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ค ำชี้แจง 



ค ำชี้แจงกำรสอบ Cambridge English Placement Test Online
1. ข้อสอบประกอบไปด้วย กำรฟัง, กำรอ่ำน และความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบเป็นแบบ Adaptive คือการปรับความยากง่ายตามผล
การตอบข้อสอบ

2. ข้อมูลทุกอย่างที่กรอกใน Website ต้องกรอกเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น

3. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัตติามขั้นตอนที่กรรมการชี้แจงอย่างเคร่งครัด

4. กรรมการจะจับเวลำท ำข้อสอบทัง้หมด 40 นำที ผ่านหน้าจอหลักของกรรมการ

5. ระหว่างการสอบกรรมการจะกดปิดไมค์ (Mute) ไม่อนุญำตให้ผู้สอบกดเปิดไมค์
(Unmute) จนกว่าจะหมดเวลา

6. ระหว่างสอบหากพบปัญหาให้ท าการยกมือและกด Chat แจ้งกรรมการใน
โปรแกรม Microsoft Teams

7. เมื่อท าข้อสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้เข้าสอบแสดงหน้าจอผลสอบทีละคน ผ่านเมนู 
Share ของโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อตรวจสอบผลการสอบ



ตัวอย่ำงข้อสอบ



ส่วนของกำรฟัง / Listening Part

แถบสีบอกปริมำณที่
คงเหลือของข้อสอบ

ปุ่มลูกศรกดไปหน้ำถัดไป



กำรฟังแบบสั้น ให้อ่ำนค ำถำมแล้วกดปุ่ม “Play” เพื่อฟังเสียง 
กดฟังได้ 2 ครั้ง โดยไม่สำมำรถหยุดระหว่ำงฟังได้



กำรฟังแบบสั้น ให้อ่ำนค ำถำมแล้วกดปุ่ม “Play” เพื่อฟังเสียง 
กดฟังได้ 2 ครั้ง โดยไม่สำมำรถหยุดระหว่ำงฟังได้



กำรฟังแบบยำว ให้อ่ำนค ำถำมแล้วกดปุ่ม “Play” เพื่อฟังเสียง 
กดฟังได้ 2 ครั้ง โดยไม่สำมำรถหยุดระหว่ำงฟังได้



หำกตอบค ำถำมไม่ครบจะมีหน้ำต่ำงแสดงขึ้นมำ 
ให้กด “No” เพื่อกลับไปท ำข้อสอบข้อที่เหลือ 



ส่วนของกำรอ่ำน / Reading Part



คลิกทีช่่องว่ำง จะมี choice ค ำตอบ ปรำกฏขึ้นด้ำนล่ำง 
เมื่อต้องกำรตอบ ให้เลือก choice ที่คิดว่ำถูกที่สุด หลังจำกนั้นกดลูกศร



เหมือนแบบที่แล้ว แต่มีให้ท ำหลำยช่อง คลิกที่ช่องว่ำง 
จะมีค ำตอบของแต่ละช่องแสดงขึ้นมำ เลือกค ำตอบที่ต้องกำร



หำกตอบค ำถำมไม่ครบจะมีหน้ำต่ำงแสดงขึ้นมำ 
ให้กด “No” เพื่อกลับไปท ำข้อสอบข้อที่เหลือ 



“พิมพ์” ค ำศัพท์ 1 ค ำ ลงในช่องว่ำง โดยใช้คีย์บอร์ด



เนื้อเรื่องส ำหรับตอบค ำถำมด้ำนขวำ
คลิกทีโ่จทย์และเลือกค ำตอบทีต่้องกำร



ท ำเสร็จแลว้จะมีขอ้ควำมวำ่ “Your test is now complete.”



กำรดูผลคะแนน



ให ้Click ท่ี ปุ่ม Close เพื่อปิดหนำ้จอ



View Results

คลิกที่ View Results



คลิกที่ช่องขวำสุด เพื่อดูคะแนนโดยละเอียดอีกครั้ง



ให้ผู้เข้ำสอบแสดงหน้ำจอผลสอบทีละคน ผ่ำนเมนู Share ของโปรแกรม 
Microsoft Teams เพ่ือตรวจสอบผลกำรสอบ



Log Out

ดูคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ท ำกำร
“Log Out” เพื่อออกจำกระบบ



ข้อควรระวงั
1. เวลำท ำขอ้สอบทั้งหมด 40 นำที หำกผูส้อบยงัท ำขอ้สอบไม่เสร็จ 
ใหก้ด Next (ลูกศรมุมล่ำงขวำมือ) จนกวำ่จะปรำกฏผลคะแนน

2. Entry Codeไม่สำมำรถใชไ้ดอี้ก
3. ในกรณีท่ีก ำลงัท ำขอ้สอบอยูแ่ละระบบ Internet มีปัญหำ เม่ือ Log In เขำ้สู่ระบบอีกคร้ัง 

จะสำมำรถเขำ้ไปท ำขอ้สอบต่อไดจ้ำกขอ้เดิม
ตารางคะแนน Cambridge English Placement Test Online 

Score CEFR level (The Common European Framework of Reference for Languages)



ขั้นตอนกำร LOG IN
และกำรกรอกข้อมูล



กรอกข้อมูล ENTRY CODE
แล้วกด Login



LOG IN เสร็จแล้ว 
กด Check Box ที่ Terms and Conditions 

และคลิกปุ่ม Continue



คลิกลูกศรวงกลม



กรอกข้อมูลเบื้องต้นเป็นภำษำอังกฤษ

ชื่อ

นำมสกุล

วันเกิด

สัญชำติ

คลิกที่ Submit

เพศ / ภำษำแรก / E-Mail และ เบอร์โทร ยังไม่ต้องกรอก



คลิกค ำว่ำ Open เพื่อไปหน้ำถัดไป



เสียบหูฟังและทดลอง
โดยคลิกค ำว่ำ Play Sound หลังจำกนั้นกดลูกศร



อ่ำนค ำอธิบำยให้ละเอียดเกี่ยวกับกำรท ำข้อสอบ



กรอกข้อมูลเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น
ตรวจสอบควำมถูกต้องให้ดี ถ้ำเริ่มท ำแล้วไม่สำมำรถแก้ไขได้

Naresuan University

เลขบัตรประชำชน / Passport No.
Faculty / School / Division / Public

ไม่ต้องกรอก E-Mail และ เบอร์โทร

- นิสิต ม.น. กรอก รหัสนิสิต
- บุคลำกร และบุคคลทั่วไป กรอก เลขบัตรประชำชน



รอกรรมกำรคุมสอบให้สัญญำณ
ท ำข้อสอบเป็นเวลำ 40 นำที

รอ !!!
กรรมการคุมสอบบอกให้ Start จึงจะกด Start พร้อมกนั



• ให้ผู้เข้ำสอบแสดงหน้ำจอผลสอบทีละคน ผ่ำน
เมนู Share ของโปรแกรม Microsoft Teams
เพื่อตรวจสอบผลกำรสอบ
• ท ำกำร Log Out ออกจำกระบบข้อสอบ
• ท ำกำร Log Out ออกจำก Microsoft Teams

สอบเสร็จแล้ว


