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คู่มือการสอบ 

Oxford Online Placement Test 

 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดัสอบ 

1. เครื่องคอมพวิเตอรท์ีม่กีารเชื่อมต่อกบัระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ( 1 ผูส้อบ / 1 เครื่อง / 1MB ) 

2. ชุดหฟัูง (ไม่จําเป็นตอ้งมไีมโครโฟน) หรอืลําโพง เพือ่ใชใ้นการสอบ Listening Part 

3. กลอ้งคอมพวิเตอร ์เน่ืองจากนกัศกึษาตอ้งเปิดกลอ้งใหเ้หน็นกัศกึษาตัง้แต่เริม่สอบจนเสรจ็สิน้การสอบ   

*** คณะขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้นักศึกษาสอบหากนักศึกษาไม่เปิดกล้อง ***  

    (หากนกัศกึษาไม่มกีลอ้งคอมพวิเตอร ์สามารถใชก้ลอ้งมอืถอืแทนได)้  

4. โปรดตรวจสอบความเสถยีรของ Internet ของนกัศกึษาก่อนเริม่การสอบ 

5. บตัรนกัศกึษาหรอืบตัรประชาชนเพือ่ใชแ้สดงยนืยนัตวัตน 

Email ทีไ่ดร้บัจาก www-customerservice.eltonline@oup.com  หรอื elcs@sit.kmutt.ac.th  

หวัขอ้ Oxford Online Placement Test invitation เพือ่แจง้ username และ password ในการเขา้ระบบ

การสอบ ซึง่จะสง่ใหน้กัศกึษาวนัที ่26 ก.ค. 2564  

 

ตวัอย่าง email ท่ีนักศึกษาจะได้รบัจากระบบ  
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mailto:elcs@sit.kmutt.ac.th


 

English Language Coordinating Section (ELCS), School of Information Technology 
Email: elcs@sit.kmutt.ac.th 

ขัน้ตอนการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอรก่์อนสอบ 

1. เปิดเวบ็เบราเซอร ์(Web browser) ไดแ้ก่ Google Chrome, Internet Explorer, etc. แลว้พมิพ ์

https://www.oxfordenglishtesting.com/login 

2. เลื่อนหน้าจอไปดา้นล่างสุดของเวบ็ไซต ์คลกิที ่System requirements ตามรปูดา้นล่าง 

 
 

3. คลกิทีล่งิก ์automatic system check 

 ระบบจะขึน้หน้าจอเป็นลกัษณะ Pop up ขึน้มา ซึง่ระบบจะทําการประมวลผลเครื่องคอมพวิเตอรเ์พือ่

ตรวจสอบระบบว่าสามารถดําเนินการสอบไดห้รอืไม่ หากสามารถดําเนินการสอบไดห้น้าจอจะแจง้เป็นอกัษร 

Success สเีขยีวขึน้ทัง้หมด หากสถานะเป็น Failure จะไม่สามารถทดสอบได ้ใหด้าํเนินการปรบัปรุงระบบใน

สว่นทีม่ปัีญหา โดยในหน้าจอประมวลผลจะแจง้ใหท้ราบว่าควรปรบัปรุงหรอืตดิตัง้โปรแกรมเสรมิอะไรต่อไป  

 
 

 
  

https://www.oxfordenglishtesting.com/login
https://www.oxfordenglishtesting.com/showContent.aspx?id=120
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ขัน้ตอนการเข้าสอบใน Microsoft Teams 

 

1. Log in Microsoft Teams ตามหอ้งสอบของแต่ละคน โดยคลกิตาม link ทีไ่ดร้บัจาก email  

นกัศกึษาสามารถ log in เขา้หอ้ง Teams ไดต้ัง้แต่ 9.45 น.  

2.   รอเจา้หน้าที ่add นกัศกึษาเขา้หอ้งสอบใน Microsoft teams  

 

กฎ กติกาในการสอบ 

วนัทีส่อบ:  วนัองัคารท่ี 28 กรกฎาคม 2564 

เวลาสอบ:  10.00 – 12.00 น. (โดยประมาณ) 

ระยะเวลาในการทําขอ้สอบ:  80 นาที (1 ชัว่โมง 20 นาที) 

 

ข้อควรปฏิบติัและข้อห้าม  

1. เมื่อ log in เขา้มาในหอ้ง Microsoft Teams เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดเปิดกลอ้งคอมพวิเตอรใ์หเ้หน็นกัศษึา  

เจา้หน้าทีอ่าจขอตรวจบตัรนักศกึษา โปรดแสดงบตัรนกัศกึษา  

2. นกัศกึษาห้าม log in สายเกิน 10.00 น. มฉิะนัน้นกัศกึษาจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ  

3. เปิดกล้องใหเ้หน็นกัศกึษาตลอดระยะเวลาการสอบ ไม่อนุญาตใหใ้ช ้Background ในระหว่างทีเ่ปิดกลอ้ง 

และโปรดระมดัระวงัฉากดา้นหลงัของท่านเพือ่ป้องกนัความเป็นสว่นตวั 

4. โปรดปิดไมโครโฟน 

5. โปรดปิดเสียงโทรศพัท์มือถือ และไม่อนุญาตใหร้บัโทรศพัทใ์นระหว่างการทาํขอ้สอบ 

6. ห้ามบนัทึกภาพระหว่างการสอบ  

7. เมื่อเขา้หอ้งสอบแลว้ นกัศกึษาจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบจนกว่าจะไดร้บัอนุญาต 

8. ห้ามเข้าห้องน้ําในระหว่างการทําขอ้สอบ  

9. นกัศกึษาไม่สามารถเปิดเอกสาร / หนงัสอืระหว่างทําการสอบ 
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วิธีการเข้าระบบสอบ 

1. เปิดเวบ็เบราเซอร ์(Web browser) ไดแ้ก่ Google Chrome, Internet Explorer, etc. แลว้พมิพ ์

https://www.oxfordenglishtesting.com/login กรอกขอ้มลูตาม email ทีน่กัศกึษาไดร้บัในช่องสีเ่หลีย่ม

ดา้นล่าง และเมื่อกรอกเสรจ็ใหค้ลกิ Log in ต่อไป  

**ข้อควรระวงั หากกรอกรหสัผิดเกิน 5 ครัง้ ระบบจะลอ็คอตัโนมติัทนัที** 

 
 

2. เมื่อดาํเนินการ Sign in เรยีบรอ้ยแลว้จะเขา้สูห่น้า Welcome to oxfordenglishtesting.com หลงัจากนัน้ให้

ผูส้อบกรอกขอ้มลูทัว่ไป ไดแ้ก่ First name = ชื่อผูส้อบ, Last name = นามสกุล และ Email เป็น

ภาษาองักฤษ เสรจ็แลว้ใหก้ด save 

 
 

 

 

หาก Email ไม่สามารถบนัทกึได ้ซึง่อาจเคย

ใชส้มคัรสอบมาแลว้ ใหท้าํการกรอก email ที ่

สมมุตขิึ้นมาแทน 

https://www.oxfordenglishtesting.com/login
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3. เมื่อบนัทกึขอ้มลูจนครบเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะเขา้ไปสูห่น้า My test หลงัจากนัน้ใหค้ลกิลงิก ์Oxford 

Online Placement Test ตามรูป 

 

 
 

4. ระบบจะแจง้ใหผู้ส้อบเลอืกระดบัความยากงา่ยของขอ้สอบ โดยใหผู้ส้อบสามารถเลอืกระดบัใดกไ็ด ้

เบือ้งตน้แนะนําใหเ้ลอืก Lower ตามรูป เน่ืองจากแบบทดสอบเป็น Computerized Adaptive Test ทีม่กีาร

ปรบัระดบัความยากง่ายของขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูส้อบโดยอตัโนมตั ิ

 
ขอ้สาํคญั: 

ผูส้อบตอ้งทาํการสอบใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลา 80 นาทเีท่านัน้ หากผูส้อบไม่สามารถทาํการสอบใหเ้สรจ็ภายใน

เวลาทีก่ําหนด ระบบจะแสดงผลการสอบเป็น Time out คอืหมดเวลา และ ระบบจะไม่สามารถประเมินผล

การสอบได้ ทาํให้ผลการสอบเป็น 0 ซ่ึงผู้สอบจะไม่สามารถขอสอบใหม่ฟรีได้ 
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รปูแบบขอ้สอบ ม ี2 สว่น ไดแ้ก่ 

1.  Use of English 

 a. Tests form: vocabulary & grammar 

 
 

 

 b. Tests meaning: Understanding how language is used 

 
 

 

 

สามารถดเูวลาทีเ่หลอื

ทีมุ่มบนขวามอื 

1. คลกิเลอืกคาํตอบทีต่อ้งการ 

2. คลกิ Next เพื่อยนืยนัคาํตอบและไปสู่ขอ้ถดัไป 

ห้ามดบัเบ้ิลคลิกเดด็ขาด ซึง่หากคลกิซ้ําหลายๆ ครัง้ ระบบจะทาํการขา้มขอ้ หรอื

อาจจะขา้มไปทัง้ Part  ทาํใหผู้ส้อบไม่สามารถยอ้นกลบัไปทาํขอ้สอบทีผ่่านมาได ้

1. คลกิเลอืกคาํตอบทีต่อ้งการ 

2. คลกิ Next เพื่อยนืยนัคาํตอบและไปสู่ขอ้ถดัไป 

ห้ามดบัเบ้ิลคลิกเดด็ขาด ซึง่หากคลกิซ้ําหลายๆ ครัง้ ระบบจะทาํการขา้มขอ้ หรอื

อาจจะขา้มไปทัง้ Part  ทาํใหผู้ส้อบไม่สามารถยอ้นกลบัไปทาํขอ้สอบทีผ่่านมาได ้
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 c. Meaning: understanding how language is used 

 
 

2. Listening 

 
 

  

1. คลกิ drop down list และเลอืกคาํตอบทีต่อ้งการ 

คลกิเพื่อฟัง Conversation และเลอืกคาํตอบทีต่อ้งการ  

ผู้สอบสามารถฟังได้ 2 ครัง้เท่านัน้  

2. คลกิ Next เพื่อยนืยนัคาํตอบและไปสู่ขอ้ถดัไป 

ห้ามดบัเบ้ิลคลิกเดด็ขาด ซึง่หากคลกิซ้ําหลายๆ ครัง้ ระบบจะทาํการขา้มขอ้ หรอื

อาจจะขา้มไปทัง้ Part  ทาํใหผู้ส้อบไม่สามารถยอ้นกลบัไปทาํขอ้สอบทีผ่่านมาได ้
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วิธีการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

 

 การ Sign in เขา้ระบบครัง้แรก หากกรอกรหสัผดิ เกนิ 5 ครัง้ รหสัจะล็อคทนัทแีละจะไม่สามารถใช้รหสั

ดงักล่าวเขา้สู่ระบบการสอบได ้โดยทางระบบจะขึน้ขอ้ความ “Your account has been locked.” ใหแ้จง้ผู้

ประสานงานการสอบเพือ่ตรวจสอบระบบและดาํเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง  

*แนะนําใหค้ดัลอก (copy) username และ password จาก email มาวาง (paste)* 

 

 กรณีจะทาํขอ้สอบขอ้ถดัไป ห้ามดบัเบ้ิลคลิกเดด็ขาด ซึง่หากคลกิซ้ําหลายๆ ครัง้ ระบบจะทาํการขา้มขอ้ 

หรอือาจจะขา้มไปทัง้ Part  ทําให้ผู้สอบไม่สามารถย้อนกลบัไปทําขอ้สอบที่ผ่านมาได้ และจะทําให้เสีย

คะแนนสอบในข้อดังกล่าว ทัง้น้ีให้ผู้สอบทําการคลิกเพียงครัง้เดียว แล้วรอซักครู่ให้ระบบค่อยๆ 

เปลีย่นเป็นขอ้ถดัไป แต่ถ้าหากระบบไม่ตอบสนองใหท้ําการปิดโปรแกรมหรอืปิดเครื่องคอมพวิเตอร ์แลว้

ทาํการรสีตารท์เครื่องใหม่ และ Sign in อกีครัง้ ซึง่ระบบจะเริม่การสอบต่อตัง้แต่ขอ้ทีค่า้งไว ้

 

 ในระหว่างที่ทําขอ้สอบ หากเกดิไฟดบัหรอืเครื่องคอมพวิเตอร์ดบักระทนัหนั หรอืระบบคอมพวิเตอรเ์กดิ

ค้างหรอืไม่ตอบสนอง ให้ปิดเครื่องคอมพวิเตอร์ แล้วทําการรสีตาร์ทเครื่องใหม่ และ Sign in อกีครัง้ ซึ่ง

ระบบจะเริม่การสอบต่อตัง้แต่ขอ้ทีค่า้งไว ้

 

 


