
ขั้นตอนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT (Cambridge English Placement Test)  
แบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams  

โดยกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
……………………………………………. 

 

เงื่อนไข ข้อตกลง และ ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าสอบ CEPT แบบ Online 

    1. ผู้เข้าสอบ ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ ดังรายการต่อไปนี้ ให้พร้อมก่อนเริ่มท าการสอบ 

           1.1 คอมพิวเตอร์ (ทั้งชนิดตั้งโต๊ะหรือพกพา) ส าหรับใช้ในการสอบและการยืนยันตัวตน และต้องลง

โปรแกรม Microsoft Teams ในคอมพิวเตอร์ โดยสามารถ ศึกษาขั้นตอนการลงได้จาก “ขั้นตอนลงโปรแกรม 

Microsoft Teams” เพ่ือใช้เมนู Conversation/Chat สื่อสารกับกรรมการคุมสอบ ในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่างๆ ระหว่าง

การสอบท่ีต้องงดใช้เสียงในการสื่อสาร (หากไม่ลงโปรแกรม MS Teams ในคอมพิวเตอร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ) 

 

 1.2 โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ท หรือ ไอแพด หรือ อุปกรณ์ใดๆ (กล้องท่ีต่อเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอร์ใน

ข้อที่ 1.1) ที่สามารถใช้ Application MS Teams เพ่ือเปิดกล้อง โดยต้องให้เห็นภาพในมุมมอง ดังภาพตัวอย่างนี้  

โดย สามารถ Download Application Microsoft Teams ได้จาก App Store หรือ Google Play Store 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับส าหรับการสอบ CEPT  

 Windows 7 หรือ สูงกว่า (Windows 8 / Windows 10 ขึ้นไป) 

อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่ ไม่รองรับ ส าหรับการสอบ CEPT ไม่สามารถใช้สอบได้ 

 Mac OS ( MacBook / iMac )  iOS devices ( IPhone / IPad )   Linux OS 

 Android devices   Tablets/โทรศัพท์มือถือ ทุกประเภท  Chrome OS 
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1.3 ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Hi-Speed หรือ Fiber Optic ที่สามารถใช้ในการประชุมทางไกลได้เป็นระยะเวลา

อย่างน้อย 1 ชั่วโมง (ไม่อนุญาตให้ใช้อินเตอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากความเสถียรไม่เพียงพอต่อการใช้สอบ

และประชุมทางไกลในเวลาเดียวกัน) 

          1.4 หูฟังชนิดมีสาย และ ไมโครโฟน ส าหรับใช้ในการสอบและสนทนา 

 1.5 หากผู้เข้าสอบ ไม่สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายการ 1.1 - 1.4 ได้ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดย

เด็ดขาด และตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้ทันที 

    2. ผู้เข้าสอบ ต้องศึกษา "คู่มือการสอบ CEPT แบบ Online" (Click to Download) ให้เข้าใจ ก่อนเริ่มท าการสอ 

    3. ผู้เข้าสอบ จะได้รับอีเมลแจ้ง Link ส าหรับการเข้าสู่ระบบของ MS Teams ของกลุ่มผู้เข้าสอบ ผ่านทาง E-Mail 

ตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สามารถตรวจสอบอีเมลได้ก่อนเวลาสอบ 30 นาที 

 3.1 ผู้สอบที่เป็นนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ใช้ E-Mail NU เท่านั้นในหารสอบ สามารถ 

เข้าห้องสอบผ่านเมนู “ปฏิทิน หรือ Calendar” ในโปรแกรม MS Teams (ท้ังอุปกรณ์ 1.1 และ 1.2) 

 3.2 กรณี ทีไ่ม่ใช่บุคคลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เข้าโปรแกรม MS Team ผ่าน E-Mail ในฐานะผู้

เยี่ยมชมหรือ Guest (ท้ังอุปกรณ์ 1.1 และ 1.2) โดยให้กรอกชื่อ-นามสกุลจริง ในการเข้าสู่ระบบ MS Teams 

    4. ผู้เข้าสอบ จ าเป็นต้องเข้าสู่ระบบของ MS Teams ก่อนเวลาสอบ 15 นาที เป็นอย่างช้าที่สุด หากไม่เข้าตาม

เวลา จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 

    5. ผู้เข้าสอบ ต้องเตรียมและแสดง บัตรประจ าตัวนิสิต หรือ บัตรประชาชน ต่อกรรมการคุมสอบ เพื่อยืนยันตัวตน 

    6. ผู้เข้าสอบ ต้องปิด Background Effect (พ้ืนหลังรูปภาพหรือเบลอ) ในโปรแกรม MS Teams ตลอดเวลา

ระหว่างการสอบ และ ห้ามผู้เข้าสอบปิดเสียงโปรแกรม MS Teams โดยเด็ดขาด 

    7. หากผู้เข้าสอบ หลุดออกจากห้องสอบและไม่สามารถกลับเข้าห้องสอบได้ภายใน 5 นาที หรือหลุดเกินกว่า 3 ครั้ง 

กรรมการจะถือว่าการสอบของบุคคลนั้น เป็นโมฆะและตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้ทันที 

    8. ห้ามผู้เข้าสอบ ลุกออกจากที่นั่งสอบโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ หลังจากเริ่มท าการสอบ กรรมการจะถือว่าการ

สอบของบุคคลนั้น เป็นโมฆะและตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้ทันที  

    9. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์ท่ีก าหนดไว้ ในระหว่างท าการสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่ามี

การใช้งานระหว่างการสอบ กรรมการจะถือว่าการสอบของบุคคลนั้น เป็นโมฆะและตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้ทันที 

    10. หากกรรมการคุมสอบ พบว่าผู้เข้าสอบมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต จะมีการแจ้งเตือน และหากยังไม่ยุติการ

กระท าดังกล่าว กรรมการคุมสอบจะแจ้งยกเลิกผลสอบของท่าน และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

    11. ขอให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการสอบ ที่ด าเนินการโดยกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด 

 

Update : 29 พ.ย. 2564 12:00 น. โดย กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail : diald@nu.ac.th หรือโทร 055-961-610 ในวันและเวลาราชการ 

http://www.nulc.nu.ac.th/testing/pdf/Manual_CEPT_Online_2021_AUG.pdf
mailto:diald@nu.ac.th%20หรือ

