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ศู น ย์ ส อบ Cambridge English Language
Assessment โดย ฝ่ ายวิช าการ บมจ.ซีเอ็ดฯขอ
น าเสนอชุ ด ข้ อ สอบ Cambridge
English
Placement Test Metrica ซึ่งเป็นหนึ่งในชุด
ข้อสอบที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ข้อสอบที่ สถาบัน
ภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กาหนดไว้

จากบัญชีรายชื่อตัวอย่างข้อสอบ ทั้ง 22 รายการ
รายการของ CEPT Metrica อยู่ในรายการที่ 4 แต่
เนื่องจากศูนย์สอบ Cambridge English Language
Assessment ร่วมกับ Cambridge University
Press ได้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงองค์กรภายในและ
ได้ เ ปลี่ ยนชื่ อ ใหม่ ในปี 2012 จึง ยั ง คงท าให้ ใ น
รายการใช้ ชื่ อ เดิ ม ว่ า Cambridge
ESOL
Examinations
เพื่อให้เกิดความสบายใจในการดาเนินการคัดเลือก
ของคณะกรรมการในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ทาง
ศูนย์สอบ Cambridge ประเทศ อังกฤษ ได้ออก
จดหมายและส่งถึง ผู้อานวยการสถาบันภาษาอังกฤษ
ดร.วรรณา ช่องดารากุล เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ต้อง
เปลี่ ย นชื่ อ และยื น ยั น ว่ า มี แ บบทดสอบที่ ชื่ อ ว่ า
Cambridge English Placement Test Metrica ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ สถาบันภาษาอังกฤษได้
ประกาศแนวนโยบายไว้เบื้องต้น

CEPT Metrica ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน
Cambridge English Language Assessment ซึ่ง
เป็นหน่ว ยงานหนึ่งของ มหาวิทยาลั ย Cambridge
อีกทั้งข้อสอบทุกข้อยังผ่านการวิจัยและพัฒนาให้มีค่า
ความตรง ความเที่ ย ง อานาจจ าแนก เป็น ไปตาม
มาตรฐานด้ า นการวั ด ประเมิ น และสถิ ติ ท างการ
ศึกษาอย่างมีมาตรฐานสูงสุด
CEPT Metrica เป็นข้อสอบในลักษณะที่เรียกว่า
Adaptive Test ซึ่งหมายความว่า ข้อสอบนี้จะปรับ
ระดับ ความยาก ง่ ายให้ ส อดคล้ อ งและเป็น ไปตาม
ความสามารถของผู้เข้าสอบอย่างแม่นยา ด้วยการยึด
หลักเกณฑ์ด้าน ความถูกต้อง และ ระยะเวลาในการ
ทาข้อสอบ กล่าวคือ ระบบจะปรับระดับให้มีความ
ยากขึ้นในทุก ๆครั้งที่ ผู้เข้าสอบตอบถูกต้อง และจะ
ปรับระดับให้มีความง่ายมากขึ้น ทุกครั้งที่ผู้เข้าสอบ
ตอบผิด
CEPT Metrica มีประมาณ 45 ข้อ และใช้ระยะเวลา
ประมาณ 45 นาที และถึงแม้จะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย
และผลการทดสอบมีความแม่นยาในระดับสู งและ
สามารถสะท้ อ นความสามารถของผู้ เ ข้ า รั บ การ
ทดสอบได้อย่างเที่ยงตรงในการทาข้อสอบ ซึ่งผลสอบ
จะแสดงออกมาในรูปแบบมาตรฐาน CEFR
ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการทดสอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่
1 Listening และ ส่วนที่ 2 Reading (Use of
English)
ผลคะแนนที่ออกมาจะมีลักษณะเป็นระดับ CEFR ซึง่
สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 8 ระดับ คือ
C2, C1, B2
หมายถึง “ผ่าน”
B1
หมายถึง อนุโลม “ผ่าน”
A1-A2
หมายถึง “ไม่ผ่าน แต่มี
ความสามารถ”
Pre-A1
หมายถึง “ตก หรือ ไม่มี
ความสามารถ
*(ดอกจัน)
หมายถึง “ขาดสอบ”

ในกรณีที่อาจารย์ เคยมีประสบการณ์ในการเข้าสอบ
ด้วยข้อสอบระดับสากลมาแล้วสามารถนาคะแนนมา
ลองเปรียบเทียบค่าความสามารถได้ ซึ่ง สพฐ.
กาหนดให้ผ่านที่ B2 ดังนั้น คะแนนที่สามารถ
เทียบเคียงได้มีดังนี้
TOEIC มีค่าเท่ากับ 940 คะแนน
IELTS มีค่าเท่ากับ 6.5 คะแนน
TOEFL มีค่าเท่ากับ 109 คะแนน
ESOL ได้รับเกียรติบัตรระดับ FCE
ข้อสอบในแต่ละข้อที่มีระดับ CEFR เท่ากับ จะผ่าน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ ด้านความ
ตรง ความเที่ยง และ อานาจจาแนก ให้ได้มาตรฐาน
และเป็ น ไปตาม หลั ก การวั ด ประเมิ น ผลทาง
การศึกษา ทั้งนี้ คลังข้อสอบ มีประมาณ 3,000 –
4,000 ข้อ ซึ่งทางผู้เข้าสอบจะได้เจอข้อสอบ รวม
ทั้งสิ้ น ไม่เกิน 45 ข้อ ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นที่
สามารถมีความมั่นใจเรื่องการป้องกับข้อสอบรั่ วไหล
ได้
ข้อสอบส่วนที่ 1 คือ ข้อสอบ Listening ซึง่
ประกอบไปด้วย ข้อสอบฟัง 3 ประเภท คือ
- การฟังแบบสั้น และ เลือกตอบ ชนิด 3
ตัวเลือก ( ฟังได้ 2 รอบ)
- การฟังแบบสั้น และ จับคู่ภาพ ชนิด 3
ตัวเลือก (ฟังได้ 2 รอบ)
- การฟังแบบยาว และตอบคาถาม ประมาณ
5 – 6 ข้อ (ฟังได้ 2 รอบ)
ข้อสอบส่วนที่ 2 คือ ข้อสอบ Use of English ซึง่
ประกอบไปด้วย 5 ประเภท คือ
- แบบทดสอบความรู้ด้าน คาศัพท์
- แบบทดสอบความรู้ด้านไวยกรณ์
- แบบทดสอบความรู้การอ่านแบบสั้น
- แบบทดสอบความรู้การอ่านเอาความ
- แบบทดสอบชนิดเติมคาในช่องว่าง (ยาก)

เนื้อหาหลักที่ถูกใช้เพื่อการออกข้อสอบชนิด Listening

เนื้อหาหลักที่ถูกใช้เพื่อการออกข้อสอบชนิด Reading

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตต้องดาเนินการ
สารวจ เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมที่จาเป็นใน
การติดตั้งเพื่อใช้ในการสอบ ทั้งนี้ สิ่งที่จาเป็น ที่สุด
คื อ สั ญ ญาณ internet และ ชุ ด หู ฟั ง ซึ่ ง ทาง
ส านั กงานเขตพื้นที่ สามารถแนะนาให้ ครูเ ข้า สอบ
สอบ รักษาผลประโยชน์ด้วยการเตรี ยมหู ฟังมาเอง
ด้วย ทั้งนี้ ทาง สพม. และ สพป. ต้องดาเนินการ เข้า
ตรวจสอบ คุณสมบัติของเครื่องผ่าน
http://tools.cambridgeenglish.org/bandwidth
http://tools.cambridgeenglish.org/diagnostic

เวปไซต์ นี้เป็นเวปไซต์ ที่ถูกใช้ในการสอบจริง โดยผูเ้ ข้า
สอบจะต้องดาเนินการ กรอก
1) User ID 
ผูเ้ ข้าสอบรับวันสอบจริง
2) Password 
ผูเ้ ข้าสอบรับวันสอบจริง
3) Institution ID

SG201

(ผู้เข้าสอบทุกคนกรอกเหมือนกัน)

เวปไซต์ เพื่อแสดงตัวอย่างในการทาข้อสอบ

เวปไซต์ เพื่อใช้ในการเข้าไปลองฝึกฝนทาข้อสอบจริง
กรอกข้อสอบตามความเป็นจริง โดย
Organisation : พิมพ์ ชื่อโรงเรียนที่ตนเองสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่มคี าว่า school
Department : สพม. พิมพ์คาว่า secondaryofficeแล้ว
ตามด้วยเลขที่สพม. เช่น secondaryoffice25 ไม่วรรค
สพป ให้พิมพ์ชื่อจังหวัดและตามด้วยตัวเลขหากมี กรณีที่
ไม่มีให้พิมพ์เฉพาะชื่อจังหวัด เช่น phuket หรือ
Khonkean1 ไม่เว้นวรรคและตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
National ID คือ เลขที่บัตรประชาชน
Candidate number คือ เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ

เมื่อสอบเสร็จ ผู้เข้าสอบต้องจดจาข้อมูลสาคัญในตาราง
ดังนี้
overall
Listening
Reading

Scores
51
67
40

CEFR Level
B1

โดยผู้เข้าสอบ ต้องนาคะแนนตนเองเข้าไปกรอกข้อมูลตาม
ความจาเป็น ในเวปไซต์ ที่ ศูนย์ สอบเตรียมไว้ ตำม
ควำมเป็นจริง ที่
http://cept58.obecenglishtest.com/

ผู้เข้าสอบ กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง จนครบทุกข้อ
โปรดสังเกต วิธีการกรอกที่จะถูกกาหนดไว้โดยละเอียด
และขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและคาสั่งการกรอกอย่าง
เคร่งครัด
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ต้องมั่นใจว่า ได้กด ปุ่ม

“ส่ง”

หรือ “Submit” จึงถือว่า กรอกเสร็จสมบูรณ์

ทางศูนย์สอบ Cambridge อนุญาตให้ สานักงานเขตพื้นที่
เผยแพร่เวปไซต์ เพื่อใช้ในการสาธิตการสอบ และ เวปไซต์
การฝึกฝนก่อนการเข้าสอบจริงให้กับผู้เข้าสอบได้
ในการสอบจริง ไม่อนุญาตให้ ผู้เข้าสอบ ดังต่อไปนี้
1) ห้ามนาเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
2) ห้ามนากระดาษปากกาในการจดบันทึกข้อสอบ
ในส่วน Listening

เนื้อหาไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ

วงคาศัพท์ขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ

แอพพรีเคชั่น ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ

เวปไซต์ ทีใ่ ช้ในการเตรียมตัวสอบ
ชุดเตรียมสอบ สำหรรบบ ครู “CEFR Preparation”
ประกอบไปด้วย
1) หนังสือ Creating Meaning พร้อมเฉลย
2) แนวข้อสอบ แบบ Paper Based
3) วงศ์คาศัพท์ ที่จาเป็นในการเตรียมสอบ
4) Password Online ของ Oxford Online Test
(เทียบเคียงข้อสอบ CEPT Metrica) รู้ผลสอบ
ของตนเองทันทีที่สอบเสร็จและเป็นความลับ
ราคารวม ชุดละ 500 บาท สามารถซื้อได้โดยติดต่อ
คุณ ธนะวิทย์ 02-739-8127

การส่งรายงานให้สานักงานเขตพืน้ ที่ในรูปแบบemail

รายงานผลคะแนนผู้เข้าสอบ ในรูปแบบไฟล์ Excel

