์ มข้อมล ละรปถ่ ยท ปนปจจบน ชด จน ละ ม่ ลอนล ง
. . อตร ละก รช ระค่ สอบ: ผ้สอบช ระค่ สอบด้วยตน อง นวนสอบต มอตร ของ ปร กรม ทระบ น
หวข้อท ต ร งท
*ทงน ท ง น ม บ จ ยก กบค่ ด นนก พม ตม ซงน ก น จ กค่ บข ง CPA (Thailand)
. . ก รส่งร ยง นผลคะ นน : ร ยง นผลคะ นนจะถกจดส่ง ห้กองทพบก ต มประ ภทผลคะ นน ละ
ก หนด วล ทระบ นหวข้อท ต ร งท
. . ส หรบร ยง นผลคะ นนประ ภท TOEIC Official Score Report ผ้สอบส ม รถรบผลคะ นน ด้ด้วย
ตน อง หรอจดส่งท ง ปรษณย์ด่วนพ ศษ (EMS) ดยช ระค่ บรก รส่ง ปรษณย์ฯ บ ท นวนสอบ
สนามสอบ : โครงการจัดสอบนอกสถานที่ ณ นิ คมอุตสาหกรรมที่ใช้เป็ นสนามสอบของ CPA (Thailand)
. .

. .
. .

. .

. .

สถ นท: นคมอตส หกรรมท ช้ ปนสน มสอบของ CPA (Thailand) ด้ ก่
) นคมอตส หกรรมอมตะซต จงหวดชลบร
) นคมอตส หกรรมม บต พต จงหวดระยอง
) นคมอตส หกรรมอส ทร์นซบอร์ด จงหวดระยอง
วน- วล สอบ: จดสอบต มวน ละ วล สอบท CPA (Thailand) ก หนด (ต ม อกส ร นบ )
ก รส รองทนงสอบ: ผ้มสทธสอบส ม รถส รองทนงสอบล่วงหน้ อย่ งน้อย วนท ก รก่อนวนสอบ
ดยจะส รองทนงสอบด้วยตน องทศนย์สอบ หรอท ง ทรศพท์ผ่ น Call Center ศนย์สอบกรง ทพฯ ท
หม ย ลข ทรศพท์ ละ ต่อ
ระหว่ งวนจนทร์ - วน ส ร์ วล . – . น. ( ม่รบส รองสอบท ง Email หรอ Fax)
ก รยก ลกหรอ ลอนสอบ: จ้ง ลอนหรอยก ลกก รสอบล่วงหน้ อย่ งน้อย วนท ก รก่อนวนสอบ ดย
ตดต่อทศนย์สอบฯ หรอท ง Call Center ทหม ย ลข ทรศพท์ท ช้ นก รส รองทนงสอบ นวนท ก ร
จนทร์-ศกร์ ระหว่ ง วล . - . น. ท่ นน ก ร ลอนหรอยก ลกก รสอบภ ย นวนสอบ หรอ ม่
สดงตว นวนสอบจะมค่ ธรรม นยม (ค่ ปรบ) จ นวน
บ ท ซงจะ รยก กบจ กผ้สอบ นวนสอบ
ครงถด ป
หลกฐ น สดงตน: สดงหลกฐ นตัวจริ งทไม่หมดอายุ ห้ครบถ้วน นวนสอบ ด้ ก่
บตรข้ ร ชก รทห ร ละ
บตรประจ ตวประช ชนตวจรง หรอ
บอนญ ตขบข บบพล สตก หรอ Smart Card ตวจรง หรอ
หนงสอ ดนท งตวจรง
ซงหลกฐ นดงกล่ วต้องอย่ นสภ พสมบรณ์ มข้อมล ละรปถ่ ยท ปนปจจบน ชด จน ละ ม่ ลอนล ง

๘
. .
. .
. .

อตร ละก รช ระค่ สอบ: ผ้สอบช ระค่ สอบ อง นวนสอบต มอตร ของ ปร กรม ทระบ นหวข้อท
ต ร งท
ก รส่งร ยง นผลคะ นน : ร ยง นผลคะ นนจะถกจดส่ง ห้กองทพบก ต มก หนด วล ทระบ นหวข้อท
ต ร งท
ก รร ยง นผลคะ นนประ ภท TOEIC Official Score Report ผ้สอบส ม รถรบผลคะ นนด้วยตน อง
หรอจดส่ ง ท ง ปรษณย์ ด่ ว นพ ศษ (EMS) ดยจะมค่ บรก รส่ ง ปรษณย์ฯ ดยช ระค่ บรก รส่ ง
ปรษณย์ฯ บ ท นวนสอบ

CPA (Thailand) จ ปนผ้ด นนก บ นก จด บทง มดต มม ต ฐ นข ง Educational Testing Service (ETS)
ดย ช้บค ก ข ง CPA (Thailand) ท ด้ผ่ นก ฝก บ มต มม ต ฐ นข ง Educational Testing Service (ETS) นทก
น ม บ มถง CPA (Thailand) จ ปนผ้จด ต ยม ปก ณ์ท ช้ นก ทด บ
บผ้ บทง มด ทงน ม่ นญ ต ้
บคค ภ ยน กท ม่ ช่ จ้ น้ ทข ง CPA (Thailand) ข้ ภ ย น ้ ง บทกก ณ
. สถานที่ติดต่อและผูป้ ระสานงาน
เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชันแนลแอสเซสเม้
่
นท์ (ประเทศไทย)
อ ค รบบ บลดง ชน ห้อง
ถนนอ ศก (สขมวท ) ขวงคลอง ตย หนอ ขตวฒน กรง ทพฯ
ทรศพท์ , ทรส ร วบ ซต์: www.cpathailand.co.th
ผูป้ ระสานงาน
− รองกรรมก รอ นวยก รฝ่ ยก รตล ด
น งอนลณ ตระกลทอง ต่อ
อ มล anilin@cpathailand.co.th
− ด้ นน ยบ ยก รจดสอบ ละลกค้ สมพนธ์:
น งณฐฐญ ปรมธรวฒน์ชย ต่อ
อ มล nattiyap@cpathailand.co.th
น ยปน ท นนทะ คตร ต่อ
อ มล bpeunthain@cpathailand.co.th
− ด้ นก รส รองก รสอบ ละก รจดสอบ:
น งส วธภ พร อทยศร ต่อ
,
อ มล test_reservations@cpathailand.co.th
− ด้ นก ร งน: น งส วมณรตน์ จตจรสกล ต่อ
อ มล admin@cpathailand.co.th
ข้อมูลอ้างอิ ง
https://www.govtilr.org/IRL%20History.htm
https://www.actfl.org/
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home
https://www.ets.org/toeic
https://www.ets.org/research/policy_research_reports/publications/publication/1993/cglw
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/j.2333-8504.2004.tb01943.x
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Center for Professional Assessment (Thailand)

ขั้นตอนการประสานงาน
เพือ่ สารองทีน่ ่ังสอบ TOEIC® Listening & Reading
ในนามหน่วยงานในสังกัดกองทัพบก
ณ ศูนย์สอบกรุ งเทพฯ ศูนย์สอบเชียงใหม่
และสนามสอบในโครงการจัดสอบ TOEIC นอกสถานที่ ณ นิคมอุตสาหกรรม
อ้างถึงหนังสือข้อตกลงระหว่าง ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเมนท์
(ประเทศไทย) หรือ CPA (Thailand) และกองทัพบก กรณี ท่ีหน่วยงานในสังกัดกองทัพ บกต้องการประสานงาน
สารองที่น่ งั สอบให้ผสู้ อบเพื่อใช้สิทธิ์สอบในนามกองทัพบก ณ ศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ สามารถ
ดาเนินการได้ดงั นี ้
ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานในสังกัดกองทัพบกที่ตอ้ งการสารองที่น่ งั สอบให้ขา้ ราชการทหาร สังกัดกองทัพบกแจ้ง
ชื่ อ -ที่ อ ยู่ ข องหน่ ว ยงานฯ และชื่ อ -ต าแหน่ ง และข้อ มูล ติ ด ต่อ หมายเลขโทรศัพ ท์ และอี เ มล
ของผู้ ป ระสานงานของหน่ ว ยงานฯ ส่ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดให้ กั บ CPA (Thailand) ทางอี เ มล
test_reservation@cpathailand.co.th เป็ นภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ ๒ CPA (Thailand) ส่งแบบฟอร์มสารองสอบในนามองค์กร (TOEIC Corporate Test Request Form
for Individual Test Reservation) ให้ผปู้ ระสานงานของหน่วยงานฯ ทางอีเมลที่ได้รบั ในขัน้ ตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๓ ผูป้ ระสานงานของหน่วยงานฯ ส่งแบบฟอร์มสารองสอบในนามองค์กร (TOEIC Corporate Test
Request Form for Individual Test Reservation) และรายชื่ อ ผู้ส อบให้ท าง CPA (Thailand) ทาง
อีเมล test_reservations@cpathailand.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันทาการก่อนวันที่ตอ้ งการสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานฯ แจ้งระเบียบปฏิบตั ิในการเข้าสอบ รวมถึงเอกสารที่ใช้แสดงตนในวันสอบให้ผสู้ อบทุก
คนทราบ และปฏิบตั ติ าม
ขั้นตอนที่ ๕ ผูส้ อบในนามหน่วยงานฯ เข้าสอบตามวัน เวลา และศูนย์สอบที่ได้สารองสอบไว้ โดยผูส้ อบจะต้อง
แสดงเอกสารแสดงตนตัวจริงทีไ่ ม่หมดอายุให้ครบถ้วนในวันสอบ ได้แก่
๑. บัตรข้าราชการทหาร และ
๒. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง หรือ
ใบอนุญาตขับขี่แบบพลาสติก หรือ Smart Card ตัวจริง หรือ
หนังสือเดินทางตัวจริง
*เอกสารดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีขอ้ มูลและรู ปถ่ายที่เป็ นปัจจุบนั ชัดเจน ไม่เลือนราง
ทัง้ นี ้ CPA (Thailand) มีสิทธิ์ที่จะปฏิ เสธการให้เข้าสอบ ในกรณีที่ผูส้ อบแสดงเอกสารข้างต้นไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามทีก่ าหนด
ขั้นตอนที่ ๖ - CPA (Thailand) ดาเนินการส่งรายงานผลคะแนนให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพบกที่ประสานงาน
จัดการสอบ และ/หรือ กองการศึกษา ส านักพัฒ นาและบริหารกาลังพล กรมกาลัง พลทหารบก
(ตามที่ได้ตกลงกัน) ตามกาหนดเวลา
๑

รายละเอียดเกีย่ วกับค่าใช้จ่ายและการรายงานผลคะแนน
อัตราค่าสอบ - CPA (Thailand) มีความยินดีเสนออัตราค่าจัดสอบสาหรับ ผูส้ อบในสังกัดกองทัพบก ตามรูปแบบ
การรายงานผลคะแนนโปรแกรม ๓ ในอัตราพิเศษเริ่มต้นจากหมวด A โดยอัตราค่าสอบจะขึน้ อยู่กับ
“จานวนครัง้ ที่สอบสะสม” ในนามกองทัพบก ดังตารางต่อไปนี ้
หมวด

จานวนครั้งทีส่ อบสะสม

A
B
C
D
E

๑ - ๕๐๐
๕๐๑ - ๑,๐๐๐
๑,๐๐๑ – ๒,๕๐๐
๒,๕๐๑ – ๕,๐๐๐
๕,๐๐๑ ขึน้ ไป

อัตราพิเศษสาหรับกองทัพบก
โปรแกรม ๓
๑,๑๐๐
๑,๐๕๐
๑,๐๐๐
๙๕๐
๙๐๐

หมายเหตุ – CPA (Thailand) จะปรับอัตราค่าสอบตามขัน้ บันไดให้โดยอัตโนมัติ โดยคานวณจาก
“จานวนครัง้ ทีส่ อบสะสม” ในนามกองทัพบกทัง้ หมด ตลอดระยะเวลาของการทาบันทึกข้อตกลง

การชาระค่าสอบ TOEIC และการออกกากับภาษี
๑. ค่าสอบ
– ช าระค่าสอบเป็ นเงิ นสดในวันสอบ ในอัตราตามหมวด A หรืออัตราสอบตามหมวดที่
ปรับตามขัน้ บันไดในโปรแกรม ๓
๒. ใบกากับภาษี – จะออกใบกากับภาษีให้ในนามของ “Royal Thai Army” เท่านัน้
รายละเอียดการรายงานผลคะแนน
การรายงานผลคะแนนสาหรับผูส้ อบในนามหน่วยงานสังกัดกองทัพบกคือ โปรแกรม ๓ ซึ่งประกอบด้วยรายงาน
ผลทัง้ หมด ๓ ประเภท โดยมีรายละเอียดของรายงานผลคะแนนแต่ละประเภทดังนี ้
ประเภทของรายงานผล
คะแนน

TOEIC Score Roster

Individual General Score
Assessment

รายละเอียดของการรายงานผลคะแนน
รายงานผลแบบรวมในรูปแบบรายการ เรียงตามลาดับอักษรชื่อผูส้ อบ และเรียงตาม
ช่วงคะแนนสอบ ประกอบด้วย
 ชื่อองค์กร “Royal Thai Army”
 ชื่อ-นามสกุลผูส
้ อบ
 หมายเลขประจาตัวประชาชน
 วัน/เดือน/ปี ท่ีทดสอบ
 ผลคะแนนทดสอบทักษะการฟั ง การอ่านและผลคะแนนรวม
รายงานผลคะแนนในรูปแบบคาอธิบายรายบุคคล ประกอบด้วย
 ชื่อองค์กร “Royal Thai Army”
 ชื่อ-นามสกุลผูส
้ อบ
 วัน/เดือน/ปี ท่ีทดสอบ
 ผลคะแนนทดสอบทักษะการฟั ง การอ่านและผลคะแนนรวม
๒

คาอธิบายความสามารถทางทักษะการฟั งและการอ่าน (ตามผลการทดสอบจริง)
 คาอธิ บายความสามารถทางด้านการพูดและการเขียน (ประเมินจากผลการ
ทดสอบทักษะการฟังและการอ่าน มีความแม่นยาในระดับร้อยละ ๗๐ โดย
อ้างอิงจากผลการวิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือได้๕)
รายงานผลคะแนนในรูปแบบใบคะแนนรายบุคคลอย่างเป็ นทางการ ประกอบด้วย
 ชื่อองค์กร “Royal Thai Army”
 ชื่อ-นามสกุลผูส
้ อบ
TOEIC Official Score
 หมายเลขประจาตัวประชาชน
Report
 วัน/เดือน/ปี เกิดของผูส
้ อบ
 วัน/เดือน/ปี ท่ีทดสอบ
 ผลคะแนนทดสอบทักษะการฟั ง การอ่านและผลคะแนนรวม
 คาอธิ บายความสามารถทางทักษะการฟั งและการอ่าน (ตามผลการทดสอบจริง)
หมายเหตุ - ข้อมูลบนรายงานผลคะแนนทุกประเภทรายงานเป็ นภาษาอังกฤษ ไม่มีการระบุยศหรือตาแหน่ง และไม่มี
รู ปถ่ายของผูส้ อบ


รู ปแบบของการจัดส่งรายงานผลคะแนน มีดงั นี ้
 TOEIC Score Roster - จั ด ส่ ง เป็ นข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ใ นรู ป แบบ PDF File และ Excel File ให้ กั บ
กองการศึกษา สานักพัฒนาและบริหารกาลังพล กรมกาลังพลทหารบก และหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกที่
จัดการสอบตามกาหนดเวลาที่ระบุในตารางด้านล่าง
 Individual General Score Assessment จัดส่งเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรู ปแบบ PDF File และรู ปแบบ
เอกสารให้กับกองการศึกษา สานักพัฒนาและบริหารกาลังพล กรมกาลังพลทหารบก และหน่วยงานใน
สังกัดกองทัพบกที่จดั การสอบตามกาหนดเวลาที่ระบุในตารางด้านล่าง
 TOEIC Official Score Report จัดส่งในรูปแบบเอกสารทางไปรษณียด
์ ว่ นพิเศษ (EMS) หรือผูส้ อบสามารถ
มารับเองได้ตามกาหนดเวลาที่ระบุในตารางด้านล่าง
กาหนดการออกผลคะแนนและการส่งผลคะแนนออกทางไปรษณีย ์
ประเภทของสนามสอบ

กาหนดออกผลคะแนนและส่งออกผลคะแนนทางไปรษณียด์ ่วนพิเศษ
(EMS)
ผู้จัดสอบ : ศูนย์สอบกรุ งเทพฯ

ศูนย์สอบ CPA (Thailand)
กรุ งเทพฯ/เชียงใหม่
โครงการจัดสอบ TOEIC นอกสถานที่
ณ นิคมอุตสาหกรรม

ผู้จัดสอบ : ศูนย์สอบเชียงใหม่

๑ วันทาการ (กรณีสอบวันจันทร์-ศุกร์)
๔ วันทาการ (กรณีสอบวันจันทร์-พฤหัส)
สาหรับการสอบวันเสาร์รบั ผลได้
๕ วันทาการ (กรณีสอบวันศุกร์-เสาร์)
ในวันอังคารถัดไป
๒ วันทาการ

-

หมายเหตุ - กรณีให้สง่ ผลคะแนนทางไปรษณียด์ ่วนพิเศษ (EMS) ศูนย์สอบฯ จะส่งออกผลคะแนนตามกาหนดการข้างต้น
(ยกเว้นสอบวันศุกร์จะส่งออกในวันจันทร์) ซึ่งจะส่งถึงผูร้ บั เมือ่ ใด ขึน้ อยู่กบั การดาเนินงานของทางไปรษณีย์

๓

สถานทีต่ ดิ ต่อและผู้ประสานงาน
เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
๕๔ อาคารบีบี บิลดิง้ ชัน้ ๑๙ ห้อง ๑๙๐๗ ถนนอโศก (สุขมุ วิท ๒๑) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑, ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐ โทรสาร ๐-๒๖๖๔-๓๑๒๒ เว็บไซต์: www.cpathailand.co.th
ผู้ประสานงาน
− ด้านนโยบายการจัดสอบ และลูกค้าสัมพันธ์:
นางสาวณัฐฐิ ญา เปรมธีรวัฒน์ชยั ต่อ ๔๐๑ อีเมล nattiyap@cpathailand.co.th
นายปื นไท นนทะโคตร ต่อ ๔๐๒ อีเมล bpeunthain@cpathailand.co.th
นายวิษณุ โล่ดารงรัตน์ ต่อ ๔๐๕ อีเมล wisanul@cpathailand.co.th
− ด้านการสารองการสอบและการจัดสอบ:
นางสาวธิภาพร อุทยั ศรี ต่อ ๖๐๑, ๖๐๒ อีเมล test_reservations@cpathailand.co.th
− ด้านการเงิน: นางสาวมณีรต
ั น์ เจตจรัสกุล ต่อ ๓๐๑ อีเมล admin@cpathailand.co.th

เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้ นท์ (ประเทศไทย)
๙ มีนาคม ๒๕๖๓

๔

Center for Professional Assessment (Thailand)

ขั้นตอนการประสานงาน
เพือ่ จัดสอบนอกสถานทีใ่ นนามหน่วยงานในสังกัดกองทัพบก
อ้างถึงหนังสือข้อตกลงระหว่าง หสน.เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเมนท์ (ประเทศไทย) หรือ CPA
(Thailand) และกองทัพบก กรณีท่ีหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกต้องการประสานงานจัดสอบนอกสถานที่สามารถ
ดาเนินการได้ดงั นี ้
ขั้นตอนที่ ๑

หน่วยงานฯ กาหนดวัน เวลา สถานที่จัดสอบ พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่หน่วยงาน รวมทัง้ ชื่อ -ตาแหน่ง
และข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของผูป้ ระสานงานในหน่วยงานนั้นๆ โดย
ขอให้สง่ ข้อมูลทัง้ หมดให้กบั CPA (Thailand) เป็ นภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ ๒

หน่ ว ยงานฯ ส่ ง ข้อ มู ล เป็ นรู ป ถ่ า ยห้อ งที่ ป ระสงค์จ ะใช้ ส าหรับ การสอบทั้ ง หมดมายั ง CPA
(Thailand) ทางอีเมล test_reservations@cpathailand.co.th เพื่อพิจารณาตรวจสอบและประเมิน
ลักษณะห้องสอบให้ตรงตามมาตรฐานของ CPA (Thailand)

ขั้นตอนที่ ๓

CPA (Thailand) ส่งแบบฟอร์ม สารองสอบนอกสถานที่ (TOEIC Corporate Test Request Form
for On-Site Test Reservation) ให้กบั ผูป้ ระสานงานของหน่วยงานฯ ทางอีเมลที่ได้รบั ในขัน้ ตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๔

ผู้ป ระสานงานของหน่ว ยงานฯ ส่งแบบฟอร์ม สารองสอบนอกสถานที่ (TOEIC Corporate Test
Request Form for On-Site Test Reservation) และรายชื่อผูส้ อบให้ทาง CPA (Thailand) ทางอีเมล
test_reservations@cpathailand.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทาการก่อนวันที่ตอ้ งการสอบ

ขั้นตอนที่ ๕

เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดสอบของ CPA (Thailand) แจ้งยืนยันข้อมูลการจัดสอบนอกสถานที่ เช่น
วัน เวลา สถานที่ จานวนผูส้ อบ การเดินทาง และการพักค้างคืน เป็ นต้น

ขั้นตอนที่ ๖

หน่วยงานฯ แจ้งระเบียบปฏิบตั ิในการเข้าสอบ รวมถึงเอกสารที่ใช้แสดงตนในวันสอบให้ผสู้ อบทุก
คนทราบ และปฏิบตั ิตาม

ขั้นตอนที่ ๗

CPA (Thailand) ดาเนินกระบวนการจัด สอบตามวัน เวลา สถานที่ท่ีกาหนด โดยผูส้ อบจะต้อ ง
แสดงเอกสารแสดงตนตัวจริงที่ไม่หมดอายุให้ครบถ้วนในวันสอบ ได้แก่
๑. บัตรข้าราชการทหาร และ
๒. บัตรประจาตัวประชาชนตัวจริง หรือ
ใบอนุญาตขับขี่แบบพลาสติก หรือแบบ Smart Card ตัวจริง หรือ
หนังสือเดินทางตัวจริง
*เอกสารดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีขอ้ มูลและรู ปถ่ายทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ชัดเจน ไม่เลือนราง ทัง้ นี ้ CPA
(Thailand) มีสิทธิ์ทจี่ ะปฏิเสธการให้เข้าสอบ ในกรณีทผี่ ูส้ อบแสดงเอกสารข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
กาหนด

ขั้นตอนที่ ๘

CPA (Thailand) ดาเนินการส่งรายงานผลคะแนนให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพบกที่ประสาน งาน
จัดการสอบ และ/หรือกองทัพบก (ตามที่ได้ตกลงกัน) ตามกาหนดเวลา
๑

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการรายงานผลคะแนน
อัตราค่าสอบ - CPA (Thailand) มีความยินดีเสนออัตราค่าจัดสอบสาหรับผูส้ อบในสังกัดกองทัพบก ตามรูปแบบ
การรายงานผลคะแนนโปรแกรม ๓ ในอัตราพิเศษเริ่มต้นจากหมวด A โดยอัตราค่าสอบจะขึน้ อยู่
กับ “จานวนครัง้ ที่สอบสะสม” ในนามกองทัพบก ดังตารางต่อไปนี ้
หมวด

จำนวนครัง้ ที่สอบสะสม

A
B
C
D
E

๑ - ๕๐๐
๕๐๑ - ๑,๐๐๐
๑,๐๐๑ – ๒,๕๐๐
๒,๕๐๑ – ๕,๐๐๐
๕,๐๐๑ ขึน้ ไป

อัตรำพิ เศษสำหรับกองทัพบก
โปรแกรม ๓
๑,๑๐๐
๑,๐๕๐
๑,๐๐๐
๙๕๐
๙๐๐

หมายเหตุ – CPA (Thailand) จะปรับอัตราค่าสอบตามขัน้ บันไดให้โดยอัตโนมัตโิ ดยคานวณจาก
“จานวนครัง้ ทีส่ อบสะสม” ในนามกองทัพบกทัง้ หมด ตลอดระยะเวลาของการทาบันทึกข้อตกลง

การชาระค่าสอบ TOEIC และค่าบริการอื่นๆ ประกอบด้วย
๑. ค่าสอบ – ชาระค่าสอบในวันสอบตามอัตราสอบโปรแกรม ๓ โดยมีเงื่อนไขการคิดค่าสอบนอกสถานที่ตาม
จานวนผูเ้ ข้าสอบจริง ดังนี ้
• สาหรับการจัดสอบในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือเชียงใหม่
➢ จานวนผูส้ อบขัน
้ ต่า ๒๐ คนขึน้ ไป ต่อห้อง/ต่อรอบ
➢ กรณีท่ีมีผส
ู้ อบน้อยกว่า ๒๐ คนต่อห้อง/ต่อรอบ คิดค่าสอบตามจานวนขัน้ ต่า ๒๐ คนต่อห้อง/ต่อ
รอบ
➢ กรณีท่ีมีผูส
้ อบตามจานวนผูส้ อบขัน้ ต่า ๒๐ คนขึน้ ไป ต่อห้อง/ต่อรอบหรือมากกว่า จะคิดค่าสอบ
ตามจานวนผูเ้ ข้าสอบจริง แต่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผูส้ อบที่แจ้งสารองไว้ในแบบฟอร์ม
สารองสอบนอกสถานที่ (TOEIC Corporate Test Request Form for On-Site Test Reservation)
• สาหรับการจัดสอบนอกพืน
้ ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือเชียงใหม่
➢ จานวนผูส้ อบขัน
้ ต่า ๓๐ คนขึน้ ไป ต่อห้อง/ต่อรอบ
➢ กรณีท่ม
ี ีผสู้ อบน้อยกว่า ๓๐ คนต่อห้อง/ต่อรอบ คิดค่าสอบตามจานวนขัน้ ต่า ๓๐ คนต่อห้อง/ต่อรอบ
➢ กรณีท่ีมีผูส
้ อบตามจานวนผูส้ อบขัน้ ต่า ๓๐ คนขึน้ ไปต่อห้อง/ต่อรอบหรือมากกว่า จะคิดค่าสอบ
ตามจานวนผูเ้ ข้าสอบจริง แต่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจานวนผูส้ อบที่แจ้งสารองไว้ในแบบฟอร์ม
สารองสอบนอกสถานที่ (TOEIC Corporate Test Request Form for On-Site Test Reservation)
๒. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - กรณีจดั สอบนอกพืน้ ที่กรุ งเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่เกิดขึน้ จริง ดังนี ้
• ค่าเดินทาง
➢ กรณี ท่ี ท างหน่ ว ยงานฯ เป็ น ผู้จัด หายานพาหนะหรื อ ส ารองตั๋ว โดยสารให้เ จ้า หน้า ที่ ข อง CPA
(Thailand) จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี ้
➢ กรณีท่ท
ี างหน่วยงานฯ ให้ CPA (Thailand) เป็ นผูจ้ ดั หายานพาหนะ หรือสารองตั๋วโดยสารเอง ทาง
CPA (Thailand) จะทาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางตามที่เกิดขึน้ จริงหลังจาก
การจัดสอบ

๒

•

ที่พกั ค้างคืน (หากมี)
➢ กรณีท่ีทาง หน่วยงานฯ เป็ นผูจ้ ัดหาที่พักให้กับเจ้า หน้า ที่คุมสอบ จะไม่มีการเรียกเก็ บค่ าใช้จ่า ย
เพิ่มเติมในส่วนนี ้
➢ กรณี ท่ี ท างหน่ ว ยงานฯ ให้ CPA (Thailand) เป็ นผู้จั ด หาที่ พั ก ให้กั บ เจ้ า หน้ า ที่ คุ ม สอบ CPA
(Thailand) จะทาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่พกั ตามที่เกิดขึน้ จริงหลังจากการจัดสอบ

๓. วิธีการชาระค่าบริการจัดสอบมี ๒ วิธี โดยหน่วยงานฯ สามารถเลือกได้โดยระบุในแบบฟอร์มสารองสอบ
นอกสถานที่ (TOEIC Corporate Test Request Form for On-Site Test Reservation) ได้แก่
• ชาระอัตราค่าสอบเป็ นเงินสดในวันสอบ
• ชาระอัตราค่าสอบตามใบแจ้งหนี ้ (Invoice) ที่จะได้รบ
ั หลังจากการจัดสอบ
หมายเหตุ - CPA (Thailand) สามารถจัดทาเอกสารทางการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทัพบกได้

รายละเอียดการรายงานผลคะแนน
การรายงานผลคะแนนสาหรับผูส้ อบในนามกองทัพบกประกอบด้วยรายงานผลทัง้ หมด ๓ รายการซึ่งมี
รายละเอียดของรายงานผลคะแนนแต่ละประเภทดังนี ้
ประเภทของรายงานผล
คะแนน

รายละเอียดของการรายงานผลคะแนน

รายงานผลแบบรวมในรูปแบบรายการ เรียงตามลาดับอักษรชื่อผูส้ อบ และเรียงตามช่วง
คะแนนสอบ ประกอบด้วย
• ชื่อองค์กร “Royal Thai Army”
TOEIC Score Roster
• ชื่อ-นามสกุลผูส้ อบ
• หมายเลขประจาตัวประชาชน
• วัน/เดือน/ปี ทท
่ี ดสอบ
• ผลคะแนนทดสอบทักษะการฟั ง การอ่านและผลคะแนนรวม
รายงานผลคะแนนในรูปแบบคาอธิบายรายบุคคล ประกอบด้วย
• ชื่อองค์กร “Royal Thai Army”
• ชื่อ-นามสกุลผูส้ อบ
• วัน/เดือน/ปี ทท
่ี ดสอบ
Individual General Score
• ผลคะแนนทดสอบทักษะการฟั ง การอ่านและผลคะแนนรวม
Assessment
• คาอธิบายความสามารถทางทักษะการฟั งและการอ่าน (ตามทีไ่ ด้ทดสอบจริง)
• คาอธิบายความสามารถทางด้านการพูดและการเขียน (ประเมินจากผลการทดสอบ
ทักษะการฟั งและการอ่าน โดยมีความแม่นยาในระดับร้อยละ ๗๐ โดยอ้างอิงจากการ
วิจยั ทีเ่ ชือ่ ถือได้๕)
รายงานผลคะแนนในรูปแบบใบคะแนนรายบุคคลอย่างเป็ นทางการ ประกอบด้วย
• ชื่อองค์กร “Royal Thai Army”
• ชื่อ-นามสกุลผูส้ อบ
• หมายเลขประจาตัวประชาชน
TOEIC Official Score Report
• วัน/เดือน/ปี เกิดของผูส้ อบ
• วัน/เดือน/ปี ทท
่ี ดสอบ
• ผลคะแนนทดสอบทักษะการฟั ง การอ่านและผลคะแนนรวม
• คาอธิบายความสามารถทางทักษะการฟั งและการอ่าน (ตามทีไ่ ด้ทดสอบจริง)
หมายเหตุ – ข้อมูลบนรายงานผลคะแนนทุกประเภทรายงานเป็ นภาษาอังกฤษ ไม่มีการระบุยศหรือตาแหน่ง และไม่มีรูปถ่ายของผูส้ อบ
๓

รูปแบบของการจัดส่งรายงานผลคะแนน มีดงั นี ้
• TOEIC Score Roster - จัดส่งเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PDF File และ Excel File ให้กบ
ั
กองการศึกษา สานักพัฒนาและบริหารกาลังพล กรมกาลังพลทหารบก และหน่วยงานในสังกัดกองทัพบกที่
จัดการสอบตามกาหนดเวลาที่ระบุในตารางด้านล่าง
• Individual General Score Assessment จัดส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ PDF File และรูปแบบ
เอกสารให้กับกองการศึกษา สํานักพัฒนาและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารบก และหน่วยงานในสังกัด
กองทัพบกที�ีจัดการสอบ ตามกําหนดเวลาที�ระบุุในตารางด้านล่าง
• TOEIC Official Score Report จั ด ส่ ง ในรู ป แบบเอกสาร ทางไปรษณี ย ์ด่ ว นพิ เ ศษ (EMS) หรื อ ผู้ส อบ
สามารถมารับเองได้ตามกาหนดเวลาที่ระบุในตารางด้านล่าง
กาหนดการออกผลคะแนนและการส่งผลคะแนนออกทางไปรษณีย์
ประเภทของสนำมสอบ

ศูนย์สอบ CPA (Thailand)
กรุงเทพฯ/เชียงใหม่

กำหนดออกผลคะแนนและส่งออกผลคะแนนทำงไปรษณี ยด์ ่วนพิ เศษ (EMS)
ผู้จดั สอบ : ศูนย์สอบกรุงเทพฯ
ผู้จดั สอบ : ศูนย์สอบเชียงใหม่

๑ วันทำกำร (กรณีสอบวันจันทร์-ศุกร์)
สำหรับกำรสอบวันเสำร์รบั ผลได้
ในวันอังคำรถัดไป

๔ วันทำกำร (กรณีสอบวันจันทร์-พฤหัส)
๕ วันทำกำร (กรณีสอบวันศุกร์-เสำร์)

นอกสถำนที่
๔ วันทำกำร (กรณีสอบวันจันทร์-พฤหัสฯ)
(ณ สถำนทีท่ ก่ี องทัพบก/
๒ วันทำกำร
๕ วันทำกำร (กรณีสอบวันศุกร์-เสำร์)
หน่วยงำนสังกัดกองทัพบกจัดหำ)
สถำบันกำรศึกษำทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้
อย่ำงเป็ นทำงกำรจำก CPA (Thailand)
๒ วันทำกำร
ให้เป็ นสถำนทีจ่ ดั สอบ
TOEIC Listening & Reading
โครงกำรจัดสอบ TOEIC นอกสถำนที่
๒ วันทำกำร
ณ นิคมอุตสำหกรรม
หมายเหตุ - กรณีให้ส่งผลคะแนนทางไปรษณียด์ ว่ นพิเศษ (EMS) ศูนย์สอบฯ จะส่งออกผลคะแนนตามกาหนดการข้างต้น (ยกเว้น
สอบวันศุกร์จะส่งออกในวันจันทร์) ซึง่ จะส่งถึงผูร้ บั เมือ่ ใด ขึ้นอยูก่ บั การดาเนินงานของทางไปรษณีย์

สถำนที่ติดต่อและผู้ประสำนงำนเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั ่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
๕๔ อำคำรบีบี บิลดิง้ ชัน้ ๑๙ ห้อง ๑๙๐๗ ถนนอโศก (สุขมุ วิท ๒๑) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๐-๗๐๖๑, ๐-๒๒๕๙-๓๙๙๐ โทรสำร ๐-๒๖๖๔-๓๑๒๒
เว็บไซต์: www.cpathailand.co.th
ผู้ประสำนงำน
−
ด้ำนนโยบำยกำรจัดสอบ และลูกค้ำสัมพันธ์:
นำงณัฐฐิญำ เปรมธีรวัฒน์ชยั ต่อ ๔๐๑ อีเมล nattiyap@cpathailand.co.th
นำยปื นไท นนทะโคตร ต่อ ๔๐๒ อีเมล bpeunthain@cpathailand.co.th
นำยวิษณุ โล่ดำรงรัตน์ ต่อ ๔๐๕ อีเมล wisanul@cpathailand.co.th
−
ด้ำนกำรสำรองกำรสอบและกำรจัดสอบ:
นำงสำวธิภำพร อุทยั ศรี ต่อ ๖๐๑, ๖๐๒ อีเมล test_reservations@cpathailand.co.th
−
ด้ำนกำรเงิน: นำงสำวมณีรตั น์ เจตจรัสกุล ต่อ ๓๐๑ อีเมล admin@cpathailand.co.th
เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้ นท์ (ประเทศไทย)
๔ มีนาคม ๒๕๖๓

๔

