
 
        ฝ่ายทีปรึกษาวิชาการ บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน จาํกัด (มหาชน)  

              โทรศพัท์ 02-826 8000 ต่อ 8040 โทรสาร : 02-826-8322 มือถือ 083-096-4487  EMAIL: INTERBUS@SE-ED.COM 

คู่มือการสอบ 
ชุดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ 

Oxford Online Placement Test 

 

อุปกรณ์ทใีช้ในการจดัสอบ 

1. เครืองคอมพิวเตอร์ทีมีการเชอืมต่อกบัระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (  ผู้สอบ /  เครือง / 1MB) 

2. ชดุหฟัูง (ไม่จําเป็นต้องมีไมโครโฟน) 

ตวัอย่างรหสัสอบทแีจกให้ผู้สอบ
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ขันตอนการตรวจสอบความพร้อมของเครืองคอมพิวเตอร์ 

1. เปิดเว็บเบราเซอร์ (Web browser) ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer etc. 

แล้วพิมพ์ https://www.oxfordenglishtesting.com/login   

 

2. เลอืนหน้าจอไปด้านลา่งสดุของเว็บไซต์ คลกิที System requirements ตามรูปด้านลา่ง 
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3. คลกิทีลิงก์ automatic system check  

ระบบจะขนึหน้าจอเป็นลกัษณะ Pop up ขนึมา ซงึระบบจะทําการประมวลผลเครืองคอมพิวเตอร์

เพือตรวจสอบระบบว่าสามารถดําเนินการสอบได้หรือไม ่หากสามารถดําเนินการสอบได้หน้าจอ

จะแจ้งเป็นอกัษร Success สเีขียวขนึทงั  หวัข้อ และข้อสาํคญั Audio player ต้องขนึสถานะ 

Success หากสถานะเป็น Failure จะไม่สามารถทดสอบ Part Listening ได้ ทงันีให้ดําเนินการ

ปรับปรุงระบบในสว่นทีมีปัญหา โดยในหน้าจอประมวลผลจะแจ้งให้ทราบว่าควรปรับปรุงหรือ

ติดตงัโปรแกรมเสริมอะไรต่อไป ทงันีแนะนําให้แจ้งเจ้าหน้าทีฝ่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนก่อน

เบอืงต้น  
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ขนัตอนการเข้าสอบ 

1. เปิดเว็บเบราเซอร์ (Web browser) ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer etc. 

แล้วพิมพ์ https://www.oxfordenglishtesting.com/login กรอกข้อมลูรหสัสอบตามทีผู้คมุสอบ

ได้แจกให้กบัผู้สอบตามช่องสเีหลยีมด้านลา่ง (Organisation login) (รหสัสอบตวัอกัษร

ภาษาองักฤษ จะมีทงัพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก) และเมือกรอกเสร็จให้คลกิ Log in ต่อไป 

**ข้อควรระวัง หากกรอกรหสัผิดเกิน 5 ครังระบบจะล็อคอัตโนมัตทินัที** 

  
2. เมือดําเนินการ Log in เป็นทีเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้า Welcome to 

oxfordenglishtesting.comหลงัจากนนัให้ผู้สอบกรอกข้อมลูทวัไป ได้แก่ First name, Last 

name และ Email* เป็นภาษาองักฤษ เมือกรอกเสร็จแล้วให้กด  Save 

  

* หาก Email ไม่สามารถ

บนัทึกได ้ซึงอาจเคยใช้สมคัร

สอบมาแลว้ ใหทํ้าการกรอก

อีเมลทีสมมติุขึนมาแทน 
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3. เมือบนัทกึข้อมลูจนครบเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเข้าไปสูห่น้า My test หลงัจากนนัให้คลกิ

ลงิก์ Oxford Online Placement Test ตามรูป 

 
4. ระบบจะแจ้งให้ผู้สอบเลอืกระดบัความยากง่ายของข้อสอบข้อแรก โดยให้ผู้สอบสามารถ

เลอืกระดบัใดก็ได้ เบอืงต้นแนะนําให้เลอืก Lower ตามรูป  

 

ข้อสําคัญ : 

ผู้สอบต้องทําการสอบให้เสร็จภายในระยะเวลา  นาทีเท่านนั หากผู้สอบไม่สามารถทําการ

สอบให้เสร็จภายในเวลาทีกําหนด ระบบจะแสดงผลการสอบเป็น Time out คือหมดเวลา และ

ระบบจะไม่สามารถประเมินผลการสอบได้ ทาํให้ผลการสอบเป็น 0  



        ฝ่ายทีปรึกษาวิชาการ บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน จาํกัด (มหาชน)  

              โทรศพัท์ 02-826 8000 ต่อ 8040 โทรสาร : 02-826-8322 มือถือ 083-096-4487  EMAIL: INTERBUS@SE-ED.COM 6 

รูปแบบข้อสอบ มี  ส่วน ได้แก่ 

1. Use of English 

a. Tests form: vocabulary & grammar 

 
b. Tests meaning : Understanding how language is used 
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c. Meaning: understanding how language is used 

2. Listening 
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การเช็คผลการทดสอบ 

เมือทําการสอบเสร็จแล้ว ผู้สอบสามารถเข้าไปดผูลการสอบได้ด้วยตวัเองได้โดยทําการ Log in เข้าไป

อีกครัง แล้วคลกิเลอืก Results ต่อไปคลกิทีลิงก์ Oxford Online Placement Test ตามรูปตามลาํดบั 

 

 

 

 

วธีิการแก้ไขปัญหาเบืองต้น 

 การ Log In เข้าระบบครังแรก หากกรอกรหสัผิด เกิน 5 ครัง รหสัจะลอ็คทนัทีและจะไมส่ามารถใช้รหสั

ดงักลา่วเข้าสูร่ะบบการสอบได้ โดยทางระบบจะขนึข้อความ “ Your account has been locked.” ให้แจ้ง

ผู้ประสานงานการสอบออนไลน์ และให้ติดตอ่กลบัมายงั interbus@se-ed.com ทางเจ้าหน้าทีจะ

ตรวจสอบระบบและดําเนินการแก้ไขเปลียนแปลง Username and Password ให้กบัผู้สอบใหมภ่ายใน -

 วนัทําการ 

 

 กรณีทีเคยลงทะเบียนในระบบโดยกรอกข้อมูลผู้สอบเรียบร้อยแล้ว และผู้สอบกรอกรหสัผิดเกิน 5 

ครัง รหสัลอ็คทนัทีและไมส่ามารถ Login เข้าระบบได้ โดยทางระบบจะขนึข้อความ “ Your account has 

been locked.” จะมีกลอ่งให้ผู้สอบทําการกรอกอีเมลทีเคยลงทะเบียน และให้คลิก Submit หลงัจากนนั
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ทางระบบจะสง่ Link ไปยงัอีเมลให้ผู้สอบทําการเปลียนพาสเวิร์ดเอง และให้นําพาสเวิร์ดทีระบบยืนยนั

การเปลียนแล้วมา Log In เพือเข้าสอบตอ่ไป  

หากไมส่ามารถดําเนินการได้เอง ให้แจ้งผู้ประสานงานการสอบออนไลน์ และให้ติดตอ่กลบัมายงั 

interbus@se-ed.com ทางเจ้าหน้าทีจะตรวจสอบระบบและดําเนินการแก้ไขเปลียนแปลง Password 

ให้กบัผู้สอบใหมภ่ายใน -  วนัทําการ 

 
 กรณีจะทําข้อสอบข้อถดัไป ห้ามดับเบลิคลกิเด็ดขาด ซงึหากคลิกซําหลายๆครัง ระบบจะทําการข้ามข้อ 

หรือ อาจจะข้ามไปทงั Part ทําให้ผู้สอบไมส่ามารถย้อนกลบัไปทําข้อสอบทีผา่นมาได้ และจะทําให้เสีย

คะแนนสอบในข้อดงักลา่ว ทงันีให้ผู้สอบทําการคลิกเพียงครังเดียว แล้วรอซกัครู่ให้ระบบคอ่ยๆเปลียนเป็น

ข้อถดัไป แตถ้่าหากระบบไมต่อบสนอง ให้ทําการปิดโปรแกรมหรือปิดเครืองคอมไปเลย แล้วทําการรี

สตาร์ทเครืองใหม ่และ Log in อีกครัง ซึงระบบจะเริมการสอบตอ่ตงัแตข้่อทีค้างไว้ 

 ในระหวา่งทีทําข้อสอบ หากเกิดไฟดบัหรือเครืองคอมพิวเตอร์ดบักะทนัหนั หรือ ระบบคอมพิวเตอร์เกิด

ค้างหรือไมต่อบสนอง ห้ามปล่อยทงิไว้ ให้ทําการกด Refresh หรือ F5 จนกวา่จะดําเนินการสอบตอ่ไปได้ 

แตห่ากไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ ให้ทําการปิดโปรแกรมหรือปิดเครืองคอมไปเลย แล้วทําการรีสตาร์ทเครือง

ใหม ่และ Log in อีกครัง ซึงระบบจะเริมการสอบตอ่ตงัแตข้่อทีค้างไว้ 

 

แจ้งปัญหาการทดสอบ  

ติดตอ่ที ฝ่ายทีปรึกษาวิชาการ โทร 02-826-8000 ตอ่ 8040 โทรสาร. 02-826-8322  

มือถือ: 083-096-4487 (คณุพฒัน์) E-mail. Interbus@se-ed.com 


