
หนวยงาน TOPIK สําหรับชาวตางชาติของสถาบันแหงชาติเพื่อการศึกษานานาชาติ(NIIED) กระทรวงศึกษาธิการ 

เกาหลีใต  ขอแจงใหผูเขาสอบทราบเกี่ยวกับการเตรียมตัวเขาสอบและบทลงโทษสําหรับผูที่มีพฤติกรรมทุจริต 7 ขอ เชน 

หากทุจริตในการทําขอสอบ ผูสอบจะถูกหามมิใหสอบเปนเวลา2ป เปนตน ดังนั้น ทางเราจึงขอประกาศรายละเอียดให

ทราบโดยทั่วกัน โดยผูเขาสอบทุกทาน จําเปนตองอานขอความประกาศและขอความที่ไดประชาสัมพันธไปอยางละเอียดถี่

ถวนกอนเขาสอบ 

ขอควรระวังสําหรับผูเขาสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ขอควรระวังสําหรับผูเขาสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ((TOPIK)TOPIK)

1. สิ่งท่ีตองเตรียมมาในวนัสอบ 

บัตรประจําตัวประชาชนตวัจริง (หรอืหนังสือเดนิทาง หรือใบขับข่ีตัวจริง)

ในกรณีไมไดนาํมา หรือนําเฉพาะสําเนามา ไมสามารถเขาสอบได

ในกรณีที่ช่ือนามสกุลภาษาอังกฤษท่ีใชสมัครสอบและช่ือในบัตรประจําตัวประชาชนตางกันอยางสิ้นเชงิ ไมสามารถเขา

สอบได

2. ขอควรปฏิบัตใินการสอบ

1) ในวันสอบ กอนเร่ิมสอบ30นาที ขอใหผูเขาสอบทําตามคําส่ังของผูคุมสอบ และนั่งตามโตะสอบที่ไดกําหนดไว หลังจาก

THAI 태국어

1) ในวันสอบ กอนเร่ิมสอบ30นาที ขอใหผูเขาสอบทําตามคําส่ังของผูคุมสอบ และนั่งตามโตะสอบที่ไดกําหนดไว หลังจาก

หมดเวลาเขาหองสอบแลว  ผูเขาสอบจะไมสามารถเขาหองสอบได   

<เวลาเขาหองสอบและออกจากหองสอบ>

ระดับการ

สอบ

ชวง สอบ หมดเวลา

เข้าห้อง

สอบ

เริ่มสอบ หมดเวลา

สอบ

ระยะเวลา

สอบ

(นาท)ี

หมายเหตุ

TOPIK Ⅰ ชวงท่ี  1 การฟง 09:10 09:40 11:20 40 เชา

การอาน 60

TOPIK Ⅱ ชวงท่ี 1 การฟง 12:20 12:50 14:40 60 บาย

การเขียน 50

ชวงท่ี 2 การอาน 15:00 15:10 16:20 70



2) ผูสอบตองรับผิดชอบและจัดการเวลาทาํขอสอบดวยตัวเองซ่ึงผูสอบจะตองทําขอสอบใหเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ี

กําหนด

3) ผูสอบตองตรวจสอบวาในกระดาษคําตอบเขียนประเภทชุดของขอสอบ(เลขคูและเลขค่ี)ตรงกันกับประเภทชุดของ

ขอสอบที่ไดรับหรือไม 

    [เลขประจําตัวผูสอบตัวทายเปนเลขคู = เลขคู (짝수형) / เลขประจําตัวผูสอบตัวสุดทายเปนเลขคี่ = เลขคี่ (홀수형)] 

4) ในขณะสอบผูสอบไมสามารถออกจากหองสอบได กรณทีี่จําเปน ผูสอบตองไดรับอนุญาตจากผูคมุสอบ จึงจะสามารถ

ออกจากหองสอบได และตองออกจากหองสอบโดยไมรบกวนผูเขาสอบคนอื่นๆ (ในกรณีที่ออกจากหองสอบกอนหมดเวลา

จะตองเขียนหนังสือสัญญาสําหรับผูที่ออกจากหองสอบในระหวางการสอบ และการออกจากหองสอบกอนหมดเวลา จะถอื

วาการสอบเปนโมฆะ และจะไมไดรับผลคะแนนจากการสอบในคร้ังนี)้

5) ในขณะสอบ หากผูสอบมีอาการปวยหรือตองการใชหองน้ําอยางหลีกเล่ียงไมไดต้ังแตออกจากหองสอบจน ถึงหองน้ํา

ตองไดรับการดูแลจากผูคุมสอบอยางเขมงวดเพื่อปองกันการทุจริต

6) ในกรณีผูสมัครสอบ TOPIK II หากขาดสอบชวงท่ี 1 จะไมสามารถเขาสอบชวงท่ี 2 ได และไมสามารถขอคืนเงนิได

7) ผูที่ออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบหรือผูกระทําการทุจริต การสอบในคร้ังนั้นจะถือวาเปนโมฆะ

8) ผลคะแนนสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี มอีายุ 2 ป นับต้ังแตวันประกาศผล 

9) ในขณะสอบไมอนุญาตใหเคี้ยวหมากฝร่ังหรือรับประทานอาหารเด็ดขาดและหามสงเสียงรบกวนผูเขาสอบคนอื่น9) ในขณะสอบไมอนุญาตใหเคี้ยวหมากฝร่ังหรือรับประทานอาหารเด็ดขาดและหามสงเสียงรบกวนผูเขาสอบคนอื่น

10) บริเวณสนามสอบหามสบูบุหร่ีเด็ดขาดและควรระมัดระวังไมทําใหสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเสียหาย

11) หากผูสอบไมทําตามคําส่ังของผูคมุสอบหรือมีพฤติกรรมทุจริตการสอบ จะถกูระงับการสอบทันที โดยยกเลิกผลสอบ

หรือถือวาผลสอบนั้นเปนโมฆะ และจะถูกระงับสิทธิ์หามสมัครสอบเปนเวลา2ป

3. วิธีเติมคําตอบในกระดาษคําตอบ

1) ผูสอบตองรับผิดชอบและจัดการเวลาทาํขอสอบดวยตัวเองซ่ึงผูสอบจะตองทําขอสอบใหเสร็จสมบูรณภายใน เวลาที่

กําหนด

- ขณะสอบการฟงตองเติมคําตอบลงในกระดาษคําตอบการฟงและขณะสอบการอาน/การเขียนตองเติมคําตอบลงใน

กระดาษคําตอบการอานหรือการเขียนเทานั้น 

2) การสอบการฟง ไมมีเวลาสําหรับการเติมคําตอบเพิ่มเติมให 

3) ควรระวังไมทําใหกระดาษคําตอบเสยีหายในกรณีที่ขีดเขียนหรือเขียนส่ิงที่ไมเกี่ยวของ อาจทําใหผูเขาสอบเสีย

ผลประโยชน โดยเฉพาะดานบนและดานลางของกระดาษคําตอบท่ีเปนเคร่ืองหมาย Timingmark (■■■■) หามทําให
เสียหายโดยเด็ดขาด

4) หากเขียนคําตอบลงกระดาษคําถาม แตไมเติมคําตอบลงกระดาษคําตอบ จะไมนบัคะแนนขอนั้น

5) ในการทาํขอสอบตองใชปากกาที่ผูคมุสอบแจกใหกอนเร่ิมเวลาสอบเทานั้น



6) ถาไมใชปากกาทีก่ําหนดผูเขาสอบตองรับผิดชอบผลเสียท่ีเกิดจากการฝาฝนการใชปากกานอกเหนือจากท่ีกําหนดไว

7) ขอสอบการฟง/การอานใหใชปากกาดานหัวใหญในการเติมคําตอบโดยเติม“●”บนเลขขอที่ตองการและเลือกตอบ
ไดเพียงหนึ่งคําตอบตอหนึ่งคําถาม  (หากเติมคาํตอบไมสมบูรณ ขอสอบจะไมไดรับการตรวจ ซ่ึงเปนความรับผิดชอบ

ของตัวผูสอบเอง)

8) ขอสอบการเขียนใหใชปากกาดานหัวเล็กในการเขยีนคาํตอบที่ถูกตองในชองเขียนคําตอบท่ีกําหนดให หากไมเขียน

คาํตอบลงในชองที่กําหนด จะไมไดรับคะแนนในสวนนั้นๆ ในกรณีที่ตองการแกไขคําตอบ สามารถใชปากกาขีดเปน 2 

เสน ทับลงบนขอความท่ีตองการแกไขได หากตองการเทปลบคําผิด สามารถยกมือขอกับกรรมการคุมสอบอยางเงยีบๆ

ได 

9) สามารถใชเทปลบคําผิดที่นํามาเองได แตควรระมัดระวัง หากมีสวนที่แกไขไมสมบูรณ ในสวนนี้จะถือเปนความ

รับผิดชอบของผูเขาสอบ  

10) ในกรณีที่เขยีนขอมูลลงกระดาษคําตอบไมถูกตอง สามารถขอเปล่ียนไดภายในเวลาสอบ แตเมื่อส้ินสุดการสอบตอง

หยุดทําขอสอบและสงกระดาษคําตอบทันทีหลังจากที่ส้ินสุดการสอบแลวไมสามารถทําขอสอบตอได ในกรณีที่ฝาฝน

คาํส่ังของผูคุมสอบหรือทําขอสอบตอจะถือวาการสอบคร้ังน้ันเปนโมฆะ

11) เมื่อส้ินสุดเวลาสอบใหผูสอบวางเคร่ืองเขียน กระดาษคําตอบและกระดาษคาํถามไวตามทิศทางท่ีกรรมการคมุสอบ

กําหนด หลังจากนั้นใหวางมือไวใตโตะรอทําตามคําส่ังของผูคุมสอบเปนอันดับตอไป กําหนด หลังจากนั้นใหวางมือไวใตโตะรอทําตามคําส่ังของผูคุมสอบเปนอันดับตอไป 

12) เมื่อทําขอสอบเสร็จแลวหรือหลังจากส้ินสุดเวลาสอบไมสามารถออกจากหองสอบได ตองรอสงกระดาษคําถามและ

คําตอบใหเรียบรอยกอนจากน้ันรอจนกวาผูคุมสอบอนุญาตใหออกจากหองสอบได

4.

 

ไมอนญุาตใหเผยแพรขอสอบวัดระดบัความถนัดทางภาษาเกาหลี

 

(TOPIK)

 

โดยเดด็ขาด

 

        

ขอสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลีนั้น

 

เปนขอสอบท่ีจัดทําขึ้นมาโดยเฉพาะ

 

โดยหามนาํไปเผยแพร

 

ทํา

สําเนา

 

และแจกจายหากมิไดรับอนุญาตจากผูจดัทําในทุกกรณี

 

และหากเพกิเฉยตอกฎนี้

 

และกระทาํการเผยแพรหรือ

แจกจายขอสอบอยางผดิกฎหมายจะไดรับโทษทั้งทางคดีแพงและคดีอาญาเปนไปตามกฎการจัดการพฤติกรรมทุจริต

การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี TOPIK 

5.สิ่งท่ีหามนําเขาหองสอบ

 
1)

 

เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด

 

ถือเปนส่ิงท่ีหามนําเขาหองสอบทั้งส้ิน

 

หากผูสอบนําติดตัวมา

 

   

จําเปนตองนาํสงใหกับกรรมการคุมสอบ

 
2)

 

ขณะสอบหากมีเสียงรบกวนจากอุปกรณตองหามหรือในกรณีที่พบวาผูเขาสอบนําติดตัวไวไมสงใหกรรมการคมุสอบ

 
จะไมสามารถสมัครสอบไดอีกเปนเวลา

 

2

 

ป

 

เปนไปตามกฎการจัดการพฤติกรรมทุจริตการสอบวัดระดับความถนดั

ทางภาษาเกาหลี TOPIK



- อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทกุชนิด  เชน โทรศัพทมือถอื นาฬิกาดิจิตอล (Smart Watch), Wearable Device, โนตบุค, 

IPAD ถือเปนอุปกรณตองหามนําเขาหองสอบIPAD ถือเปนอุปกรณตองหามนําเขาหองสอบ

- ในกรณีท่ีพกติดตัวมา ตองปดเคร่ือง (ปดแจงเตือนในทุกกรณี) และนําสงกรรมการคมุสอบ 

6. กลุมพฤติกรรมทุจริต

ตัวอยาง บทลงโทษ

- การไมยืนยันตัวตนกับผูคุมสอบ หรือไมใหตรวจส่ิงของท่ีพกติดตัวมา

- การทําขอสอบหรือตอบคําถามในขอสอบกอนหรือหลงัจากท่ีสิ้นสุดเวลาสอบแลว

- การพยายามแอบดูกระดาษคําตอบของผูสอบทานอื่น

- กรณีท่ีมีเสียงรบกวนหรือเสียงส่ันจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆท่ีสงใหกับกรรมการคุมสอบ 

การสอบถือเปน

โมฆะ



ตัวอยาง บทลงโทษ

- การไมปฏิบัติตามคาํส่ังของผูคุมสอบอยางเครงครัดเพื่อใหการสอบดําเนินเปนไปอยางถูกตอง

- การรบกวนในระหวางการดําเนินการสอบ

- การใชเคร่ืองมือส่ือสาร หรือเคร่ืองมือไฟฟา (เชน โทรศัพทมอืถือ Smart Watch พจนานุกรม

อิเล็กทรอนิกส IPad และ PDA เปนตน)

- การดูขอความหรือโพยที่จดไวบนรางกาย หรือ ใชอุปกรณไรสายตางๆ

- การแลกเปล่ียนกระดาษคําตอบกระดาษใบเล็กๆ หรือโพยคาํตอบกับผูเขาสอบคนอื่นๆ การสง

สัญญาณ เชน สญัญาณมือ สัญญาณเสียง เปนตน

- การขมขูหรือใชกําลังกับผูเขาสอบคนอื่นๆเพื่อบังคับใหแสดงกระดาษคําตอบ

- การแจกจาย เผยแพรขอสอบ และเผยแพรคําตอบ

- การเผยแพรคําตอบหรือเติมคําตอบลงบริเวณใดๆที่มใิชกระดาษคําตอบและขอสอบ

- การปลอมแปลงหรือแกไขเอกสารตางๆหรือบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อใชในการเขาสอบ 

- การแกไขเปล่ียนแปลงผลสอบหรือใชผลสอบที่ถูกเปล่ียนแปลงดวยตนเองในลักษณะงานที่เปน

ทางการ 

หามสอบเปน

เวลา 2 ป

ทางการ 

- การขอรองใหสอบแทนหรือมาทําการสอบแทน หามสอบเปน

เวลา 4 ป

7 กรณีท่ีไมสามารถระบุตัวตนผูสอบไดอยางชัดเจน จะไมสามารถเขาหองสอบได

          ในวันสอบ ขณะตรวจสอบรูปถายจากเอกสารของกรรมการคุมสอบ รูปถายบนบัตรประชาชน และจากใบ

หนาของผูสมัครแลว หากไมสามารถเปรียบเทียบตัวตนไดอยางชัดเจน จะไมอนุญาตใหเขาสอบ 

8. ขอควรระวังอื่นๆ

    

   

) การออกจากห้องสอบระหว่างสอบหรือมีพฤติกรรมทุจริต การสอบครั้งน้ันจะถือเป็นโมฆะ

 

2) ระยะเวลาของผลการสอบTOPIKมีผลใชไดตั้งแตวันที่ประกาศผลสอบเปนระยะเวลา2ปี

※ สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  TOPIK  홈페이지 (www.topik.go.kr)
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