THAI 태국어

ข อ ควรระวั ง สํา หรั บ ผู เ ข า สอบวั ด ระดั บ ความถนั ด ทางภาษาเกาหลี ( TOPIK)
หนวยงาน TOPIK สําหรับชาวตางชาติของสถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษานานาชาติ(NIIED) กระทรวงศึกษาธิการ
เกาหลีใต ขอแจงใหผูเขาสอบทราบเกี่ยวกับการเตรียมตัวเขาสอบและบทลงโทษสําหรับผูที่มีพฤติกรรมทุจริต 7 ขอ เชน
หากทุจริตในการทําขอสอบ ผูสอบจะถูกหามมิใหสอบเปนเวลา2ป เปนตน ดังนั้น ทางเราจึงขอประกาศรายละเอียดให
ทราบโดยทั่วกัน โดยผูเขาสอบทุกทาน จําเปนตองอานขอความประกาศและขอความที่ไดประชาสัมพันธไปอยางละเอียดถี่
ถวนกอนเขาสอบ
1. สิ่งที่ตองเตรียมมาในวันสอบ
บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (หรือหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ตัวจริง)
ในกรณีไมไดนาํ มา หรือนําเฉพาะสําเนามา ไมสามารถเขาสอบได
ในกรณีที่ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษที่ใชสมัครสอบและชื่อในบัตรประจําตัวประชาชนตางกันอยางสิ้นเชิง ไมสามารถเขา
สอบได
2. ขอควรปฏิบัตใิ นการสอบ
1) ในวันสอบ กอนเริ่มสอบ30นาที ขอใหผูเขาสอบทําตามคําสั่งของผูคุมสอบ และนั่งตามโตะสอบที่ไดกําหนดไว หลังจาก
หมดเวลาเขาหองสอบแลว ผูเขาสอบจะไมสามารถเขาหองสอบได
<เวลาเขาหองสอบและออกจากหองสอบ>
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2) ผูสอบตองรับผิดชอบและจัดการเวลาทําขอสอบดวยตัวเองซึ่งผูสอบจะตองทําขอสอบใหเสร็จสมบูรณภายในเวลาที่
กําหนด
3) ผูสอบตองตรวจสอบวาในกระดาษคําตอบเขียนประเภทชุดของขอสอบ(เลขคูแ ละเลขคี่)ตรงกันกับประเภทชุดของ
ขอสอบที่ไดรับหรือไม
[เลขประจําตัวผูสอบตัวทายเปนเลขคู = เลขคู (짝수형) / เลขประจําตัวผูสอบตัวสุดทายเปนเลขคี่ = เลขคี่ (홀수형)]
4) ในขณะสอบผูสอบไมสามารถออกจากหองสอบได กรณีที่จําเปน ผูสอบตองไดรบั อนุญาตจากผูคมุ สอบ จึงจะสามารถ
ออกจากหองสอบได และตองออกจากหองสอบโดยไมรบกวนผูเขาสอบคนอื่นๆ (ในกรณีที่ออกจากหองสอบกอนหมดเวลา
จะตองเขียนหนังสือสัญญาสําหรับผูที่ออกจากหองสอบในระหวางการสอบ และการออกจากหองสอบกอนหมดเวลา จะถือ
วาการสอบเปนโมฆะ และจะไมไดรับผลคะแนนจากการสอบในครั้งนี)้
5) ในขณะสอบ หากผูสอบมีอาการปวยหรือตองการใชหองน้ําอยางหลีกเลี่ยงไมไดตั้งแตออกจากหองสอบจน ถึงหองน้ํา
ตองไดรับการดูแลจากผูคุมสอบอยางเขมงวดเพื่อปองกันการทุจริต
6) ในกรณีผูสมัครสอบ TOPIK II หากขาดสอบชวงที่ 1 จะไมสามารถเขาสอบชวงที่ 2 ได และไมสามารถขอคืนเงินได
7) ผูที่ออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบหรือผูกระทําการทุจริต การสอบในครั้งนั้นจะถือวาเปนโมฆะ
8) ผลคะแนนสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี มีอายุ 2 ป นับตั้งแตวันประกาศผล
9) ในขณะสอบไมอนุญาตใหเคี้ยวหมากฝรั่งหรือรับประทานอาหารเด็ดขาดและหามสงเสียงรบกวนผูเขาสอบคนอื่น
10) บริเวณสนามสอบหามสูบบุหรี่เด็ดขาดและควรระมัดระวังไมทําใหสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเสียหาย
11) หากผูสอบไมทําตามคําสั่งของผูคมุ สอบหรือมีพฤติกรรมทุจริตการสอบ จะถูกระงับการสอบทันที โดยยกเลิกผลสอบ
หรือถือวาผลสอบนั้นเปนโมฆะ และจะถูกระงับสิทธิ์หามสมัครสอบเปนเวลา2ป
3. วิธีเติมคําตอบในกระดาษคําตอบ
1) ผูสอบตองรับผิดชอบและจัดการเวลาทําขอสอบดวยตัวเองซึ่งผูสอบจะตองทําขอสอบใหเสร็จสมบูรณภายใน เวลาที่
กําหนด
- ขณะสอบการฟงตองเติมคําตอบลงในกระดาษคําตอบการฟงและขณะสอบการอาน/การเขียนตองเติมคําตอบลงใน
กระดาษคําตอบการอานหรือการเขียนเทานั้น
2) การสอบการฟง ไมมีเวลาสําหรับการเติมคําตอบเพิ่มเติมให
3) ควรระวังไมทําใหกระดาษคําตอบเสียหายในกรณีที่ขีดเขียนหรือเขียนสิ่งที่ไมเกี่ยวของ อาจทําใหผูเขาสอบเสีย
ผลประโยชน โดยเฉพาะดานบนและดานลางของกระดาษคําตอบที่เปนเครื่องหมาย Timingmark (■■■■) หามทําให
เสียหายโดยเด็ดขาด
4) หากเขียนคําตอบลงกระดาษคําถาม แตไมเติมคําตอบลงกระดาษคําตอบ จะไมนบั คะแนนขอนั้น
5) ในการทําขอสอบตองใชปากกาที่ผูคมุ สอบแจกใหกอ นเริ่มเวลาสอบเทานั้น

6) ถาไมใชปากกาทีก่ ําหนดผูเขาสอบตองรับผิดชอบผลเสียที่เกิดจากการฝาฝนการใชปากกานอกเหนือจากที่กําหนดไว
7) ขอสอบการฟง/การอานใหใชปากกาดานหัวใหญในการเติมคําตอบโดยเติม“●”บนเลขขอที่ตองการและเลือกตอบ
ไดเพียงหนึ่งคําตอบตอหนึ่งคําถาม (หากเติมคําตอบไมสมบูรณ ขอสอบจะไมไดรับการตรวจ ซึ่งเปนความรับผิดชอบ
ของตัวผูสอบเอง)
8) ขอสอบการเขียนใหใชปากกาดานหัวเล็กในการเขียนคําตอบที่ถูกตองในชองเขียนคําตอบที่กําหนดให หากไมเขียน
คําตอบลงในชองที่กําหนด จะไมไดรับคะแนนในสวนนั้นๆ ในกรณีที่ตองการแกไขคําตอบ สามารถใชปากกาขีดเปน 2
เสน ทับลงบนขอความที่ตองการแกไขได หากตองการเทปลบคําผิด สามารถยกมือขอกับกรรมการคุมสอบอยางเงียบๆ
ได
9) สามารถใชเทปลบคําผิดที่นํามาเองได แตควรระมัดระวัง หากมีสวนที่แกไขไมสมบูรณ ในสวนนี้จะถือเปนความ
รับผิดชอบของผูเขาสอบ
10) ในกรณีที่เขียนขอมูลลงกระดาษคําตอบไมถูกตอง สามารถขอเปลี่ยนไดภายในเวลาสอบ แตเมื่อสิ้นสุดการสอบตอง
หยุดทําขอสอบและสงกระดาษคําตอบทันทีหลังจากที่สิ้นสุดการสอบแลวไมสามารถทําขอสอบตอได ในกรณีที่ฝาฝน
คําสั่งของผูคุมสอบหรือทําขอสอบตอจะถือวาการสอบครั้งนั้นเปนโมฆะ
11) เมื่อสิ้นสุดเวลาสอบใหผูสอบวางเครื่องเขียน กระดาษคําตอบและกระดาษคําถามไวตามทิศทางที่กรรมการคุมสอบ
กําหนด หลังจากนั้นใหวางมือไวใตโตะรอทําตามคําสั่งของผูคุมสอบเปนอันดับตอไป
12) เมื่อทําขอสอบเสร็จแลวหรือหลังจากสิ้นสุดเวลาสอบไมสามารถออกจากหองสอบได ตองรอสงกระดาษคําถามและ
คําตอบใหเรียบรอยกอนจากนั้นรอจนกวาผูคุมสอบอนุญาตใหออกจากหองสอบได
4. ไมอนุญาตใหเผยแพรขอ สอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) โดยเด็ดขาด
ขอสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลีนั้น เปนขอสอบที่จัดทําขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยหามนําไปเผยแพร ทํา
สําเนา และแจกจายหากมิไดรับอนุญาตจากผูจดั ทําในทุกกรณี และหากเพิกเฉยตอกฎนี้ และกระทําการเผยแพรหรือ
แจกจายขอสอบอยางผิดกฎหมายจะไดรับโทษทั้งทางคดีแพงและคดีอาญาเปนไปตามกฎการจัดการพฤติกรรมทุจริต
การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK
5.สิ่งที่หามนําเขาหองสอบ
1) เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด ถือเปนสิ่งที่หา มนําเขาหองสอบทั้งสิ้น หากผูสอบนําติดตัวมา
จําเปนตองนําสงใหกับกรรมการคุมสอบ
2) ขณะสอบหากมีเสียงรบกวนจากอุปกรณตองหามหรือในกรณีที่พบวาผูเขาสอบนําติดตัวไวไมสงใหกรรมการคุมสอบ
จะไมสามารถสมัครสอบไดอีกเปนเวลา 2 ป เปนไปตามกฎการจัดการพฤติกรรมทุจริตการสอบวัดระดับความถนัด
ทางภาษาเกาหลี TOPIK

- อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทกุ ชนิด เชน โทรศัพทมือถือ นาฬิกาดิจิตอล (Smart Watch), Wearable Device, โนตบุค,
IPAD ถือเปนอุปกรณตองหามนําเขาหองสอบ
- ในกรณีที่พกติดตัวมา ตองปดเครื่อง (ปดแจงเตือนในทุกกรณี) และนําสงกรรมการคุมสอบ
6. กลุมพฤติกรรมทุจริต
ตัวอยาง

บทลงโทษ

- การไมยืนยันตัวตนกับผูคุมสอบ หรือไมใหตรวจสิ่งของที่พกติดตัวมา
- การทําขอสอบหรือตอบคําถามในขอสอบกอนหรือหลังจากที่ส้นิ สุดเวลาสอบแลว
- การพยายามแอบดูกระดาษคําตอบของผูสอบทานอื่น
- กรณีที่มีเสียงรบกวนหรือเสียงสั่นจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆที่สงใหกับกรรมการคุมสอบ

การสอบถือเปน
โมฆะ

ตัวอยาง

บทลงโทษ

- การไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูคุมสอบอยางเครงครัดเพื่อใหการสอบดําเนินเปนไปอยางถูกตอง
- การรบกวนในระหวางการดําเนินการสอบ
- การใชเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือไฟฟา (เชน โทรศัพทมอื ถือ Smart Watch พจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกส IPad และ PDA เปนตน)
- การดูขอความหรือโพยที่จดไวบนรางกาย หรือ ใชอุปกรณไรสายตางๆ
- การแลกเปลี่ยนกระดาษคําตอบกระดาษใบเล็กๆ หรือโพยคําตอบกับผูเขาสอบคนอื่นๆ การสง
สัญญาณ เชน สัญญาณมือ สัญญาณเสียง เปนตน
- การขมขูหรือใชกําลังกับผูเขาสอบคนอื่นๆเพื่อบังคับใหแสดงกระดาษคําตอบ
- การแจกจาย เผยแพรขอสอบ และเผยแพรคําตอบ
- การเผยแพรคําตอบหรือเติมคําตอบลงบริเวณใดๆที่มใิ ชกระดาษคําตอบและขอสอบ
- การปลอมแปลงหรือแกไขเอกสารตางๆหรือบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใชในการเขาสอบ
- การแกไขเปลี่ยนแปลงผลสอบหรือใชผลสอบที่ถูกเปลี่ยนแปลงดวยตนเองในลักษณะงานที่เปน
ทางการ

หามสอบเปน
เวลา 2 ป

- การขอรองใหสอบแทนหรือมาทําการสอบแทน

หามสอบเปน
เวลา 4 ป

※ สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ TOPIK 홈페이지

(www.topik.go.kr)

7 กรณีที่ไมสามารถระบุตัวตนผูสอบไดอยางชัดเจน จะไมสามารถเขาหองสอบได
ในวันสอบ ขณะตรวจสอบรูปถายจากเอกสารของกรรมการคุมสอบ รูปถายบนบัตรประชาชน และจากใบ
หนาของผูสมัครแลว หากไมสามารถเปรียบเทียบตัวตนไดอยางชัดเจน จะไมอนุญาตใหเขาสอบ
8. ขอควรระวังอื่นๆ
1) การออกจากห้องสอบระหว่างสอบหรือมีพฤติกรรมทุจริต การสอบครั้งนั้นจะถือเป็นโมฆะ
2) ระยะเวลาของผลการสอบTOPIKมีผลใชไดตั้งแตวันที่ประกาศผลสอบเปนระยะเวลา2ปี

