
รายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR 

(Oxford Online Placement Test) 

1. รูปแบบการสอบ 

การสอบ Oxford Online Placement Test ใช้รูปแบบการสอบผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

จ านวน 45 ข้อ ระยะเวลาในการท าข้อสอบ 60 นาที โดยรูปแบบข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1.1 Use of English ผู้เข้าสอบจะต้องตอบค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์ รูปแบบประโยค ความเข้าใจใน

การใช้ภาษา 

1.2 Listening ผู้เข้าสอบจะได้ฟังค าถามและการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบค าถามจาก

สิ่งที่ได้ยิน 

2. อัตราค่าสมัครสอบ 

 ค่าสมัครสอบ แบ่งตามประเภทดังนี้ 

ประเภทของผู้สอบ อัตราค่าสมัครสอบ รูปแบบรายงานผลคะแนน 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 400 บาท Report Card 

นักศึกษาสถาบันอ่ืน 500 บาท Report Card 

บุคคลภายนอก 800 บาท Report Card 

3. การสมัครสอบ 

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก าหนดวันเปิดรับสมัครสอบ CEFR ตั้งแต่บัดนี้ถึง
วั นที่  15 กุมภา พันธ์  2562 และประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ์ ส อบ ในวันที่  16 กุมภา พันธ์  2562 ผ่ าน
เว็บไซต์www.nstru.ac.th และ http://lc.nstru.ac.th โดยผู้สมัครสามารถ สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์          
ทางเว็บไซต์ www.nstru.ac.th หรือ http://lc.nstru.ac.th กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อม
ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขาตลาดหัวอิฐ ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 816-1-03765-5 ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสแกนหลักฐาน
การช าระเงิน ส่งทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ pimporn_mar@nstru.ac.th ก่อนวันสอบ ไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์  
4. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ช าระแล้ว ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นมีการ
ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดสอบในครั้งนั้น 

 

 



5. หลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในการเข้าสอบ 

5.1 กรณีสอบในนามบุคคลภายนอก จะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง

ที่ยังไม่หมดอายุ 

5.2 กรณีสอบในนามคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะต้องแสดง

หลักฐานต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง

ที่ยังไม่หมดอายุ 

- บัตรประจ าตัวคณาจารย์ หรือบุคลากรของสถาบันตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 

5.3 กรณีสอบในนามนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน จะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง

ที่ยังไม่หมดอายุ 

- บัตรประจ าตัวนักศึกษาตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 

5.4 กรณีผู้สอบที่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อความ

บกพร่องทางร่างกาย ไม่ว่าชนิดใดก็ตามทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรระหว่างการสอบ จะต้องแสดงหลักฐาน

ต่อไปนี้ 

- บัตรประชาชนตัวจริง หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทยตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง

ที่ยังไม่หมดอายุ 

- ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมคลินิก) ตัว

จริงที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน ซึ่งระบุรายละเอียดความจ าเป็นที่ผู้สอบจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษทางการแพทย์

ชนิดนั้นๆ ระหว่างการสอบ 

***** บัตรหรือเอกสารที่น ามาแสดงในการเข้าสอบต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลทั้งหมด

ชัดเจน ไม่เลือน ทั้งนี้ ศูนย์สอบฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าสอบ ในกรณีที่ผู้สอบแสดงเอกสารข้างต้นไม่

ครบถ้วน ***** 

6. เงื่อนไขในการเข้าห้องสอบ 

6.1 ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้สวมใส่กางเกงขาสั้น 

เสื้อยืด รองเท้าแตะ เป็นต้น 

6.2 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ 



6.3 ผู้เข้าสอบควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาทีเพ่ือลงทะเบียน แต่จะเข้าห้อง

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ผู้ใดที่ไปถึงห้องสอบภายหลังที่การ

สอบด าเนินการไปแล้ว 15 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด 

6.4 ห้ามน าต ารา หนังสือ เอกสารอ่ืนใด กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ เครื่องบันทึกภาพ เครื่อง

บันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากน าเข้าจะถือว่าเจตนากระท า

การทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ศูนย์ภาษาจะจัดเตรียมตู้ล็อคเกอร์เพ่ือเก็บสัมภาระด้านหน้า

ห้องสอบ ทั้งนี้ กรุณาอย่าน าของมีค่ามาในวันสอบเนื่องจากศูนย์ภาษาจะไม่รับผิดชอบกรณีเกิดความสูญหาย

หรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

6.5 หากพบว่าผู้เข้าสอบรายใดไม่มีหลักฐานแสดงตนเข้าห้องสอบตามข้อ 5 หรือพบว่ามีสิ่งของที่ห้าม

น าเข้าห้องสอบในระหว่างด าเนินการสอบ ผู้นั้นจะต้องยุติการสอบทันที และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อ

หมดเวลาท าข้อสอบ รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจข้อสอบทั้งหมด 

7. การรับผลสอบ 

7.1 ผู้สอบสามารถขอรับผลสอบ CEFR ได้ด้วยตนเองหลังจากสอบเสร็จ 1 วันท าการ ณ ศูนย์ภาษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยน าบัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง (Passport) มาแสดง

ตนเพื่อขอรับผลสอบ 

7.2 ผู้สอบสามารถแจ้งความจ านงขอรับผลสอบ CEFR ทางไปรษณีย์ได้โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ 

โดยตรงในวันสอบ และช าระค่าด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ จ านวน 50 บาท หลังจากสอบเสร็จ 


