
การเตรียมตัวและขั้นตอนการสอบ
TU-GET (CBT) แบบออนไลน์ 



zoom

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. คอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก 1 เครือง สามารถเปดใช้งานเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้ 
(ปด Extensions ทังหมดและเชือมต่ออินเตอร์เน็ตภายในประเทศเท่านัน)
2. หูฟง และไมโครโฟน
3. โทรศัพท์ หรืออุปกรณท์่ีมีกล้อง 1 เครือง สามารถเข้าโปรแกรม zoom เพื่อใช้บันทึกภาพผู้สอบ
ขณะทําข้อสอบ
3. สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร
4. กระดาษ A4 1 แผ่น / ปากกา 1 ด้าม / บัตรประชาชน
5. สถานที่ด้านหน้าของผู้สอบจะต้องเปนผนังทึบ ไม่มีกระจก ไม่มีบุคคลอื่นในห้องสอบ และไม่มีเสียง
รบกวน



ขั้นตอนการสอบ

1 วัน
ก่อนสอบ

เจ้าหน้าทีส่งลิงค์ zoom สําหรับเข้าห้องสอบพร้อมคู่มือการสอบ
ไปยังอีเมลทีลงทะเบียนไว้ในระบบ (ตรวจสอบ junk mail หากไม่ได้รับ)-

ใช้โทรศัพท์ (อุปกรณข์้อ 2) เข้าลิงค์ zoom ทีได้รับ คลิก “Rename” 
และเปลียนชือเปน ชือห้อง ตามด้วยชือและนามสกุล เช่น “zoom 1 
มานะ สุดขยัน” (ดูเลขทีห้องสอบได้จากเว็บไซต์รับสมัคร) จากนันเจ้า
หน้าทีจะจัด Breakout room ให้ท่านไปยังห้องสอบต่างๆ ระหว่างนีจะ
ทําการตรวจสอบรายชือผู้เข้าสอบ ให้แสดงบัตรประชาชนผ่านหน้ากล้อง

เจ้าหน้าส่งลิงค์ข้อสอบไปยังอีเมลเดิม ใช้คอมพิวเตอร์ (อุปกรณข์้อ 1) 
สําหรับการ Log in เพือทําข้อสอบ หากไม่ได้รับให้แจ้งเจ้าหน้าทีคุมสอบ

เริมทําข้อสอบ ผู้เข้าสอบมีเวลาทําข้อสอบ 3 ชัวโมง

วัน เวลา ขั้นตอนและรายละเอียดการสอบ

วันสอบ

8.30-8.55
หรือ

12.30-12.55

8.40-8.55
หรือ

12.40-12.55

9.00
หรือ
12.00



การวางอุปกรณส์ําหรับ
บันทึกภาพขณะทําข้อสอบ

โทรศัพท์ (อุปกรณข์้อ 2) สําหรับเข้าโปรแกรม zoom ต้องบันทึกภาพให้เห็นด้านข้างของ
ผู้เข้าสอบและหน้าจอขณะทําข้อสอบได้อย่างชัดเจน  อุปกรณส์ามารถขยับได้โดยรอบเมือ

กรรมการคุมสอบร้องขอ เพือตรวจสอบสภาพแวดล้อมของผู้เข้าสอบ



ข้อปฏิบัติในการสอบ



การเข้าระบบทำข้อสอบ

ผู้เข้าสอบต้องทดสอบหูฟงและไมโครโฟนก่อน
เข้าสู่ระบบ โดยคลิก “ทดสอบ Microphone 
และ Headphone”

หลังจากนันสามารถดูวีดีโอแนะนําการใช้งาน
ระบบสอบได้ ก่อนเข้าระบบสอบ

เมือตรวจสอบหูฟงและไมโครโฟนเรียบร้อย
แล้ว ให้ผู้เข้าสอบกรอกเลขบัตรประชาชน หรือ 
passport ทังในช่อง “id card” และ 
“password” จากนันกดปุม “Login” เพือเข้า
สู่ระบบสอบ



ระยะเวลาประกาศผลคะแนนสอบ

1. ประกาศคะแนนในระบบรับสมัครและส่งผลสอบตัวจริงทางไปรษณยี์ตามทีอยู่ทีให้ไว้
หลังจากวันสอบ 2 สัปดาห์

 * หมายเหตุ: ทางโครงการจะส่งผลสอบทางไปรษณยี์แบบเหมาธรรมดา ทําให้ไม่มีเลขติดตาม
สถานะการจัดส่ง ระยะเวลาทีได้รับจะขึนอยู่กับการดําเนินการของไปรษณยี์แต่ละพืนที แนะนําให้
ระบุทีอยู่ทีชัดเจนและสามารถรับผลสอบได้ด้วยตนเอง

2. หากไม่ได้รับผลสอบ หรือต้องการขอผลสอบเพิม หรือต้องการสอบถามเรืองอืนๆ สามารถ
ติดต่อโครงการ TU-GET ได้ที โทร 087-972-7755



TU-GET (PBT) Online 
Exam Preparation Steps 



zoom

What to prepare
1. a desktop computer or a notebook with Google Chrome installed
(All extensions must be turned off and only domestic internet connection is allowed)

2. a microphone and a headphone

3. a mobile phone or a device with camera to login via zoom to record a test-taker while 
taking the exam 

4. a stable internet connection

5. one sheet of paper / one pen or pencil / ID card or passport5. one sheet of paper / one pen or pencil / ID card or passport

6. The exam room must not have glass wall. It must be a quiet room without other people.



Exam steps

1 day
before

exam date

The staff will send a zoom link to enter an examination room
along with an exam guideline to the email you have registered.
(If you do not see the email, check your junk mail)

-

Use a mobile phone (Device no.2) to login to the zoom link 
you have received via email. When entering the zoom 
meeting, press “Rename” to change it to “exam room + first 
name + last name”, for example, zoom 1 Harry Potter. (See the 
exam room at the registeration website)

Then, the staff will create Breakout Rooms and assign Then, the staff will create Breakout Rooms and assign 
test-takers to those rooms. A proctor will check names and ID 
cards, please show your card in front of the camera when 
your name is called.

The staff will send the exam as a link to the same email. Use a 
computer (Device no.1) to login to take the exam. If you do not 
see the email, inform the proctor immediately. 

You may start your exam. You have 3 hours to finish the exam.

Date Time steps and details

exam
date

8.30-8.55
or

12.30-12.55

8.40-8.55
or

12.40-12.55



How to set the camera angle

The camera must be set to show the side of the test-taker and the
monitor while taking the exam clearly. The device must be moved 

freely to check the surrouding area when asked.



Exam rules and regulations

1. DO NOT leave the exam room before 1 hour.

2. After completing the exam, please inform the proctor via zoom chat. Once 
you are notified, you can leave the exam room.

3. DO NOT bring any written notes into the exam room

4. DO NOT take screenshots during the exam.

5. DO NOT open any other programs during the exam.

6. DO NOT use any other communication devices during the exam.6. DO NOT use any other communication devices during the exam.

7. In the event that the internet is disconnected or the power goes out, contact 
the staff immediately.



TU-GET (CBT) online exam system

Check if your microphone and 
headphone are working properly by 
clicking “ทดสอบ Microphone and 
Headphone”

You can learn how to submit your 
answers by clicking “Video แนะนําการ
ใช้งานระบบ” 

After checking your microphone and 
headphone, use your id number or 
passport number as “id card” and 
“password”



Announcement of Examination Results

1. Your examination result will be announced on the registeration website 
and official test result will be sent to the address given in the system 15 days 
after the test date.

  Note: Your official test result will be sent by regular mail. There is no 
tracking number or delivery status. We suggest that test-takers provide the 
address they can receive the mail in person 

2. If you do not receive the mail or request a reprint of an official test result, 2. If you do not receive the mail or request a reprint of an official test result, 
please call 087-972-7755
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