
 

คู่มอืการสอบ 
ชุดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน ์
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อุปกรณแ์ละการเตรียมความพร้อมในการจดัสอบ 
 

 
  
 
 

 
 

 

 

ตวัอยา่งรหสัสอบ 

 

 

 

 
 

 

วิธีตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

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

 

คอมพิวเตอร ์ท่ีเชื่อมตอ่กบั
อินเทอรเ์น็ต (Internet) 

( 1 ผูส้อบ / 1 เครื่อง / 1 MB) 

 

ชดุหฟัูง (Headphones) 
ไม่จ าเป็นตอ้งมีไมโครโฟน 

ตรวจสอบความพรอ้มของ
คอมพิวเตอร ์

( System Requirements) 
 

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

ด  าเนินการปรบัปรุงระบบในส่วนท่ีมีปัญหา โดยในหนา้จอประมวลผลจะแจง้ใหท้ราบวา่ควรปรบัปรุงหรอืตดิตัง้

โปรแกรมเสรมิอะไรตอ่ไป ทัง้นีแ้นะน าใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเทคนิคของสถาบนั /โรงเรยีนก่อนเบือ้งตน้ 

 
 

 

 

ข้ันตอนการสอบ 

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

Organisation ID ตามท่ีไดร้บั และเม่ือกรอกเสรจ็ใหค้ลกิ Sign In ตอ่ไป 

ค าแนะน า หากกรอกรหสัผิดเกิน 5 คร้ังระบบจะล็อคอตัโนมัติทนัท ีรหสัสอบเป็นอกัษรภาษาองักฤษ จะมีทัง้

ตวัพิมพใ์หญ่ ตวัพิมพเ์ล็ก และ ตวัเลข หากไมแ่น่ใจสามารถพิมพ ์Password ใน Word หรอื Excel แลว้ Copy ไปวางได ้

 

Lru6100000000 

164766 

 คลิก 

Pw000000 

https://www.oxfordenglishtesting.com/login
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2. เม่ือด าเนินการ Sign In แลว้ใหผู้ส้อบท าการลงทะเบียน โดยกรอกขอ้มลูทั่วไป ไดแ้ก่ First name, Last name 

และ Email* เป็นภาษาอังกฤษ เทา่น้ัน (หา้มกรอกภาษาไทย) เน่ืองด้วยระบบจะไม่สามารถแสดง

รายงานข้อมูลของผู้สอบเป็นภาษาไทยใน REPORT CARD เม่ือกรอกเสรจ็แลว้ใหก้ด  Save 

 

 
 

 

3. ระบบจะเขา้ไปสูห่นา้ My test หลงัจากนัน้ใหค้ลกิลงิก ์Oxford Online Placement Test ตามรูป 

 

 
 

 

 

แก้ไข ช่ือ - นามสกุล ใหเ้ป็นภาษาอังกฤษ 

ตรวจสอบข้อมูล / แก้ไข  

ถ้าถูกต้องแล้วใหก้ด Save 
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4. เลือกระดบัความยากง่ายของขอ้สอบ ข้อแรก โดยใหผู้ส้อบสามารถเลือกระดบัใดก็ได ้หากไม่แน่ใจสามารถใหร้ะบบ

เลือกอตัโนมตั ิ“Please choose a starting point for me” 
 

 
 

ข้อส าคัญ : ผูส้อบตอ้งท าการสอบใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลา 60 นาทเีทา่นัน้ หากผูส้อบไม่สามารถท าการสอบให้

เสรจ็ภายในเวลาท่ีก าหนด ระบบจะแสดงผลการสอบเป็น Time out และระบบจะไม่สามารถประเมินผลการ

สอบได้ ท าใหผ้ลการสอบเป็น 0  

 

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

Part 1 – Focus on form 

 

Part 2 – Focus on meaning 
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Part 3 — Focus on form and meaning  

 
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. 
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เม่ือสอบเสร็จใหค้ลิกที ่"Close this window" 

 

 

วิธีการตรวจสอบผลการทดสอบ 
 

เม่ือท าการสอบเสรจ็แลว้ ผูส้อบสามารถเขา้ไปดผูลการสอบไดด้ว้ยตวัเองไดโ้ดยท าการ Log in เขา้ไปอีกครัง้ แลว้คลกิ

เลือก Results ตอ่ไปคลกิท่ีลงิก ์Oxford Online Placement Test ตามรูปตามล าดบั 
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ข้อแนะน าเพิ่มเตมิ 
➢  การ Log In เขา้ระบบ หากไม่แน่ใจ สามารถพิมพ ์Password ใน Word หรอื Excel แลว้ Copy ไปวางได ้

➢ การท าขอ้สอบขอ้ถดัไป หา้มดับเบิล้คลกิเดด็ขาด ซึ่งหากคลกิซ า้หลายๆครัง้ ระบบจะท าการขา้มขอ้ หรอื 

อาจจะขา้มไปทัง้ Part ท าใหผู้ส้อบไม่สามารถยอ้นกลบัไปท าขอ้สอบที่ผา่นมาได ้และจะท าใหเ้สียคะแนนสอบใน

ขอ้ดงักลา่ว ทัง้นีใ้หผู้ส้อบท าการคลกิเพยีงคร้ังเดยีว แลว้รอซกัครูใ่หร้ะบบคอ่ยๆเปล่ียนเป็นขอ้ถดัไป แตถ่า้หาก

ระบบไม่ตอบสนอง ใหท้ าการปิดโปรแกรมหรอืปิดเครื่องคอมไปเลย แลว้ท าการรีสตารท์เครื่องใหม่ และ Log in 

อีกครัง้ ซึ่งระบบจะเริม่การสอบตอ่ตัง้แตข่อ้ท่ีคา้งไว ้

➢ ในระหวา่งท่ีท าขอ้สอบ หากเกิดไฟดบัหรอืเครื่องคอมพิวเตอรด์บักะทนัหนั หรอื ระบบคอมพิวเตอรเ์กิดคา้ง

หรอืไม่ตอบสนอง หา้มปล่อยทิง้ไว้ ใหท้  าการกด Refresh หรอื F5 จนกวา่จะด าเนินการสอบตอ่ไปได ้แตห่ากไม่

สามารถแกปั้ญหาได ้ใหท้  าการปิดโปรแกรมหรอืปิดเครื่องคอมไปเลย แลว้ท าการรีสตารท์เครื่องใหม่ และ Log in 

อีกครัง้ ซึ่งระบบจะเริม่การสอบตอ่ตัง้แตข่อ้ท่ีคา้งไว ้

➢ กรณีกรอกรหสัผดิเกิน 5 ครัง้ รหสัล็อคทนัทีและไม่สามารถ Login เขา้ระบบได ้โดยทางระบบจะขึน้ขอ้ความ “ 

Your account has been locked.” ใหแ้จง้ผูป้ระสานงานการสอบออนไลน ์และใหต้ดิตอ่กลบัมายงัอีเมล 
 

   
 

รายละเอียดขอ้มลูส าหรบัการแจง้ 

1. รหสัท่ีพบปัญหา : …………………… (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 หรอื อ่ืน ๆ) 

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

            

       

 

การแจ้งปัญหาการทดสอบ 
ตดิตอ่ท่ี ฝ่ายท่ีปรกึษาวชิาการ  

บริษัท ซเีอด็ยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

E-mail. interbus@se-ed.com 

เจา้หนา้ท่ีจะตรวจสอบระบบและด าเนินการ

แกไ้ขใหก้บัผูส้อบใหม่ภายใน 1  - 2 วนัท าการ 

 
 

mailto:interbus@se-ed.com

