ข้อกำหนดและเง้่อนไขอ่นสำหรับกำรสอบ้DIFA TES1
1. ผ้มีสิทธิ์สม้ัครสอบ้DIFA TES
ข้าราชการ พนักงานรัฐวสาหกจ และบคลากรของหนวยงานในกำกับของรัฐ/องค์กรอสระ
2. ข้อมลเก้ี่ยวก้ับข้อสอบ้DIFA TES
 การสอบ DIFA TES ประกอบด้วยการสอบ 4 ทักษะ แบงเปน 3 Modules คอ
Module ที่ 1 ทักษะการอาน (Reading) และ ทักษะการฟัง (Listening)
Module ที่ 2 ทักษะการเขียน (Writing)
Module ที่ 3 ทักษะการพด (Speaking)
 ผ้สอบทกรายต้องสอบ Module ที่ 1 ทักษะการอาน (Reading) และ ทักษะการฟัง (Listening)
ควบคกัน ทกรอบการสมัคร
 ผ้สอบที่ประสงค์จะสอบ Module ที่ 2 ทักษะการเขียน (Writing) และ/หรอ Module ที่ 3
ทักษะการพด (Speaking) จะต้อง
1) เปนผ้ที่มีผลการสอบทักษะการอาน (Reading) อยางน้อยระดับ B2 และทักษะการฟัง
(Listening) อยางน้อยระดับ B2
2) ต้องเปนผลการสอบของทักษะการอาน และทักษะการฟังที่สอบในรอบเดียวกัน และต้อง
เปนผลการสอบที่ยังไมหมดอาย
 สามารถเลอกสอบเฉพาะ Module ที่ 2 หรอเฉพาะ Module ที่ 3 หรอทัง้ 2 Modules กได้
3. เวลำที่ใชในกำรทำข้อสอบ
ทักษะการอาน (Reading) 90 นาที และ ทักษะการฟัง (Listening) ประมาณ 50 นาที
ทักษะการเขียน (Writing) 90 นาที
ทักษะการพด (Speaking) ประมาณ 15 นาที
ทัง้ นี้ เวลาข้างต้นยังไมรวมการลงทะเบียนเข้าสอบ การเชญเข้าห้องสอบ การแจกและการเกบข้อสอบ ฯลฯ
4. วัน้– เวลำสอบ้DIFA TES
 กำหนดวันที่สอบ DIFA TES ประจาแตละปี รวมถึงชวงเวลารับสมัคร จะแสดงไว้ที่ difa-tes.mfa.go.th
(เลอก้ปฏิทินกำรสอบ้DIFA TES ประจำปี...)้้
ทัง้ นี้ ผ้สอบทกรายจะต้องเข้า – ออกจากห้องสอบในเวลาเดียวกัน (ตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศ) ในกรณี
ที่มีความจาเปนต้องออกจากห้องสอบกอนหมดเวลา ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และไมอนญาตให้ผ้สอบเข้า – ออก
ในระหวางที่ดาเนนการสอบทักษะการฟัง ยกเว้น การสอบทักษะการพด ซึ่งสถาบันการตางประเทศฯ จะกำหนด
เวลาเข้าสอบของผ้สมัครแตละรายโดยจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail หรอตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทานระบไว้ใน
ใบสมัคร และหากมีจานวนผ้สมัครสอบทักษะการพดในรอบเดียวกันเกนกวาที่จะรองรับได้ สถาบันการตางประเทศฯ
ขอสงวนสทธ์ในการนัดหมายวันสอบ/เวลาสอบให้ใหม และจะแจ้งให้ทราบโดยตรงตอไป
1 ข้อสอบ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) เป็นข้อสอบทีส่ ถาบันการตางประเทศฯ
กระทรวงการตางประเทศ พัฒนาขึ้นใหม เพอ่ ใช้ แทน ข้อสอบ Practical Test และ Academic Test ตั้งแต 6 มกราคม 2559 เปนต้นไป
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4. วัน้– เวลำสอบ้DIFA TES
 กำหนดวันที่สอบ DIFA TES ประจาแตละปี รวมถึงชวงเวลารับสมัคร จะแสดงไว้ที่ difa-tes.mfa.go.th
(เลอก้ปฏิทินกำรสอบ้DIFA TES ประจำปี...)้้
ทัง้ นี้ ผ้สอบทกรายจะต้องเข้า – ออกจากห้องสอบในเวลาเดียวกัน (ตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศ)
ในกรณีที่มีความจาเปนต้องออกจากห้องสอบกอนหมดเวลา ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่คมสอบ และไมอนญาตให้ผ้สอบ
เข้า – ออก ในระหวางที่ดาเนนการสอบทักษะการฟัง ยกเว้น การสอบทักษะการพด ซึ่งสถาบันการตางประเทศฯ
จะกำหนดเวลาเข้าสอบของผ้สมัครแตละรายโดยจะแจ้งให้ทราบทาง e-mail หรอตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทานระบไว้
ในใบสมัคร และหากมีจานวนผ้สมัครสอบทักษะการพดในรอบเดียวกันเกนกวาที่จะรองรับได้ สถาบันการตางประเทศฯ
ขอสงวนสทธ์ในการนัดหมายวันสอบ/เวลาสอบให้ใหม และจะแจ้งให้ทราบโดยตรงตอไป
5. กำรสมัครสอบ้DIFA TES
5.1 บคคลตามข้อ 1 สามารถสมัครสอบ DIFA TES ได้ด้วยตนเอง โดยไม้ตองให้หนวยงานมีหนังสอ
สงรายช่อผ้สมัครสอบ (ยกเว้น การสอบประเภท Placement Test2)
5.2 สามารถเลอกวันสอบได้ตามปฏทนการสอบ
5.3 ต้องสมัครสอบตามชวงเวลาที่รับสมัคร (Application Period) โดยไมจำเปนต้องมีทน หรอมีประกาศ
รับสมัครคัดเลอกรับทน/คัดเลอกเข้ารวมโครงการตางๆ ดังนั้น ผ้สนใจจะสมัครรับทน/เข้ารวมโครงการตางๆ ควรสมัครสอบ
DIFA TES เพ่อเกบผลการสอบไว้เปนการลวงหน้า และเม่อใดที่มีการประกาศให้ทน หรอประกาศรับสมัครเข้ารวมโครงการ
ตางๆ กจะสามารถนาผลการสอบไปย่นประกอบการสมัครได้ทันที (เง่อนไขการสมัครทน/โครงการฯ เป็นไปตามที่
แหลงทน/หนวยงานที่จัดโครงการ เป็นผ้กาหนด)
หมำยเหตุ ระบบการรับสมัครจะอนญาตให้ทานสมัครได้มากกวา 1 รอบ แตเน่องจากเง่อนไขการสอบ
จะต้องมีระยะเวลาหางจากการสอบในแตละครั้ง ไมน้อยกวา 6 เดอน ดังนั้น หากทานสมัครสอบมากกวา 1 รอบ
(ในระยะเวลาที่หางกันน้อยกวา 6 เดอน) เม่อทานได้ลงทะเบียนเข้าห้องสอบในรอบใดรอบหนึ่งแล้ว ทานจะหมดสทธ์
เข้าสอบในรอบอ่นทันที้
6. เง่อนไขสำหร้ับกำรสมัครสอบทักษะกำรเข้ียน้(Writing) และ้/้หร้อ้ทักษะกำรพด้(Speaking)
ดังปรากฏตามข้อ 2
7.้้้วิธ้ีกำรสมัคร
ทานสามารถดาวน์โหลดเอกสารวธีการสมัครสอบ DIFA TES แบบออนไลน์ได้ทาง difa-tes.mfa.go.th
(เลอก้วิธีกำรสมัครสอบ้DIFA TES แบบออนไลน์)
8. คำธรรมเนียมกำรสอบ้DIFA TES
Module ที่ 1 ทักษะการอาน (Reading) และ ทักษะการฟัง (Listening)
ทักษะละ 750 บาท รวม 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
Module ที่ 2 ทักษะการเขียน (Writing) 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
Module ที่ 3 ทักษะการพด (Speaking) 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2 ในปีงบประมาณ 2560 ยังคงมีการจััดสอบ Placement Test ัโดยใช้หลัักปฏิบัตใิ นการสมััครสอบเชันเดิม*ััโปรดติดตอััััััััััััััััััััััั
คุณภิญญดาั02ั203ั5000ัตอั47009ัเพือ่ สารองทีน่ งั่ และเพือ่ ขอแบบชาระเงินั(Bill Payment) เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิธีการััััััััััััััััััั
ชาระเงิน/บัญชีรับชาระคาสมัครสอบใหม
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9. วิธ้ีกำรชำระเงิน ้
เม่อทานยนยันการสมัครสอบ และสั่งพมพ์แบบชาระเงนออกจากระบบเรียบร้อยแล้ว ทานสามารถนาไป
ชาระคาธรรมเนียมการสอบได้ตามชองทาง ดังนี้
 ทีเ่ คาน์เตอร์ธนาคาร กรงไทย จำกัด (มหาชน) ทกสาขา
 ที่ต้ ATM ธนาคาร กรงไทย จำกัด (มหาชน)
 ทาง NET BANK ของ ธนาคาร กรงไทย จากัด (มหาชน)
โดยมีคาธรรมเนียมการใช้บรการตามที่ธนาคารกาหนด และอยในความรับผดชอบของผ้สมัครสอบ4
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10. หลักฐำนในกำรเขำหองสอบ้
นาแบบการชาระเงนที่มีตราประทับของธนาคาร มาแสดงพร้อมกับบัตรประจาตัวข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวสาหกจ/พนักงานในองค์กรของรัฐ สาหรับลงทะเบียนหน้าห้องสอบและรับใบเสรจรับเงน
11. กำรเปลี่ยนหรอกำรยกเล้ิกกำรสมัครสอบ
ไมสามารถขอเปลี่ยนวันสอบหรอขอเปลี่ยนตัวผ้สอบได้ รวมถึงการขอยกเลกการสอบ ทั้ ง นี้ สถาบันการตางประเทศฯ
จะไมคนเงนคาธรรมเนียมการสอบให้ในทกกรณี
12. กำรสอบใหม้(retake)
12.1 หากประสงค์จะสมัครสอบใหม (retake) ใน Module ที่ 1 ทักษะการอานและการฟัง จะต้อง
มีระยะเวลาหางจากการสอบครั้งกอน ไมน้อยกวา 6 เดอน และจะต้องสมัครสอบใหม ทั้ง Module ไมสามารถเลอก
สมัครสอบเพียงทักษะใดทักษะหนึง่ ได้
12.2 สาหรับการสอบใหม (retake) Module ที่ 2 หรอ Module ที่ 3 จะต้องมีระยะเวลาหางจาก
การสอบครั้งกอนไมน้อยกวา 6 เดอนเชนกัน และผลการสอบ Module ที่ 1 (ต้องได้ระดับ B2 ขึ้นไปของทั้ง 2 ทักษะ)
ยังไมหมดอาย
13. ผลกำรสอบ
การรายงานผลการสอบ จะรายงานผลสำหรับแตละทักษะตาม “ระดับ” (ตามแนวทางของ CEFR)
พร้อมคำอธบายประกอบ คอ C1 B2+ B2 B1+ B1 และ below B1 เทานั้น ทั้งนี้ ไมมีการให้ผลเปนคะแนนดบ
(raw score) หรอเทียบผลเปนร้อยละ รวมถึงไมเทียบผลการสอบของ DIFA TES กับการสอบประเภทอ่น
 ผลการสอบจะแล้วเสรจภายใน 14 วันทาการหลังวันสอบ และจะสงใบรับรองผลสอบให้ผ้สอบทาง
ไปรษณีย์ ตามที่อยที่ระบในการสมัครสอบ
 กรณีประสงค์จะรับใบรับรองผลสอบด้วยตนเอง สามารถมารับได้ที่สถาบันการตางประเทศฯ โดย
จะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการมาแสดง
 กรณีที่ไมสามารถมารับใบรับรองผลสอบด้วยตนเอง ทานสามารถมอบหมายผ้อ่นให้มารับแทนได้ โดย
ทานจะต้องถายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซนรับรองสาเนา และระบช่อ - นามสกลของผ้ที่ทานมอบหมาย
ซึ่งผ้ที่ได้รับมอบหมายต้องแสดงเอกสารดังกลาว พร้อมบัตรประจาตัวประชาชนของผ้ที่ได้รับมอบหมายในวันที่มารับ
ใบรับรองผลสอบ
 สถาบันการตางประเทศฯ จะไมแจ้งผลการสอบในชองทางอ่น เชน โทรศัพท์ โทรสาร Email ฯลฯ
ทัง้ นี้ เพ่อประโยชน์ของผ้สอบเกี่ยวกับการรักษาข้อมลสวนบคคล


3 ต้องใช้แบบชาระเงน (Bill Payment) ที่ออกจากระบบเทานัน้
4 คาบรการของ ธ.กรงไทย สาหรับการชาระเงน ในวงเงน 1 – 50,000 บาท ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารฯ รายละ 25 บาท
ชาระผาน ATM 10 บาท ชาระทาง KTB Net Bank 15 บาท ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนตามประกาศธนาคารฯ

14. อำยุของผลกำรสอบ
ผลการสอบทกประเภทมีอาย 2 ปี นับจากวันสอบ

4

15. หน้ำที่และควำมรับผ้ิดชอบของผสมัครสอบทุกคน
15.1 ต้องปฏบัตตามข้อกาหนดและข้อปฏบัตในการเข้าสอบของสถาบันการตางประเทศฯ รวมถึง
การปฏบัตตนและการแตงกายด้วยความเปนสภาพชน เน่องจากเป็นสถานที่ราชการ
15.2 ต้องจัดเตรียมอปกรณ์ในการสอบ ได้แก ดนสอดา 2B ยางลบ ปากกา
15.3 ต้องแสดงบัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวสาหกจ / บัตรประจำตัวพนักงานขององค์กรในกากับ
ของรัฐ และแสดงหลักฐานการชาระเงนฉบับจรง เพ่อลงทะเบียนเข้าสอบ ซึ่งเม่อลงทะเบียนแล้ว ผ้เข้าสอบจะได้รับ
ใบเสรจรับเงนและกญแจต้ลอคเกอร์สาหรับเกบส่งของ
15.4 ต้องเกบสง่ ของตาง ๆ รวมถึงโทรศัพท์มอถอ เคร่องมอส่อสารทกประเภท ไว้ในต้ลอคเกอร์
ไมอนญาตให้นำส่งของอ่นใดเข้าห้องสอบ โดยผ้สอบต้องแสดงให้ปรากฏชัดวา ไมนาสง่ ของดังกลาวเข้าห้องสอบ
ทัง้ นี้ ยกเว้นอปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ กระเปาใสธนบัตรขนาดเลก และยาประจาตัวอ่น ๆ ให้อยในดลพนจของสถาบันการตางประเทศฯ
15.5 ต้องมาถึงสถานที่สอบกอนเวลาสอบ ประมาณ 30 นาที เพ่อลงทะเบียนเข้าสอบ (ข้อ 15.3–15.4)
ทัง้ นี้ สถาบันการตางประเทศฯ จะเชญเข้าห้องสอบ ในเวลาประมาณ 8.45 น.
15.6 ต้องไมกระทาการใดๆ ที่เปนการรบกวนผ้อ่น หรอขัดขวางการสอบ
15.7 ต้องระมัดระวังในการใช้อปกรณ์การสอบ อาท หฟัง โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้นระหวางผ้สอบ และต้ลอคเกอร์
เกบส่งของกอนเข้าห้องสอบ รวมถึงการใช้สถานที่สอบ/พักรอกอนสอบ ตลอดจนสง่ อำนวยความสะดวกที่สถาบันการตางประเทศฯ จัดเตรียมให้ หากสญหายหรอมีความเสียหายเกดขึ้นและมีคาใช้จายใดๆ ในการจัดหามาทดแทน
หรอซอมแซมให้สามารถใช้งานได้เชนเดม ผ้สอบต้องรับผดชอบคาใช้จายทัง้ หมด
15.8 ภายหลังเวลา 9.30 น. หรอภายหลังเร่มการสอบแล้ว 30 นาที จะไมอนญาตให้เข้าห้องสอบ โดย
ถอวา ผ้สอบสละสทธ์การสอบ/ขาดสอบ และจะไมคนคาธรรมเนียมการสอบให้
15.9 ข้อกาหนดหรอข้อปฏบัตนอกเหนอจากนี้ ให้อยในดลพนจของสถาบันการตางประเทศฯ
16. กำรทุ้จริตในกำรสอบ
1 6 . 1 กรณีมีการทจรตหรอพบวามีความพยายามทาการทจรตในการสอบ สถาบันการตางประเทศฯ
จะยกเลกการสอบและการตรวจคาตอบของผ้กระทาการดังกลาว โดยไมคนเงนคาธรรมเนียมการสอบ และตัดสทธ์การ
สมัครสอบทกประเภทของสถาบันการตางประเทศฯ เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ทาการ/พบวามีความพยายามทาการ
1 6 . 2 กรณีมีการลักลอบนำชดข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการทำข้อสอบ อาท
กระดาษราง ออกจากห้องสอบ รวมถึงการคัดลอกด้วยวธีการหนึ่งวธีการใด สถาบันการตางประเทศฯ จะดำเนนคดี ตาม
กฎหมาย และจะตัดสทธ์การสมัครสอบของสถาบันการตางประเทศฯ ทกประเภท เปนเวลา 2 ปี นับจากวันที่ทาการ/
พบวามีความพยายามทำการ
17. ข้อสงวนสิทธิ์
สถาบันการตางประเทศฯ ไมอนญาตให้ผ้สอบทกรายขอดชดข้อสอบและกระดาษคาตอบของตน รวมถึง
เอกสารอ่นใดทีใ่ ช้ในการสอบ ภายหลังจากทีเ่ จ้าหน้าที่คมสอบเกบข้อสอบ/กระดาษคำตอบ ฯลฯ แล้ว รวมถึงที่ผาน
กระบวนการสอบและกระบวนการตรวจหรอให้คะแนนแล้วในทกกรณี เพ่อป้องกันมให้สงผลตอความได้เปรียบเสียเปรียบ
ตอบคคลอ่น ทัง้ นี้ ถอวาผ้เข้าสอบทกรายได้ยอมรับและพร้อมปฏบัตตามเง่อนไขที่สถาบันการตางประเทศฯ กาหนด
ทกประการ
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การพจารณายกเว้นข้อกาหนดและเง่อนไขใดๆ ในทกกรณี ถอเป็นดลยพนจของสวนมาตรฐานและ
ประเมนผล สถาบันการตางประเทศเทวะวงศ์วโรปการ แตเพียงผ้เดียว ทั้งนี้ ผลการพจารณาถอเป็นที่ส้นสด
18. เหตุสุดวิสัยนอกเหน้อกำรควบคุม
สถาบันการตางประเทศฯ จะไมรับผดชอบตอผ้สอบในกรณีที่ไมปฏบัตตามข้อกาหนดนี้ และจะไมรับผดชอบ
ในกรณีมเี หตสดวสัยที่อยเหนอการควบคมหรอความเสียหายอ่นๆ ที่มาจากเหตสดวสัยนอกเหนอการควบคม เชน
อัคคีภัย อทกภัย สภาพอากาศ หรอภัยธรรมชาตอ่น ๆ การระเบด การนัดประท้วง สงคราม ความไมสงบหรอเหตใดๆ
ทีอ่ ยนอกเหนอขอบเขตความรับผดของสถาบันการตางประเทศฯ
19. กำรมีผลบังคับใช
ข้อกาหนดและเง่อนไขอ่นๆ ที่เผยแพรบนเวบไซต์ของสถาบันการตางประเทศฯ มีผลบังคับใช้กับ
ผ้สมัครสอบทกราย
20. กำรแปลเป้นภำษำต้ำงๆ
ในกรณีที่มีการแปลข้อกาหนดฯ นีเ้ ปนภาษาตาง ๆ ให้ยึดถอฉบับภาษาไทยเปนหลัก และในกรณีที่มีการ
นาไปแสดงไว้ที่อ่นใดนอกเหนอจากที่แสดงบนเวบต์ของสถาบันการตางประเทศฯ ให้ยึดถอข้อมลที่แสดงไว้บนเวบไซต์
ของสถาบันการตางประเทศฯ เป็นหลัก
21. กำรปรับเปลี่ยนขอม้ล
การปรับเปลี่ยนข้อมลตางๆ ในข้อกาหนดและเง่อนไขตางๆ ที่แสดงบนเวบไซต์ของสถาบันการตางประเทศฯ
อาจมีการดำเนนการเปนระยะ ๆ ตามความจาเปนและเหมาะสม ให้ถอข้อมลทีป่ รับเปลี่ยนลาสดเปนหลัก
22. กำรยอมรับของผสมัครสอบ
ถอวาผ้เข้าสอบทกรายยอมรับและพร้อมปฏบัตตามข้อกาหนดและเง่อนไขตามที่สถาบันการตางประเทศฯ
กาหนดทกประการ
-----------------------------------------------

สัวนมาตรฐานและประเมินผลััััััััััััััััั
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศัวโรปการััััััััััััััััั
กระทรวงการตัางประเทศ
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