
 

คู่มอืการสอบ 
ชุดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน ์
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อุปกรณแ์ละการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ 
 

 
  
 
 

 
 

 

 

ตัวอย่างรหัสสอบ 

 

 

 

 
 

 

วิธีตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิเตอร ์

1. พิมพ ์https://www.oxfordenglishtesting.com/  คลิกไปท่ี System requirements ตามรูปดา้นลา่ง  
 

 

คอมพิวเตอร ์ท่ีเช่ือมตอ่กบั
อินเทอรเ์น็ต (Internet) 

( 1 ผูส้อบ / 1 เครื่อง / 1 MB) 

 

ชดุหฟัูง (Headphones) 
ไมจ่  าเป็นตอ้งมีไมโครโฟน 

ตรวจสอบความพรอ้มของ
คอมพิวเตอร ์

( System Requirements) 
 

https://www.oxfordenglishtesting.com/
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2. คลิกท่ี automatic system check และ ระบบตอ้ง Success สีเขียวขึน้ทัง้ 3 หวัขอ้ หากสถานะเป็น Failure ให้

ด  าเนินการปรบัปรุงระบบในสว่นท่ีมีปัญหา โดยในหนา้จอประมวลผลจะแจง้ใหท้ราบวา่ควรปรบัปรุงหรือติดตัง้

โปรแกรมเสริมอะไรตอ่ไป ทัง้นีแ้นะน าใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิคของสถาบนั /โรงเรียนก่อนเบือ้งตน้ 

 
 

 
 

3. ตรวจสอบการท างานของระบบเสียง Audio Player คลิกไปท่ี รูปกุญแจ เลือก Flash และคลิก Allow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คลกิ Reload 
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ขัน้ตอนการสอบ 

1. พิมพ ์https://www.oxfordenglishtesting.com/login และกรอกขอ้มลูรหสัสอบ Username, Password และ 

Organisation ID ตามท่ีไดร้บั และเม่ือกรอกเสรจ็ใหค้ลิก Sign In ตอ่ไป 

ค าแนะน า หากกรอกรหัสผิดเกิน 5 คร้ังระบบจะล็อคอตัโนมัติทนัที รหสัสอบเป็นอกัษรภาษาองักฤษ จะมีทัง้

ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัพมิพเ์ลก็ และ ตวัเลข หากไมแ่นใ่จสามารถพิมพ ์Password ใน Word หรอื Excel แลว้ Copy ไปวางได ้

 
 

 
 

2. เม่ือด าเนินการ Sign In แลว้ใหผู้ส้อบท าการลงทะเบียน โดยกรอกขอ้มลูทั่วไป ไดแ้ก ่First name, Last name 

และ Email* เป็นภาษาองักฤษ เม่ือกรอกเสรจ็แลว้ใหก้ด  Save 

 

 
 

 

* หาก Email ไม่สามารถ

บนัทกึได ้ซ่ึงอาจเคยใชส้มคัร

สอบมาแลว้ ใหท้ าการกรอก

อเีมลทีส่มมตุขิึน้มาแทน 

 

BXXXXXXX (รหัสนักศึกษา) 
*** Password คือ 

I ไอตัวใหญ่ d ดตีัวเล็ก แลว้ตามดว้ยเลขบตัรประชาชน  
IdXXXXXXXXXXXXX  

 142688 

 คลิก 

14XXXX

https://www.oxfordenglishtesting.com/login
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3. ระบบจะเขา้ไปสูห่นา้ My test หลงัจากนัน้ใหค้ลิกลิงก ์Oxford Online Placement Test ตามรูป 

 

 
 

4. เลือกระดบัความยากง่ายของขอ้สอบ ข้อแรก โดยใหผู้ส้อบสามารถเลือกระดบัใดก็ได ้หากไมแ่น่ใจสามารถใหร้ะบบ

เลือกอตัโนมตัิ “Please choose a starting point for me” 
 

 
 

ข้อส าคัญ : 

ผูส้อบตอ้งท าการสอบใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลา 60 นาทเีทา่นัน้ หากผูส้อบไมส่ามารถท าการสอบใหเ้สรจ็ภายใน

เวลาท่ีก าหนด ระบบจะแสดงผลการสอบเป็น Time out และระบบจะไม่สามารถประเมินผลการสอบได้ ท า

ใหผ้ลการสอบเป็น 0  
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รูปแบบข้อสอบ ม ี2 ส่วน 

 
Section 

 

 
 

Part 1 
 

Part 2 
 

Part 3 

Use of 
English 

Description Complete a short 
dialogue with the 
appropriate grammatical 
form or lexical item 

Read a short dialogue 
and identify what a 
speaker means 

Type the missing word in 
gapped text with the 
appropriate grammar or 
lexis 

Testing 
focus 

Grammatical form, lexical 
precision 

Pragmatics: 
understanding explicit 
and implied meaning 

Grammatical form, lexical 
precision 

Response 
type 

Four-option multiple 
choice 

Three-option multiple 
choice 

Gapped text. For A1–C2, 
test takers type their 
answers. For Pre–A1, 
test takers select their 
answers. 

Questions Ten tasks Ten tasks, each with 
one or two questions 

One task, seven 
questions 

Listening Description Listen to a short dialogue 
and identify what the 
speaker means 

Listen to a longer 
dialogue and identify 
what the speaker 
means 

Listen to a monologue 
and identify what the 
speaker means 

Testing 
focus 

Pragmatics: understanding explicit and implied meaning 

Response 
type 

Four-option multiple choice 

Questions Five tasks per part, each with one or two questions 

 

Use of English: The Use of English section focuses on grammatical form and meaning. 

Part 1 – Focus on form 
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Part 2 – Focus on meaning 

 
 

Part 3 — Focus on form and meaning 

 
 

 



         
               8 

Listening Part 

The Listening section tests how well students can understand communication in different contexts (such as 
university lectures, going shopping, and business meetings), depending on the CEFR level. There is a focus 

on explicit and implied meaning. Test takers can listen to each recording twice. 

 

 

เมื่อสอบเสร็จใหค้ลิกที ่"Close this window" 

 

 

 

 

 



 

       ศูนย์บริการการศึกษา : มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ 
       ฝ่ายกิจการพิเศษ  โทรศัพท์  044-223021   

 

ระดับคะแนน CEFR 

ระดับ ช่วงคะแนน หมายเหต ุ
A0 ต่่ากว่า 1  
A1 1 – 20  

A2 20 – 40 
** นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (B61XXXXX) จะส่าเร็จ
การศึกษาได้ ต้องได้คะแนน CEFR ระดับ A2 ขึ้นไป 

B1 40 – 60  
B2 60 – 80  
C1 80 – 100  
C2 มากกว่า 100  

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่าเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (B61XXXXX) จะ

ส่าเร็จการศึกษาได้ ต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

CEFR TOEIC IELTS 
TOEFL 

ITP CBT IBT 
A2 

(21 คะแนนขึ้นไป) 
400 3 337 93 30 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ เป็นคะแนนของ Oxford Online Placement Test 
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วิธีการตรวจสอบผลการทดสอบ 
 

เม่ือท าการสอบเสรจ็แลว้ ผูส้อบสามารถเขา้ไปดผูลการสอบไดด้ว้ยตวัเองไดโ้ดยท าการ Log in เขา้ไปอีกครัง้ แลว้คลิก

เลือก Results ตอ่ไปคลิกท่ีลิงก ์Oxford Online Placement Test ตามรูปตามล าดบั 

 

  

 

 

 

 

ข้อแนะน าเพิม่เตมิ 
  การ Log In เขา้ระบบ หากไมแ่น่ใจ สามารถพิมพ ์Password ใน Word หรือ Excel แลว้ Copy ไปวางได ้

 การท าขอ้สอบขอ้ถดัไป หา้มดับเบิล้คลิกเดด็ขาด ซึง่หากคลิกซ า้หลายๆครัง้ ระบบจะท าการขา้มขอ้ หรือ 

อาจจะขา้มไปทัง้ Part ท าใหผู้ส้อบไมส่ามารถยอ้นกลบัไปท าขอ้สอบท่ีผ่านมาได ้และจะท าใหเ้สียคะแนนสอบใน

ขอ้ดงักลา่ว ทัง้นีใ้หผู้ส้อบท าการคลิกเพยีงคร้ังเดยีว แลว้รอซกัครูใ่หร้ะบบคอ่ยๆเปลี่ยนเป็นขอ้ถดัไป แตถ่า้หาก

ระบบไมต่อบสนอง ใหท้ าการปิดโปรแกรมหรือปิดเครื่องคอมไปเลย แลว้ท าการรสีตารท์เครื่องใหม ่และ Log in 

อีกครัง้ ซึง่ระบบจะเริ่มการสอบตอ่ตัง้แตข่อ้ท่ีคา้งไว ้

 ในระหวา่งท่ีท าขอ้สอบ หากเกิดไฟดบัหรือเครื่องคอมพิวเตอรด์บักะทนัหนั หรือ ระบบคอมพิวเตอรเ์กิดคา้ง

หรือไมต่อบสนอง หา้มปล่อยทิง้ไว้ ใหท้  าการกด Refresh หรือ F5 จนกวา่จะด าเนินการสอบตอ่ไปได ้แตห่ากไม่

สามารถแกปั้ญหาได ้ใหท้  าการปิดโปรแกรมหรือปิดเครื่องคอมไปเลย แลว้ท าการรสีตารท์เครื่องใหม ่และ Log in 

อีกครัง้ ซึง่ระบบจะเริ่มการสอบตอ่ตัง้แตข่อ้ท่ีคา้งไว ้

 ผูส้อบตอ้งท าการสอบใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลา 60 นาทเีทา่นัน้ หากผูส้อบไมส่ามารถท าการสอบใหเ้สรจ็
ภายในเวลาท่ีก าหนด ระบบจะแสดงผลการสอบเป็น Time out และระบบจะไม่สามารถประเมินผลการสอบ

ได้ ท าใหผ้ลการสอบเป็น 0 
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 กรณีกรอกรหสัผิดเกิน 5 ครัง้ รหสัลอ็คทนัทีและไมส่ามารถ Login เขา้ระบบได ้โดยทางระบบจะขึน้ขอ้ความ “ 

Your account has been locked.” จะมีกลอ่งใหผู้ส้อบท าการกรอก อีเมลท่ีเคยลงทะเบียน และใหค้ลิก Submit 

หลงัจากนัน้ทางระบบจะสง่ Link ไปยงัอีเมลใหผู้ส้อบท าการเปลี่ยนพาสเวิรด์เอง และใหน้ าพาสเวิรด์ท่ีระบบ

ยืนยนัการเปลี่ยนแลว้มา Log In เพ่ือเขา้สอบตอ่ไป  หาก ใช้อเีมลสมมุต ิหรือ ไมส่ามารถด าเนินการไดเ้อง ให้

แจง้ผูป้ระสานงานการสอบออนไลน ์และใหต้ิดตอ่กลบัมายงัอีเมล  interbus@se-ed.com ทางเจา้หนา้ท่ีจะ

ตรวจสอบระบบและด าเนินการแกไ้ขใหก้บัผูส้อบใหมภ่ายใน 1-2 วนัท าการ 

 
 

การแจ้งปัญหาการทดสอบ 
ติดตอ่ท่ี ฝ่ายท่ีปรกึษาวิชาการ บริษัท ซีเอด็ยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

E-mail. interbus@se-ed.com 

เจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบระบบและด าเนินการแกไ้ขใหก้บัผูส้อบใหมภ่ายใน 1  - 2 วนัท าการ 

 

รายละเอียดขอ้มลูส าหรบัการแจง้ 

1. รหสัที่พบปัญหา : …………………… (ใหร้ะบ ุUsername, Password และ Organisation ID ) 

2. ระดบัชัน้ / กลุม่ ท่ีท าการทดสอบ (ถา้มี) : ……………….. (เช่น ม. 1 / ป. 3 / กลุม่ 1 เป็นตน้) 

3. ลกัษณะปัญหาท่ีพบ : ……………….. (เช่น รหสั Lock, Server Error หรือ อื่น ๆ) 

4. ขอ้มลูผูป้ระสานงาน : …………………..( ช่ือ นามสกลุ สถาบนัการศกึษา และเบอรโ์ทร)  

            

            

            

            

mailto:interbus@se-ed.com
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