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คู่มือการสอบ 

Oxford Online Placement Test 

 

อุปกรณท์ี่ใชใ้นการจดัสอบ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์มีการเชื่อมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ( 1 ผูส้อบ / 1 เคร่ือง / 1MB ) 

2. ชุดหฟัูง (ไม่จาํเป็นตอ้งมีไมโครโฟน) หรือลาํโพง เพื่อใชใ้นการสอบ Listening Part 

3. กลอ้งคอมพิวเตอร ์เน่ืองจากนักศึกษาตอ้งเปิดกลอ้งใหเ้ห็นนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมสอบจนเสร็จสิ้ นการสอบ   

*** คณะขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหน้ักศึกษาสอบหากนักศึกษาไม่เปิดกลอ้ง ***  

    (หากนักศึกษาไม่มีกลอ้งคอมพิวเตอร ์สามารถใชก้ลอ้งมือถือแทนได)้  

4. โปรดตรวจสอบความเสถียรของ Internet ของนักศึกษาก่อนเร่ิมการสอบ 

5. บตัรนักศึกษาหรือบตัรประชาชนเพื่อใชแ้สดงยืนยนัตวัตน 

Email ท่ีไดร้บัจาก elcs@sit.kmutt.ac.th หวัขอ้ Oxford Online Placement Test No. 3/2021 เพื่อแจง้ 

username และ password ในการเขา้ระบบการสอบ  
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ขั้นตอนการตรวจสอบความพรอ้มของเคร่ืองคอมพิวเตอรก่์อนสอบ 

1. เปิดเว็บเบราเซอร ์(Web browser) ไดแ้ก่ Google Chrome, Internet Explorer, etc. แลว้พิมพ ์

https://www.oxfordenglishtesting.com/login 

2. เล่ือนหน้าจอไปดา้นล่างสุดของเว็บไซต ์คลิกท่ี System requirements ตามรูปดา้นล่าง 

 
3. คลิกท่ีลิงก ์automatic system check 

 ระบบจะข้ึนหน้าจอเป็นลกัษณะ Pop up ข้ึนมา ซึ่งระบบจะทาํการประมวลผลเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์พื่อ

ตรวจสอบระบบวา่สามารถดาํเนินการสอบไดห้รือไม่ หากสามารถดาํเนินการสอบไดห้น้าจอจะแจง้เป็นอกัษร 

Success สีเขียวข้ึนทั้งหมด หากสถานะเป็น Failure จะไม่สามารถทดสอบได ้ใหด้าํเนินการปรบัปรุงระบบใน

ส่วนท่ีมีปัญหา โดยในหน้าจอประมวลผลจะแจง้ใหท้ราบวา่ควรปรบัปรุงหรือติดตั้งโปรแกรมเสริมอะไรต่อไป  

 

 
  

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

 

1. Log in Microsoft Teams ตามหอ้งสอบของแต่ละคน โดยคลิกตาม link ท่ีไดร้บัจาก email  

นักศึกษาสามารถ log in เขา้หอ้ง Teams ไดต้ั้งแต่ 9.30 น.  

2.   รอเจา้หน้าท่ี add นักศึกษาเขา้หอ้งสอบใน Microsoft teams  

 

กฎ กติกาในการสอบ 

วนัท่ีสอบ:   วนัอาทิตยท่ี์ 8 สิงหาคม 2564 

เวลาสอบ:  10.00 – 12.00 น. (โดยประมาณ) 

ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ:  80 นาที (1 ชัว่โมง 20 นาที) 

 

ขอ้ควรปฏิบติัและขอ้หา้ม  

1. เม่ือ log in เขา้มาในหอ้ง Microsoft Teams เรียบรอ้ยแลว้ โปรดเปิดกลอ้งคอมพิวเตอรใ์หเ้ห็นนักศึษา  

เจา้หน้าท่ีอาจขอตรวจบตัรนักศึกษา โปรดแสดงบตัรนักศึกษา  

2. นักศึกษาหา้ม log in สายเกิน 10.00 น. มิฉะน้ันนักศึกษาจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบ  

3. เปิดกลอ้งใหเ้ห็นนักศึกษาตลอดระยะเวลาการสอบ ไม่อนุญาตใหใ้ช ้Background ในระหวา่งท่ีเปิดกลอ้ง 

และโปรดระมดัระวงัฉากดา้นหลงัของท่านเพื่อป้องกนัความเป็นส่วนตวั 

4. โปรดปิดไมโครโฟน 

5. โปรดปิดเสียงโทรศพัทมื์อถือ และไม่อนุญาตใหร้บัโทรศพัทใ์นระหวา่งการทาํขอ้สอบ 

6. หา้มบนัทึกภาพระหวา่งการสอบ  

7. เม่ือเขา้หอ้งสอบแลว้ นักศึกษาจะไม่ไดร้บัอนุญาตใหอ้อกจากหอ้งสอบจนกวา่จะไดร้บัอนุญาต 

8. หา้มเขา้หอ้งนํ้าในระหวา่งการทาํขอ้สอบ  

9. นักศึกษาไม่สามารถเปิดเอกสาร / หนังสือระหวา่งทาํการสอบ 
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วิธีการเขา้ระบบสอบ 

1. เปิดเว็บเบราเซอร ์(Web browser) ไดแ้ก่ Google Chrome, Internet Explorer, etc. แลว้พิมพ ์

https://www.oxfordenglishtesting.com/login กรอกขอ้มูลตาม email ท่ีนักศึกษาไดร้บัในช่องสี่เหล่ียม

ดา้นล่าง และเม่ือกรอกเสร็จใหค้ลิก Log in ต่อไป  

**ขอ้ควรระวงั หากกรอกรหสัผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะล็อคอตัโนมติัทนัท*ี* 

 

 

2. เม่ือดําเนินการ Sign in เรียบรอ้ยแลว้จะเขา้สู่หน้า Welcome to oxfordenglishtesting.com หลงัจากน้ัน

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

ภาษาองักฤษ เสร็จแลว้ใหก้ด save 

 

 

 

หาก Email ไม่สามารถบนัทกึได ้ซึง่อาจเคย

ใชส้มคัรสอบมาแลว้ ใหท้าํการกรอก email ที ่

สมมุตขิึ้นมาแทน 

https://www.oxfordenglishtesting.com/login
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3. เม่ือบนัทึกขอ้มูลจนครบเรียบรอ้ยแลว้ ระบบจะเขา้ไปสู่หน้า My test หลงัจากน้ันใหค้ลิกลิงก ์Oxford 

Online Placement Test ตามรูป 

 

 
 

4. ระบบจะแจง้ใหผู้ส้อบเลือกระดบัความยากง่ายของขอ้สอบ โดยใหผู้ส้อบสามารถเลือกระดบัใดก็ได ้

เบื้ องตน้แนะนําใหเ้ลือก Lower ตามรูป เน่ืองจากแบบทดสอบเป็น Computerized Adaptive Test ท่ีมีการ

ปรบัระดบัความยากง่ายของขอ้สอบใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูส้อบโดยอตัโนมติั 

 
ขอ้สาํคญั: 

ผูส้อบตอ้งทาํการสอบใหเ้สร็จภายในระยะเวลา 80 นาทีเท่าน้ัน หากผูส้อบไม่สามารถทาํการสอบใหเ้สร็จ

ภายในเวลาท่ีกาํหนด ระบบจะแสดงผลการสอบเป็น Time out คือหมดเวลา และ ระบบจะไม่สามารถ

ประเมินผลการสอบได ้ทาํใหผ้ลการสอบเป็น 0 ซ่ึงผูส้อบจะไม่สามารถขอสอบใหม่ฟรีได ้
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รูปแบบขอ้สอบ มี 2 ส่วน 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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วิธีการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ 

 

 การ Sign in เขา้ระบบครั้งแรก หากกรอกรหสัผิด เกิน 5 ครั้ง รหสัจะล็อคทนัทีและจะไม่สามารถใชร้หสั

ดังกล่าวเขา้สู่ระบบการสอบได ้โดยทางระบบจะข้ึนขอ้ความ “Your account has been locked.” ใหแ้จง้ผู ้

ประสานงานการสอบเพื่อตรวจสอบระบบและดําเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลง  

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

 

 กรณีจะทําขอ้สอบขอ้ถัดไป หา้มดบัเบ้ิลคลิกเด็ดขาด ซึ่งหากคลิกซํ้าหลายๆ ครั้ง ระบบจะทําการขา้มขอ้ 

หรืออาจจะขา้มไปทั้ง Part  ทําใหผู้ส้อบไม่สามารถยอ้นกลับไปทําขอ้สอบท่ีผ่านมาได ้และจะทําใหเ้สีย

คะแนนสอบในข้อดังกล่าว ทั้งน้ีใหผู้ ้สอบทําการคลิกเพียงครั้งเดียว แล้วรอซักครู่ให้ระบบค่อยๆ 

เปล่ียนเป็นขอ้ถัดไป แต่ถา้หากระบบไม่ตอบสนองใหท้ําการปิดโปรแกรมหรือปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร ์แลว้

ทาํการรีสตารท์เคร่ืองใหม่ และ Sign in อีกครั้ง ซึ่งระบบจะเร่ิมการสอบต่อตั้งแต่ขอ้ท่ีคา้งไว ้

 

 ในระหว่างท่ีทําขอ้สอบ หากเกิดไฟดับหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดับกระทันหนั หรือระบบคอมพิวเตอร์เกิด

คา้งหรือไม่ตอบสนอง ใหปิ้ดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้ทําการรีสตาร์ทเคร่ืองใหม่ และ Sign in อีกครั้ง ซึ่ง

ระบบจะเร่ิมการสอบต่อตั้งแต่ขอ้ท่ีคา้งไว ้

 

 


