กําหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานความรูภ้ าษาอังกฤษ (MFU-TEP)
ประจํ าปี การศึกษา 2560 (ACADEMIC YEAR 2017)

กําหนดการ (Schedule)

ครั้งที่ 1 (Round 1)

ครั้งที่ 2 (Round 2)

ครั้งที่ 3 (Round 3)

ครั้งที่ 4 (Round 4)

ครั้งที่ 5 (Round 5)

12-23 ก.พ. 2561
(12-23 Feb.2018)

23 เม.ย.-4 พ.ค. 2561
(23 Apr.-4 May. 2018)

18-29 มิ.ย. 2561
(18-29 Jun. 2018)

1. ดาวโหลดใบสมัคร
(Download Application Form)
2. ชําระค่าธรรมเนียม
(Payment)

18 ก.ย.-29 ก.ย. 2560 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
(18 Sep.- 29 Sep. 2017) (20 Nov.-1 Dec. 2017)

3. ยื่นใบสมัครและหลักฐานการ
ชําระเงิน
(Submission of Application)
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ
เลขที่น่ังสอบ และห้ องสอบ
(Announcement of Examinee
Name, Seat Number and Test
Location)
5. วันสอบ
(Examination Date)

6 ต.ค. 2560
(6 Oct.2017)

8 ธ.ค. 2560
( 8 Dec. 2017)

2 มี.ค. 2561
(2 Mar. 2018)

11 พ.ค. 2561
(11 May. 2018)

6 ก.ค. 2561
(6 Jul. 2018)

22 ต.ค. 2560
(22 Oct.2017)

24 ธ.ค. 2560
( 24 Dec. 2017)

18 มี.ค. 2561
(18 Mar. 2018)

27 พ.ค. 2561
(27 May 2018)

22 ก.ค. 2561
(22 Jul. 2018)

6. ประกาศผลสอบและรับผลสอบ
(Score Report Announcement)

8 พ.ย. 2560
(8 Nov. 2017)

10 ม.ค. 2561
(10 Jan. 2018)

4 เม.ย 2561
(4 Apr. 2018)

13 มิ.ย. 2561
(13 Jun. 2018)

8 ส.ค. 2561
(6 Aug. 2018)

Announcement of the Examinee Names and the Exam Date Time, ad Location

ขั้นตอนการสมัครและการสอบ / Application Procedure
1. ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ ท่ี http://postgrads.mfu.ac.th// Applicants can download the application form at http://postgrads.mfu.ac.th/
2. กรอกใบสมัครพร้ อมติดรูปถ่าย และชําระค่าธรรมเนียมสอบครั้งละ 1,000 บาทที่ส่วนการเงินและการบัญชีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือโอนเงินผ่านธนาคารอื่นๆ เพื่อเข้ าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชี 672-0-10817-1/ Applicants must complete the application form including a photo with the application and pay the application fee of 1,000 Baht. Payment can be made either by cash at
the Division of Finance and Accounting, Mae Fah Luang University or by bank transfer to the University's bank account 672-0-10817-1, Bank of Bangkok Public Company Limited, Mae Fah
Luang University Branch.)
3. ยื่นใบสมัครพร้ อมแนบเอกสารการชําระเงิน ได้ ท่ี สํานักวิชาศิลปศาสตร์ ห้ อง E1 219 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย /สํานักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพฯ/ ในวันจันทร์-วันศุกร์ 9:00 - 16:00 น. Applicants must submit the application form and the receipt of payment to the School of Liberal Arts E1 219 (Chiang Rai)or to the School of Anti Aging and
Regenerative Medicine and Bangkok Coordinating Office, (Bangkok) Mae Fah Luang University,9.00 AM – 4.00 PM daily.
4. เข้ าสอบตามวันและเวลาที่กาํ หนด / Applicants must attend the test on the scheduled test date.
5. รับผลสอบด้ วยตนเองที่สาํ นักงานบัณฑิตศึกษา / The Office score report will be available to each applicant at the Office of Postgraduate Studies)
หลักฐานและสิง่ ทีต่ อ้ งนํามาในวันสอบ / Items Needed on Test Day
1. บัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ บัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) / Student ID card or ID card
2. บัตรประจําตัวผู้เข้ าสอบ (ตัวจริง) / Admission Card
3. เครื่องเขียนที่จาํ เป็ นต้ องใช้ ได้ แก่ ปากกา, ปากกาลบคําผิด,ดินสอ2B ยางลบ ฯลฯ / Stationeries e.g. pens, 2B pencils, erasers, etc
ข้อควรปฏิบตั ิและระเบียบในการสอบ / Test Policy
1. โปรดตรวจสอบห้ องสอบและหมายเลขที่น่งั สอบล่วงหน้ า / Prior to the test, applicants must check the test location and seating.
2. แสดงหลักฐานและลงทะเบียนผู้เข้ าสอบ ก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที บริเวณหน้ าห้ องสอบ / Applicants must be present at the test site at least 30 minutes before the test starts.
3. เริ่มสอบเวลา 9:00 น. สิ้นสุดเวลา 12:00 น. / The test will start at 9:00 AM - 12:00 PM.
4. ไม่อนุญาตให้ ผ้ สู อบเข้ าห้ องสอบหลังเวลา 9:30 น. / The proctors will NOT allow applicants to enter the test room if any applicant shows up after 9:30 AM.
5. ไม่อนุญาตให้ ผ้ สู อบออกจากห้ องสอบก่อนเวลา 11:00 น. / Applicants will NOT be allowed to leave the test room before 11:00 AM.
6. หากพบการทุจริตหรือส่อว่าทุจริตไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เข้ าสอบจะถูกตัดสิทธิในการสอบ และต้ องออกจากห้ องสอบทันที โดยไม่มกี ารคืนค่าธรรมเนียมการสอบ / If any cheating behavior is found, applicants will be asked to
stop testing with no test refund.
7. แนวข้อสอบ
ข้ อสอบ MFU-TEP เป็ นข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประกอบด้ วยข้ อสอบ 3 ส่วน ได้ แก่ / MFU-TEP is the test of English Proficiency which consists of three parts including:
7.1 ข้ อสอบทักษะการฟัง / Listening
7.2 ข้ อสอบไวยากรณ์และโครงสร้ างการเขียน / Grammar and Written expression
7.3 ข้ อสอบทักษะการอ่าน / Reading

