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แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของส านักทดสอบทางการศกึษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลยเพื่อ
จ าหน่าย หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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ค าชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. แบบทดสอบภาษาอังกฤษมีท้ังหมด 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 90 นาที 
2. แบบทดสอบแบ่งเป็น  4  ตอน  ดังนี้  
ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ เลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จ านวน 28 ข้อ (ข้อ 1-28) 

(ข้อละ 2 คะแนน รวม 56 คะแนน) 
ตัวอย่าง 0.      

 

1)  Goodbye.     2)  Good evening. 

3)  Good night.    4)  Good afternoon. 

วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับหมายเลข           
ท่ีตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 3 เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง    
ให้ระบายทับหมายเลข  ดังนี้ 

0           
 

ตอนที่ 2   แบบเชิงซ้อน ใหเ้ลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดในแต่ละข้อย่อย จ านวน 3 ข้อ (ข้อ 29-31) 
                 (ข้อละ 5 คะแนน รวม 15 คะแนน ตอบถูกท้ัง 5 ข้อย่อย  ได้ 5 คะแนน  

ตอบถูก 4 ข้อย่อย  ได้ 4 คะแนน  ตอบถูก 3 ข้อย่อย ได้ 3 คะแนน  
ตอบถูก 2 ข้อย่อย  ได้ 2 คะแนน  ตอบถูก 1 ข้อย่อย  ได้ 1 คะแนน  
ตอบไม่ถูกหรือไม่ตอบ  ได้ 0 คะแนน)  

ตัวอย่าง Read the passage and answer the questions. (ตัวอย่าง 00-000) 
      

 

  

 ตัวอย่าง 00 Choose TRUE if the sentence is correct or  FALSE if the sentence is 

not correct.   

 

00.1 Tony and Bill go shopping on a weekend. TRUE FALSE 

00.2 Tony buys a cup of coffee and a hamburger. TRUE FALSE 

00.3 Bill and Tony buy hamburgers. TRUE FALSE 

00.4 Bill and Tony buy a bottle of water. TRUE FALSE 

00.5 They are at the market. TRUE FALSE 

Today is a weekend. Bill and Tony go to the market at noon. Bill buys a loaf of 

bread and a cup of coffee. Tony buys a bottle of water. They also buy hamburgers. 

 

Mom: It’s time to go to bed. 

Jack: Okay, Mom. _______________ 
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วิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดว่าข้อย่อยท่ี 00.1 "TRUE" เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ข้อย่อยท่ี 00.2 
"FALSE" เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ข้อย่อยท่ี 00.3 "TRUE" เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ข้อย่อยท่ี 00.4 
"FALSE" เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง และข้อย่อยท่ี 00.5 "TRUE" เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ให้ระบาย ดังนี้ 

  TRUE FALSE 

00 

00.1 
00.2 
00.3 
00.4 
00.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3     แบบเขียนตอบสั้น ให้เขียนค าตอบท่ีถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ จ านวน 8 ข้อ   
               (ข้อ 32-39) (ข้อละ 3 คะแนน รวม 24 คะแนน)   
 ตัวอย่าง 000.  They buy food for their _______________. 

 วิธีตอบ ถ้านักเรียนคิดวา่ค าตอบท่ีถูกต้องคือ lunch ให้นักเรียนเติมค าว่า lunch ลงในช่องว่าง 
ดังนี ้
   Answer:                          lunch                                             . 

ตอนที่ 4     แบบเขียนอิสระ ให้เขียนบรรยายค าตอบลงในกระดาษค าตอบ จ านวน 1 ข้อ (ข้อ 40) 
  (ข้อละ 5 คะแนน รวม 5 คะแนน)   

ตัวอย่าง 0000.  Write at least four sentences about the festival that you like the most  

      and give reasons. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

วิธีตอบ เขียนตอบอย่างน้อย 4 ประโยค โดยต้องระบุว่าเทศกาลท่ีชอบมากท่ีสุดคือเทศกาลใด 
พร้อมให้เหตุผลประกอบ ยกตัวอย่างเช่น 
 I like Christmas very much because I get presents from my parents. My family has 

dinner together. My mother always cooks ham and pies for us on Christmas. I wait for a gift 

from Santa Claus, too. 

 หรือประโยคอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องข้างต้น

ห้ามเปิดข้อสอบจนกว่ากรรมการก ากับการสอบจะอนุญาต 
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Part 1  Multiple Choices: Choose the best answer for each question. (Items 1-28) 

ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ เลือกค าตอบทีถู่กตอ้งที่สุดเพียงค าตอบเดียว ข้อ 1-28 
 

1.  
 

 

 

 

      

 

 

A. Hang dry the clothes.  

B. Wash the clothes by hand thoroughly.  

C. Group the clothes by their types and colors. 

D. Soak the clothes in detergent water for 15 minutes.  

E. Wash the clothes with clean water twice and twist them. 

 

     From the picture, put the Items A to E in CORRECT order. 

 1)  D-E-B-C-A    2)  C-B-E-A-D 

3)  D-E-B-A-C    4)  C-D-B-E-A  

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  เรียงล าดับขั้นตอนได้ถูกต้อง 
  ขั้นตอนที่ 1  C. Group the clothes by their types and colors.   

       แยกเสื้อผ้าเป็นกองตามชนิดและสีของผ้า  
  ขั้นตอนที่ 2  D. Soak the clothes in detergent water for 15 minutes.  

      แช่เสื้อผ้าลงในน้ าผสมผงซักฟอก ประมาณ 15 นาที 
  ขั้นตอนที่ 3 B. Wash the clothes by hand thoroughly.  

ขยีเ้สื้อผ้าด้วยมือให้หมดจด  
  ขั้นตอนที่ 4 E. Wash the clothes with clean water twice and twist them. 

ล้างเสื้อผ้าด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง และบิดผ้าให้หมาด 
  ขั้นตอนที่ 5 A. Hang dry the clothes.   

น าไปตากให้แห้ง  

5 steps to wash clothes by hand 
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ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  เรียงล าดับขั้นตอนไม่ถูกต้อง 
2)  ผิด  เพราะ  เรียงล าดับขั้นตอนไม่ถูกต้อง 
3)  ผิด  เพราะ  เรียงล าดับขั้นตอนไม่ถูกต้อง 
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2.  

 

 

 

 1)  mind your wallet    2)  show your wallet  

 3)  leave your wallet open    4)  carry your wallet carelessly  

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ  mind your wallet (ให้ระมัดระวังกระเป๋าเงิน) สอดคล้องกับป้ายประกาศเตือนที่เขียนว่า 

“BEWARE OF PICKPOCKETS” (ระวังโจรล้วงกระเป๋า) 
ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  show your wallet (แสดงกระเป๋าเงิน) ไม่สอดคล้องกับป้ายประกาศเตือน  
3)  ผิด  เพราะ  leave your wallet open (เปิดกระเป๋าเงินทิ้งไว้) ไม่สอดคล้องกับป้ายประกาศเตือน  
4)  ผิด  เพราะ  carry your wallet carelessly (ถือกระเป๋าเงินอย่างไม่ระมัดระวัง) ไม่สอดคล้องกับป้าย

ประกาศเตือน 
 
  

   You are visiting a tourist attraction and you see a sign that says 

“BEWARE OF PICKPOCKETS”. You should _______________.   
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Read the information and answer the questions. (Items 3-4) 

 

CLASSROOM CLEANING SCHEDULE 

WORK MON TUE WED THU FRI 

 

Clean the Board 
Josh Abby Pablo Rose Shane 

Clean the Bin  Sarah Toby Mark Nate Grace 

Sweep the Floor  Dylan Nancy Luis Parker Owen 

Turn off the Lights Alice Lee Timmy Dustin Cindy 

 

3.  Who does NOT need any tools to do his/her work? 

        1)  Abby     2)  Mark 

3)  Parker     4)  Cindy  

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information) ที่อ่าน 

เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  Cindy ท าหน้าที่ Turn off the Light (ปิดไฟ) ซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ ในการท าหน้าที่นี้

   
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Abby ท าหน้าที่ Clean the Board (ลบกระดาน) ซึ่งต้องใช้แปรงลบกระดาน  

2)  ผิด  เพราะ  Mark ท าหน้าที่ Clean the Bin (ท าความสะอาดถังขยะ) ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ในการล้างถังขยะ 
3)  ผิด  เพราะ  Parker ท าหน้าที่ Sweep the Floor (กวาดพ้ืน) ซึ่งต้องใช้ไม้กวาด 
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4.  Which statement is NOT TRUE? 

1)  Grace and Shane empty the bin on Friday. 

2)  Nancy and Owen need a broom for their work.  

3)  Josh cleans the board on Monday, and Rose does it on Thursday. 

 4)  Lee and Dustin must switch off the lights when they are not in use. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text 
information) ที่อ่าน    

เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ  ในตารางเวรประจ าวันระบุว่า Grace มีหน้าที่ท าความสะอาดถังขยะในวันศุกร์ แต ่Shane  

ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ 
ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  Nancy และ Owen จ าเป็นต้องใช้ไม้กวาดส าหรับกวาดพ้ืน สอดคล้องกับตารางเวรประจ าวัน 
3)  ผิด  เพราะ  Josh มีหน้าลบกระดานในวันจันทร์ และ Rose มีหน้าที่ลบกระดานในวันพฤหัสบดี สอดคล้อง 

กับตารางเวรประจ าวัน 
4)  ผิด  เพราะ Lee และ Dustin มีหน้าที่ปิดไฟ เมื่อไม่ได้ใช้งาน สอดคล้องกับตารางเวรประจ าวัน 
  
 

  



                                              ภาษาอังกฤษ ม.1 หน้า 6  
 

Read the passage and answer the questions. (Items 5-7) 

  

 

 

 

 

 

 

5.  What does the writer want to tell his readers? 

1)  To warn people who sleep early    

2)  To make people do better on tests 

3)  To show that sleeping early is good 

4)  To help people with sleep problems   

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ To show that sleeping early is good (เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการเข้านอนเร็วนั้นดี) 

สอดคล้องกับข้อความ “Early to bed and early to rise makes a man healthy, 
wealthy and wise.”  (การเข้านอนเร็วและการตื่นแต่เช้าตรู่ ท าให้มีสุขภาพดี มั่งคั่ง และ
เฉลียวฉลาด) ซ่ึงเป็นข้อดีของการนอนเร็ว 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ To warn people who sleep early (เพ่ือเตือนคนที่นอนเร็ว) ไม่สอดคล้องกับข้อความ 

   ที่ก าหนดให้ 
2)  ผิด  เพราะ To make people do better on tests (เพ่ือช่วยให้คนท าข้อสอบได้ดีขึ้น) ไม่สอดคล้องกับ 

ข้อความที่ก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ To help people with sleep problems (เพ่ือช่วยคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ)  
       ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
 

  

  “ Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy 

and wise.” This saying may be true. A group of scientists tested many people. 

They found that people who had enough sleep were healthier and happier. They 

did better in tests too. People who slept and woke up early finished test questions 

quicker. They also felt less sleepy. 
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6.  From the passage, what should you do if you want to do better on a test? 

1)  Feel sleepy.    2)  Go to bed early.    

3)  Study late at night.   4)  Have a sleep test. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ Go to bed early. (เข้านอนเร็ว) สอดคล้องกับข้อความ They found that people who 

had enough sleep were healthier and happier. They did better in tests too. 
(พวกเขาพบว่าคนที่นอนหลับอย่างเพียงพอนั้น มีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าและมีความสุขมากกว่า 
พวกเขายังท าข้อสอบได้ดีกว่าด้วย) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ Feel sleepy. (รู้สึกง่วงนอน) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้  
3)  ผิด  เพราะ Study late at night. (อ่านหนังสือจนดึก) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ Have a sleep test. (รับการทดสอบการนอนหลับ) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
 

  



                                              ภาษาอังกฤษ ม.1 หน้า 8  
 

7.  Which sentence BEST matches the passage? 

 1)  Wise is wealth.    2)  Sleeping early is hard.  

3)  Good sleep is the best pill.  4)  Wealth brings good health. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  Good sleep is the best pill. (การนอนที่มีคุณภาพคือยาที่ดีที่สุด) สอดคล้องกับข้อความ 

     ที่ก าหนดให้ 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Wise is wealth. (การมีปัญญาคือความร่ ารวย) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้ 
2)  ผิด  เพราะ  Sleeping early is hard. (การเข้านอนเร็วเป็นเรื่องยาก) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ  Wealth brings good health. (ความร่ ารวยน ามาซึ่งการมีสุขภาพดี) ไม่สอดคล้องกับข้อความ 

ที่ก าหนดให้ 
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Read the passage and answer the questions. (Items 8-9) 

  

 

 

 

 

 

 

8.  Which of the following is NOT a symbol of Valentine’s Day?  

1)  cards     2)  hearts  

3)  doves     4)  cupids 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น (บูรณาการกับ ต 2.1 ม.1/2 บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล 
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา) 

เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ  cards (บัตรอวยพร) ไม่ใช่สัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ เนื่องจากข้อความกล่าวว่า The symbols 

of Valentine’s Day are hearts, doves and cupids. (สัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์คือ 
รูปหัวใจ นกพิราบ และกามเทพ) 

ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ hearts (รูปหัวใจ) เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อความ  
3)  ผิด  เพราะ  doves (นกพิราบ) เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อความ  

4)  ผิด  เพราะ  cupids (กามเทพ) เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อความ 
 
 

 

  

Valentine’s Day 

 Valentine’ s Day is on February 14th.  This special day is about love.  

The symbols of Valentine’s Day are hearts, doves and cupids. Valentine’s Day is 

a great day to show others how much you care for them.  It is a day to give 

cards or sweet treats to your family, friends, and teachers too!       
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9.  Why do people give cards on Valentine’s day?  

 1)  To give them a lesson   2)  To show  love to them 

 3)  To ask them for money   4)  To have dinner with family 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น (บูรณาการกับ ต 2.1 ม.1/2 บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  
วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา) 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ  To show  love to them (เพ่ือแสดงความรักให้กับพวกเขา) สอดคล้องกับข้อความ    

Valentine’s Day is a great day to show others how much you care for them.  
It is a day to give cards or sweet treats to your family, friends, and teachers 
too! (วันวาเลนไทน์เป็นวันที่ดีในการแสดงให้คนอ่ืนรับรู้ว่าเราห่วงใยพวกเขามากขนาดไหน 
มันเป็นวันที่ผู้คนมอบบัตรอวยพรหรือขนมหวานให้กับครอบครัว เพื่อน และครูด้วย) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  To give them a lesson (เพ่ือให้บทเรียนแก่พวกเขา) ไม่ตรงกับข้อความที่ก าหนดให้  
3)  ผิด  เพราะ   To ask them for money (เพ่ือขอเงินพวกเขา) ไม่ตรงกับข้อความที่ก าหนดให้  
4)  ผิด  เพราะ  To have dinner with family (เพ่ือรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัว) ไม่ตรงกับ

ข้อความที่ก าหนดให้ 
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10.  

 

 

 

  

1)  I went there last year.   2)  I studied there two years ago. 

3)  I have been there many times. 4)  I have never been there before. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ในชีวิตประจ าวัน 

เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  I have never been there before. (ฉันไม่เคยไป) สอดคล้องกับบทสนทนาที ่Lisa ถาม

Matt ว่า Have you ever been to South Korea? (เคยไปประเทศเกาหลีใตห้รือไม่) และ 
Matt ตอบว่า I plan to go there next year. (ฉันวางแผนจะไปที่นั่นในปีหน้า)  

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  I went there last year. (ฉันไปที่นั่นมาเมื่อปีที่แล้ว) ไม่สอดคล้องกับค าแนะน าของ Lisa  

ที่กล่าวว่า You should go there once. (คุณควรจะไปที่นั่นสักครั้งหนึ่ง) 
2)  ผิด  เพราะ  I studied there two years ago. (ฉันเรียนที่นั่นเมื่อ 2 ปีก่อน) ไม่สอดคล้องกับค าแนะน า 

ของ Lisa ที่กล่าวว่า You should go there once. (คุณควรจะไปที่นั่นสักครั้งหนึ่ง) 
3)  ผิด  เพราะ  I have been there many times. (ฉันไปท่ีนั่นแล้วหลายครั้ง) ไม่สอดคล้องกับค าแนะน า 

ของ Lisa ที่กล่าวว่า You should go there once. (คุณควรจะไปที่นั่นสักครั้งหนึ่ง) 
 

  

Lisa: Have you ever been to South Korea? 

Matt: _______________ I plan to go there next year. 

Lisa: You should go there once. 
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11.  

 

 

 

 

 1)  I mean it.     2)  I’m sorry. 

 3)  Excuse me.    4)  My pleasure.  

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ  
   ในชีวิตประจ าวัน 
เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ  I’m sorry. (ฉันขอโทษ) เป็นประโยคค าพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ คือการที่ 

คุณเหยียบเท้าเพ่ือน (You step on your friend’s foot.) ซึ่งต้องกล่าวขอโทษ 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  I mean it. (ฉันตั้งใจ) ไม่เหมาะสมกับการใช้ในบริบทขอโทษเม่ือคุณท าผิด 
3)  ผิด  เพราะ  Excuse me. (ขอโทษนะ) เหมาะส าหรับการพูดเพ่ือขัดจังหวะหรือการกล่าวขอร้อง  

ไม่เหมาะสมกับการใช้ในบริบทขอโทษเม่ือคุณท าผิด 
4)  ผิด  เพราะ  My pleasure. (ด้วยความยินดี) ไม่เหมาะสมกับการใช้ในบริบทขอโทษเม่ือคุณท าผิด 
 

  

You step on your friend’s foot. 

You:  _______________ Are you okay? 

Your friend: That’s all right. 
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12.  

 

 

  

1)  I passed the math exam.  2)  I received a gift yesterday. 

 3)  I’m not ready for the test.  4)  My mom will take me to the mall.  
  

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ในชีวิตประจ าวัน 

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  I’m not ready for the test. (ฉันยังไม่พร้อมส าหรับการสอบที่จะมาถึง) สอดคล้องกับ 

ประโยคที่ Ben กล่าวว่า You look worried. What's on your mind? (คุณดูวิตกกังวล 
คุณก าลังคิดอะไรอยู่)  

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  I passed the math exam. (ฉันสอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่าน) ไม่สอดคล้องกับค าพูดของ Ben 
2)  ผิด  เพราะ  I received a gift yesterday. (ฉันได้รับของขวัญเมื่อวานนี้) ไม่สอดคล้องกับค าพูดของ Ben 

4)  ผิด  เพราะ  My mom will take me to the mall. (แม่จะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า) ไม่สอดคล้องกับ
ค าพูดของ Ben 

  

Ben: You look worried. What's on your mind? 

Kate: _______________  
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13.  

 

 

 

 

 

 

 1)  She is friendly    2)  She likes technology 

 3)  She is like her mother   4)  She has brown eyes  

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่าง ๆ  
ในชีวิตประจ าวัน 

เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ  She is friendly (เธอเป็นมิตร) สอดคล้องกับค าถามของ Nicky ทีถ่ามว่า What’s she like? 

(ลักษณะนิสัยของนักเรียนแลกเปลี่ยนคนใหม่เป็นอย่างไร)  
ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  She likes technology (เธอชอบเทคโนโลยี) ไมส่อดคล้องกับค าถามของ Nicky ที่ถามถึง 

ลักษณะนิสัยของนักเรียนแลกเปลี่ยนคนใหม่  
3)  ผิด  เพราะ  She is like her mother (เธอเหมือนกับแม่ของเธอ) ไม่สอดคล้องกับค าถามของ Nicky  

ที่ถามถึงลักษณะนิสัยของนักเรียนแลกเปลี่ยนคนใหม่ 
4)  ผิด  เพราะ  She has brown eyes (เธอมีดวงตาสีน้ าตาล) ไม่สอดคล้องกับค าถามของ Nicky ที่ถามถึง 

ลักษณะนิสัยของนักเรียนแลกเปลี่ยนคนใหม่ 
  

Mike:   We’re going to have a new exchange student next week.  

  Her name is Jane. 

Nicky:  What’s she like? 

Mike:  _______________ and cheerful. 

Nicky:  Oh! That’s nice. 
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14.  

 

 

  

 

 

1)  May I call you?    2)  Can I borrow it, please? 

 3)  May I have your number?  4)  Can you give me your charger?     

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/2 ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ 
เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ Can I borrow it, please? (ฉันขอยืมมันได้ไหม) สอดคล้องกับประโยคตามมาที่ Andrea 

กล่าวว่า I need to make a quick call to my mom. (ฉันต้องการโทรหาแม่สักประเดี๋ยว) 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  May I call you? (ฉันขอโทรหาคุณได้ไหม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ Andrea ต้องการ 

โทรหาแม่ของเธอ  
3)  ผิด  เพราะ  May I have your number? (ฉันขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณได้ไหม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่  

Andrea ต้องการโทรหาแม่ของเธอ 
4)  ผิด  เพราะ  Can you give me your charger? (ฉันขอยืมสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ไหม)  

     ไมส่อดคล้องกับบทสนทนาที่ Andrea ต้องการโทรหาแม่ของเธอ 
 

  

Andrea:  Do you have your mobile phone with you? 

David:  Yes, I do. 

Andrea:  _______________ I need to make a quick call to my mom. 

David:  Okay. 
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15.  

 

 

 

 

 

1)  You must walk home. 

 2)  You should take another bus.  

 3)  You must be on time every day.      

4)  You should do something to kill the time. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/2 ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า และค าชี้แจงตามสถานการณ์ 
เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  You should do something to kill the time. (คุณควรหาอะไรท าเพ่ือฆ่าเวลา) สอดคล้อง 

กับประโยคที่ Mike กล่าวว่า I have to wait for the bus for an hour every day.  
(ฉันต้องรอรถประจ าทางเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงทุกวัน) และค าตอบของ Mike ที่กล่าวว่า  
Well, I usually read while waiting. (ปกติแล้วฉันก็อ่านหนังสือระหว่างรอรถประจ าทาง) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  You must walk home. (คุณต้องเดินกลับบ้าน) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในบทสนทนา 
2)  ผิด  เพราะ  You should take another bus. (คุณควรขึ้นรถคันอ่ืน) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในบทสนทนา 
3)  ผิด  เพราะ  You must be on time every day. (คุณต้องตรงเวลาทุกวัน) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์

ในบทสนทนา 
 
  

At school 

Mike: I have to wait for the bus for an hour every day. 

Tina: _______________ 

Mike: Well, I usually read while waiting. 
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Complete the dialogue. (Items 16-17) 

  

 

 

 

 

 

 

16. 1)  can I help you?    2)  do you live here?    

 3)  can you help me?     4)  do you have any problems?   

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่าง เหมาะสม 

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  can you help me? (คุณช่วยฉันได้ไหม) สอดคล้องกับค าตอบของ Becky ที่กล่าวว่า Sure, 

what is it? (ได้สิ มีอะไรล่ะ) และค าถามของ Anna ที่ถามว่า Do you know where the bank 
is? (คุณรู้ไหมคะว่าธนาคารอยู่ที่ไหน)  

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  can I help you? (ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง) ขัดแย้งกับสถานการณ์ท่ี Anna ขอความช่วยเหลือ 

จาก Becky  
2)  ผิด  เพราะ  do you live here? (คุณอาศัยอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่) ไม่สอดคล้องกับค าตอบของ Becky 
4)  ผิด  เพราะ  do you have any problems? (คุณมีปัญหาอะไรไหม) ขัดแย้งกับสถานการณ์ที่ Anna  

  ขอความช่วยเหลือจาก Becky 
 

  

Anna:  Excuse me, _____(16)_____ 

Becky:  Sure, what is it? 

Anna:  Do you know where the bank is? 

Becky:  _____(17)_____ You should ask the police officer over there. 
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17.  1)  I’m new here.    2)  I’m quite sure.     

 3)  It’s dangerous there.    4)  It’s next to my house.   

   

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ 
ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  

เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ  I’m new here. (ฉันเพ่ิงย้ายมาอยู่ที่นี่) เป็นการปฏิเสธการขอความช่วยเหลือของ Anna  

เพราะ Becky ไม่ทราบว่าธนาคารอยู่ที่ไหน สอดคล้องกับประโยคที่ตามมาท่ีเธอแนะน าให้ 
Anna ลองไปสอบถามต ารวจ (You should ask the police officer over there.)   

ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  I’m quite sure. (ฉันค่อนข้างมั่นใจ) ไม่สอดคล้องกับประโยคที่ตามมาท่ี Becky แนะน าให้ 

Anna ลองไปสอบถามต ารวจ 
3)  ผิด  เพราะ  It’s dangerous there. (ที่นั่นอันตราย) ไม่สอดคล้องกับประโยคท่ีตามมาที่ Becky แนะน าให้ 

Anna ลองไปสอบถามต ารวจ 

4)  ผิด  เพราะ   It’s next to my house. (มันอยู่ข้างบ้านฉัน) ไม่สอดคล้องกับประโยคที่ตามมาท่ี Becky 
แนะน าให้ Anna ลองไปสอบถามต ารวจ 
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18.  

 

 

 

 

1)  It was really quiet.    2)  It was so much fun.  

 3)  The traffic was too bad.  4)  The hotel was very expensive. 

  

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว  กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ  It was so much fun. (มันสนุกมาก ๆ) สอดคล้องกับประโยคที่ Pete กล่าวว่า I enjoyed  

   a lot of food there and I visited many interesting places. (ฉันชอบอาหารหลากหลาย 
ประเภทที่นั่นและฉันก็ได้ไปเยือนสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  It was really quiet. (มันเงียบมาก) ไม่สอดคล้องกับประโยคทีต่ามมา 
3)  ผิด  เพราะ  The traffic was too bad. (การจราจรแย่มาก) ไม่สอดคล้องกับประโยคที่ตามมา 
4)  ผิด  เพราะ  The hotel was very expensive. (โรงแรมแพงมาก) ไม่สอดคล้องกับประโยคที่ตามมา  

Jerry: Hi, Pete. How was your vacation in Japan? 

Pete: _______________ I enjoyed a lot of food there and I visited  

 many interesting places. 
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Complete the passage. (Items 19-20) 

  

 

 

 

 

 

19. 1)  I am crazy    2)  I love books  

 3)  I play games    4)  I have friends 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ I love books (ฉันรักหนังสือ) เป็นใจความที่สอดคล้องกับข้อความ My friends and I have 

different ideas on many things. My friends are crazy about online games, but… 
(ฉันและเพ่ือนมีความคิดเห็นต่างกันหลาย ๆ เรื่อง เพ่ือนชอบเล่นเกมออนไลน์ แต่ฉันชอบ
หนังสือ)                                                                                            

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ I am crazy (ฉันบ้าคลั่ง) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ I play games (ฉันเล่นเกม) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ I have friends (ฉันมีเพ่ือน) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
  

My friends and I have different ideas on many things.  My friends are 

crazy about online games, but _____(19)_____.  They say online games are 

fun and books are boring.  I don’ t agree with their ideas because books are 

more _____(20)_____ for me. I always spend my free time reading. 
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20.  1)  tiring     2)  boring 

3)  interesting    4)  annoying 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ 
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ interesting (น่าสนใจ) สอดคล้องกับข้อความ They say online games are fun and 

books are boring. (พวกเขาพูดว่าเกมออนไลน์นั้นสนุกและหนังสือน่าเบื่อ) I don’t agree 
with their ideas because books are more _____(20)_____ for me. (ฉันไม่เห็นด้วย
กับความคิดของพวกเขา เพราะส าหรับฉันแล้วหนังสือนั้นน่าสนใจกว่า) I always spend my 
free time reading. (ฉันมักจะใช้เวลาว่างกับการอ่านหนังสือเสมอ)    

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ tiring (น่าเหน็ดเหนื่อย) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
2)  ผิด  เพราะ boring (น่าเบื่อ) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ  annoying (น่าร าคาญ) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
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21.  

 

 

 

 

 

1)  a heavy wave    2)  a loud thunder   

 3)  a serious flood    4)  a strong storm 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  a strong storm (พายุรุนแรง) สอดคล้องกับข้อความ It came with heavy rain in the morning.  

(มันท าให้เกิดฝนตกหนักในตอนเช้า) The sky was full of dark clouds. (ท้องฟ้าเต็มไป
ด้วยเมฆด า) The thunder was very loud. (เกิดฟ้าร้องเสียงดังมาก) Lightning crashed 
every few minutes. (เกิดฟ้าผ่าทุกสองสามนาที) It also caused flooding. (มันท าให้
เกิดน้ าท่วมอีกด้วย) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  a heavy wave (คลื่นขนาดใหญ่) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
2)  ผิด  เพราะ  a loud thunder (ฟ้าผ่าเสียงดัง) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ  a serious flood (น้ าท่วมรุนแรง) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
 

  

Pabuk was _______________ that hit Thailand in January 2019.  

It came with heavy rain in the morning.  The sky was full of dark clouds.  

The thunder was very loud.  Lightning crashed every few minutes.  It also 

caused flooding. 
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22.  

 

 

 

  

     From the passage, Tony and his friends might NOT have _______________ during 

their summer vacation. 

1)  played golf    2)  enjoyed sea views  

 3)  walked by the pool   4)  sunbathed at the beach 

  

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ played golf (เล่นกอล์ฟ) สอดคล้องกับข้อความที่กล่าวว่าสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงแรม

ประกอบด้วยสระว่ายน้ าเล็ก ๆ และโรงกีฬาที่อยู่ใกล้ชายหาดเท่านั้น (…hotel with a small 
swimming pool and a gym near the beach.) ข้อความไม่ได้กล่าวถึงสนามกอล์ฟ 

ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  enjoyed sea views (เพลิดเพลินกับการชมวิวริมทะเล) เป็นกิจกรรมทีส่ามารถท าได้เนื่องจาก

โรงแรมอยู่ใกล้ชายหาด 
3)  ผิด  เพราะ  walked by the pool (เดินเล่นริมสระว่ายน้ า) เป็นกิจกรรมที่สามารถท าได้ เนื่องจากข้อความ

กล่าวว่าโรงแรมมีสระว่ายน้ าเล็ก ๆ  
4)  ผิด  เพราะ  sunbathed at the beach (นอนอาบแดด) เป็นกิจกรรมที่สามารถท าได้ เนื่องจากโรงแรม

อยู่ใกล้ชายหาด 
 

 

  

Tony and his friends had a wonderful summer vacation. They stayed at 

a small, cheap and comfortable hotel. It has a small swimming pool and a gym 

near the beach. They enjoyed every activity at the hotel.  
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23.  

 

 

 

 1)  drive slowly    2)  travel by bus 

3)  buy a new car    4)  wear a helmet   

  

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมทั้ง 
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ travel by bus (โดยสารรถประจ าทาง) เพ่ือป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด สอดคล้องกับ

ข้อความทีก่ล่าวถึงผลกระทบทีผู่้คนนิยมใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่หลาย ๆ เมือง (Nowadays, people use lots of private 
cars and motorcycles, and this causes bad traffic in big cities.)  

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  drive slowly (ขับรถอย่างช้า ๆ) ไม่ช่วยป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด 
3)  ผิด  เพราะ  buy a new car (ซื้อรถคันใหม)่ ไม่ช่วยป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด 
4)  ผิด  เพราะ  wear a helmet (สวมหมวกนิรภัย) ไม่ช่วยป้องกันปัญหาการจราจรติดขัด 

 

  

Nowadays, people use lots of private cars and motorcycles. This causes 

bad traffic in big cities. We should _______________ to prevent this problem. 
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Complete the passage. (Items 24-28) 

 

 

 

 

 

 

 

24.   1)  at       2)  on   

3)  from     4)  under 

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ   
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย 

เฉลย   
1)  ถูก  เพราะ at (ท่ี) เป็น preposition of place เหมาะสมที่จะวางหน้าค านามสถานที่ a coffee shop  

  (ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง) 
ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ on (บนหรือข้างบน) เป็น preposition of place แต่ไม่เหมาะสมที่จะวางหน้าค านามสถานที ่ 

a coffee shop (ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง) 
3)  ผิด  เพราะ from (มาจาก) เป็น preposition ที่ไม่สอดคล้องกับบริบท และไม่เหมาะสมที่จะวางหน้า 

ค านามสถานที่ a coffee shop (ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง) 
4)  ผิด  เพราะ under (ใต้/ข้างใต้) เป็น preposition ที่ไม่สอดคล้องกับบริบท และไม่เหมาะสมที่จะวางหน้า 

ค านามสถานที่ a coffee shop (ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง) 
 
 

  

 Pranee is from Thailand. She is now working _____(24)_____ a coffee shop 

in London.  She _____( 25) _____ seven hours a day.  The coffee shop is always 

busy. Customers wait for a long time for their coffee, _____( 26) _____ they are 

very nice.  She loves _____( 27) _____ with them.  It is a good way to practice 

_____(28)_____ English. 
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25.   1)  work     2)  works     

3)  worked     4)  is working   

  

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ   
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย  

เฉลย   
2)  ถูก  เพราะ จากประโยคประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (She) ต้องการค ากริยารูป present simple form     
     (works)  
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ ผิดหลักไวยากรณ์ work ไม่สอดคล้องกับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (She) 
3)  ผิด  เพราะ ผิดหลักไวยากรณ์ worked ไม่อยู่ในรูปของ present simple form 
4)  ผิด  เพราะ ผิดหลักไวยากรณ์ is working ไม่อยู่ในรูปของ present simple form 
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26.   1)  for      2)  or 

 3)  but     4)  so 

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ   
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย  

เฉลย   
3)  ถูก  เพราะ but (แต่) เป็นค าสันธานบอกความขัดแย้งที่เหมาะสมกับข้อความที่กล่าวว่าว่า The coffee  

shop is always busy. (ร้านกาแฟยุ่งตลอดเวลา) Customers wait for a long time for 
their coffee, _____(26)_____ they are very nice.  (ลูกค้ารอกาแฟเป็นระยะเวลานาน  
แต่พวกเขาก็อัธยาศัยดีมาก)  

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ for (เพราะว่า) เป็นค าสันธานที่บอกเหตุผล ไม่เหมาะสมกับข้อความที่ก าหนดให้ 
2)  ผิด  เพราะ or (หรือ) เป็นค าสันธานแบบให้เลือก ไม่เหมาะสมกับข้อความที่ก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ so (ดังนั้น) เป็นค าสันธานที่บอกเหตุผล ไม่เหมาะสมกับข้อความที่ก าหนดให้ 
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27.   1)  talk     2)  talks     

3)  talking     4)  talked 

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ   
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย  

เฉลย   
3)  ถูก  เพราะ talking เป็นรูป gerund ที่สามารถวางหลังกริยา loves (รัก) ได้ 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ talk เป็นรูปกริยา present form ไม่สามารถวางหลังกริยา loves (รัก) ได ้
2)  ผิด  เพราะ talks เป็นรูปกริยา present form ไม่สามารถวางหลังกริยา loves (รัก) ได ้
4)  ผิด  เพราะ talked เป็นรูปกริยา past form ไม่สามารถวางหลังกริยา loves (รัก) ได ้
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28.   1)  my      2)  her  

3)  our     4)  their 

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ   
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ 
และภาษาไทย  

เฉลย   
2)  ถูก  เพราะ her (เธอ) เป็นค าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของแทน Pranee สอดคล้องกับข้อความ  

   She loves talking with them. (เธอรักการสนทนากับพวกเขา) It is a good way to  
practice _____(28)_____ English. (มันเป็นวิธีการที่ดีในการฝึกการใช้ภาษาอังกฤษของเธอ) 

ตัวลวง   
1)  ผิด  เพราะ my (ของฉัน) เป็นค าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่สอดคล้องกับ Pranee 
3)  ผิด  เพราะ our (ของเรา) เป็นค าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่สอดคล้องกับ Pranee 
4)  ผิด  เพราะ their (ของเขาเหล่านั้น) เป็นค าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่สอดคล้องกับ Pranee 
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Part 2 Complex Multiple Choices:  Choose “TRUE” or “FALSE”. (Items 29-31) 

ตอนที่ 2  แบบเชิงซ้อน ให้เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดในแต่ละข้อย่อย ข้อ 29-31 

29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Choose TRUE if the sentence is correct or FALSE if the sentence is not correct.   

29.1  This passage explains how to chat on Facebook. TRUE FALSE 

29.2  Mark Elliot Zuckerberg started Facebook. TRUE FALSE 

29.3  Many people use Facebook worldwide. TRUE FALSE 

29.4  You must give a mobile number and e-mail to sign up. TRUE FALSE 

29.5  When you click on “Sign Up”, you finish all the steps. TRUE FALSE 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

เฉลย 
29.1 FALSE  เพราะ ข้อความอธิบายถึง การสมัครเข้าใช้งาน Facebook (To sign up for a Facebook  

   account…)  ไม่ได้อธิบายถึงการสนทนาบน แอพพลิเคชั่น Facebook  
29.2 TRUE  เพราะ สอดคล้องกับข้อความทีก่ล่าวว่า Mark Elliot Zuckerberg คือผู้ก่อตั้ง Facebook  
    ในปี 2008 (Facebook was founded in 2008 by Mark Elliot Zuckerberg.) 
29.3 TRUE  เพราะ สอดคล้องกับข้อความที่กล่าวว่า Facebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีชื่อเสียง 

มากที่สุดในโลก (It is the most popular social network website in the world.) 
29.4 FALSE เพราะ ไมส่อดคล้องกับข้อความที่กล่าวว่าการกรอกข้อมูลส่วนตัวใน Facebook สามารถเลือก 

กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล อย่างใดอย่างหนึง่ (Next, provide information 
including your first name, … mobile number or e-mail.) 

29.5 TRUE  เพราะ สอดคล้องกับข้อความที่กล่าวว่า กดปุ่ม “Sign Up” เพ่ือส่งค าร้อง (ขอสมัครใช้บริการ) 
และถือว่าการสมัคร Facebook เสร็จสมบูรณ์ (click on “Sign Up” to submit 
your request, and you are done.) 

  

Facebook 

Facebook was founded in 2008 by Mark Elliot Zuckerberg.  It is the most 

popular social network website in the world.  To sign up for a Facebook account, 

you must follow these steps.  First, visit Facebook’ s website.  Next, provide  

information including your first name, last name, mobile number or e-mail, gender, 

birthday, and password. After everything is completed, click on “Sign Up” to submit 

your request, and you are done. 
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30.  

 

 

 

 

 

      

     Choose TRUE if the sentence is correct or FALSE if the sentence is not correct.   

30.1  This passage is about how animals clean themselves. TRUE FALSE 

30.2  A giraffe uses its tongue to clear its face of insects. TRUE FALSE 

30.3  A  monkey clears ticks from other monkeys. TRUE FALSE 

30.4  An elephant bathes itself with its long nose. TRUE FALSE 

30.5  Both lions and elephants use the same way of self-cleaning. TRUE FALSE 

 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

เฉลย 
30.1 TRUE เพราะ ข้อความนี้เกี่ยวกับวิธีการที่สัตว์ต่าง ๆ ท าความสะอาดตัวเอง สอดคล้องกับข้อความ 

ที่ก าหนดให้ ซ่ึงกล่าวถึงการท าความสะอาดของสัตว์แต่ละชนิด เช่น ยีราฟใช้ลิ้นที่
ยาวของมันเลียแมลงออกจากหน้าของตนเอง (A giraffe licks insects away from 
its face with its long tongue.)  ลิงช่วยหาเห็บบนร่างกายของลิงตัวอ่ืน  (A monkey 
helps another monkey to find ticks on its body.)  

30.2 TRUE  เพราะ ยีราฟใช้ลิ้นของมันท าความสะอาดแมลงออกจากหน้าตนเอง ตรงกับข้อความ  
   A giraffe licks insects away from its face with its long tongue. (ยีราฟใช้ลิ้น

ที่ยาวของมันเลียแมลงออกจากหน้าของตนเอง)  
30.3 TRUE เพราะ  ลิงก าจัดเห็บให้ลิงตวัอ่ืน สอดคล้องกับข้อความ  A monkey helps another monkey  
  to find ticks on its body. (ลิงจะช่วยหาเห็บบนร่างกายของลิงตัวอ่ืน) 
30.4 TRUE  เพราะ ช้างช าระล้างร่างกายของมันโดยใช้จมูกยาว ๆ ของมัน (งวง) สอดคล้องกับข้อความ 
  An elephant uses its trunk to spray water on its body, … (ช้างใช้งวงของ 
  มันพ่นน้ าบนตัวเอง)  
30.5 FALSE เพราะ ทั้งสิงโตและช้างมีการท าความสะอาดร่างกายที่เหมือนกัน ไม่สอดคล้องกับข้อความ  
  An elephant uses its trunk to spray water on its body, while a lion keeps 

clean by licking its fur. (ช้างใช้งวงพ่นน้ าบนตัวมัน ในขณะที่สิงโตท าความสะอาด
ขนของมันโดยการเลีย)   

  

For animals, staying clean is as important as eating.  They have their 

own ways of cleaning themselves.  A giraffe licks insects away from its face 

with its long tongue.  A monkey helps another monkey to find ticks on its body. 

An elephant uses its trunk to spray water on its body, while a lion keeps clean 

by licking its fur.  
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31.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Choose TRUE if the sentence is correct or FALSE if the sentence is not correct.   

31.1  More than 50 percent of our body is water.  TRUE FALSE 

31.2  Young people should drink the same amount of water as  

        old people. 

TRUE FALSE 

31.3  People from hot and cold countries should drink the same  

        amount of water. 

TRUE FALSE 

31.4  From the passage, men should drink more water than   

        women per day on average. 

TRUE FALSE 

31.5  You should begin your day by drinking water. TRUE FALSE 

 
 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.1/4 ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความส าคัญ (main idea) และตอบค าถามจากการฟัง 
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

เฉลย 
31.1 TRUE  เพราะ  มากกว่า 50 เปอร์เซ็นของร่างการเราประกอบด้วยน้ า สอดคล้องกับข้อความ  

70 percent of the human body is water. (70 เปอร์เซ็นของร่างกายเราประกอบ 
  ด้วยน้ า)  
31.2 FALSE  เพราะ  คนหนุ่มสาวควรดื่มน้ าเท่ากับคนชรา ไม่สอดคล้องกับข้อความ The amount of 

water to drink each day depends on age, weight, sex, activity level 
and the climate you live in. (ปริมาณน้ าทีต่้องดื่มในแต่ละวันขึ้นอยู่กับอายุ 
น้ าหนัก เพศ ระดับกิจกรรม และสภาพอากาศภูมิที่อยู่อาศัย)  

31.3 FALSE เพราะ  คนที่อาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนและเขตหนาวควรดื่มน้ าในปริมาณที่เท่ากัน  
ไมส่อดคล้องกับข้อความ The amount of water to drink each day depends 
on age, weight, sex, activity level and the climate you live in. (ปริมาณ

How much water should we drink each day? 

70 percent of the human body is water. The amount  

of water to drink each day depends on age, weight, sex,  

activity level and the climate you live in. Women should drink eleven cups of 

fluids per day and men should drink sixteen cups per day on average.        

You should start your day by drinking a glass of water each morning, and 

you will be happier and healthier. 
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น้ าที่ต้องดื่มในแต่ละวันขึ้นอยู่กับอายุ น้ าหนัก เพศ ระดับกิจกรรม และสภาพ
ภูมอิากาศที่อยู่อาศัย) 

31.4 TRUE  เพราะ จากข้อความที่ก าหนดให้ โดยประมาณแล้วผู้ชายดื่มน้ ามากกว่าผู้หญิงต่อวัน สอดคล้อง
กับข้อความ Women should drink eleven cups of fluids per day and men 
should drink sixteen cups per day on average. (ผู้หญิงควรดื่มของเหลวประมาณ 
11 แก้วต่อวัน และผู้ชายควรดื่มของเหลวประมาณ 16 แก้วต่อวัน โดยประมาณ) 

31.5 TRUE เพราะ  You should begin your day by drinking water. (คุณควรเริ่มวันใหม่โดยการดื่มน้ า) 
สอดคล้องกับข้อความ You should start your day by drinking a glass of water 
each morning … (คุณควรเริ่มวันใหม่โดยการดื่มน้ า 1 แก้วในทุก ๆ เช้า) 
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Part 3  Short Answer:  Answer the questions in the answer sheet. (Items 32-39) 

ตอนที่ 3  แบบเขียนตอบสั้น ให้เขียนค าตอบทีถู่กตอ้งลงในกระดาษค าตอบ ขอ้ 32-39 

 

Read the information and answer the questions. (Items 32-33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapted from: BET, OBEC 

 

32.  In 2018, _______________ had the lowest average O-NET score. 

Answer: _____________________________________________________ 

 
ตัวช้ีวัด    ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง   

(non-text information) ที่อ่าน 
แนวคิด    ในปี 2018 ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษต่ าทีสุ่ด 
เฉลย   English   
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32, 34-39 หน้า 43 
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33.  In 2017, the subjects that had higher average scores than math were ____________. 

Answer: _____________________________________________________ 

 
ตัวช้ีวัด    ต 1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง   

(non-text information) ที่อ่าน 
แนวคิด      จากกราฟข้อมูลแสดงผลการสอบ O-NET ในปี 2017 มี 3 วิชา ที่มผีลเฉลี่ยคะแนนสูง 

กว่าผลเฉลี่ยคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ คือ วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
เฉลย     Thai, science, and English  
เกณฑ์การให้คะแนน 3 คะแนน        - ตอบถูกทั้ง 3 วิชา คือ Thai, science, and English 

- สะกดค าได้อย่างถูกต้อง  
- ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นในการสะกดค าว่า Thai และ English 
- ใช้เครื่องหมาย , และ and ได้ถูกต้อง 

1.5 คะแนน   - ตอบถูกทั้ง 3 วิชา แต่ 
 สะกดผิด แต่สามารถเข้าใจความหมายได้  
 ใช้ตัวพิมพ์เล็กในการสะกดค าว่า thai และ english 
 ใช้เครื่องหมาย , และ and ไม่ถูกต้อง/ไม่ใช้ 

 - ตอบเพียง 1 หรือ 2 วิชา ใน 3 วิชาที่เป็นค าตอบ    
                               0 คะแนน         - ไม่ตอบหรือตอบผิด 
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Study the train schedule and fill in the blanks. (Items 34-35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.   Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

แนวคิด    เวลารถไฟขบวนที่ 14 ที่ Bill โดยสารไปถึงเชียงใหม่ เวลา 8.30 น. 
เฉลย     8.30 a.m.   
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32, 34-39 หน้า 43 

 

  

At a train station  

Train Schedule 

Train No. To Departure Time Arrival Time 

109 Chiang Mai 1.45 p.m. 5.45 a.m. 

14 Chiang Mai 4.15 p.m. 8.30 a.m. 

85 Hat Yai 4.30 p.m. 9.00 a.m. 

36 Nong Khai 5.00 p.m. 6.00 a.m. 

4 Ubon Ratchathani 5.30 p.m. 4.00 a.m. 

 

      *Notes: All passengers must board the train 15 minutes before departure. 

 

Sandra: Hi Bill, where are you going? 

Bill: Hi Sandra, I’m going to Chiang Mai by train Number 14. 

Sandra: What time will you get to Chiang Mai? 

Bill: I’ll arrive at _____(34)_____ tomorrow. And where are you going to? 

Sandra: I’m going to Nong Khai. What time should I board the train? 

Bill: Oh, you should board the train at _____(35)_____. 
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35.   Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม  

แนวคิด    ข้อความใต้ตารางระบุว่าผู้โดยสารจะต้องขึ้นรถไฟก่อนรถไฟออก 15 นาที โดยรถไฟ 
หมายเลข 36 ที่ไปจังหวัดหนองคายมีก าหนดการเดินทางออกจากชานชาลาเวลา  
17.00 น. 

เฉลย     4.45 p.m. / 4.45 PM / 4.45 P.M. / fifteen minutes before the departure  
time/ least fifteen minutes before the departure time/ least fifteen  
minutes before 5.00 p.m. หรือ ค าตอบที่หมายถึง 15 นาที เป็นอย่างน้อยก่อน
เวลาออกเดินทาง (17.00 น.)   

เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32, 34-39 หน้า 43 
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36. 

 

 

 

   

 

        

From the passage, children should learn to spend _______________ time on 

screens, so they can have more time with friends.  

Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

แนวคิด    เนื้อเรื่องเป็นการพูดถึงการที่เด็กใช้เวลาจ านวนมากอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ  
smartphone (โทรศัพท์พกพา) ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียมากมายตามมา ดังนั้น เด็ก ๆ ควร
เรียนรู้ที่จะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอ  (คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์พกพา) ให้น้อยลงหรือ
อย่างจ ากัด 

เฉลย      less / short / shorter / limited หรือค าท่ีมีความหมายว่าน้อยลง สั้นลงหรือ 
อย่างจ ากัด 

เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32, 34-39 หน้า 43  

 Kids now have less focus on classroom activities and homework 

because they spend a lot of time on screens. Kids may not get enough sleep 

after looking at computer and smartphone screens for many hours. They may 

also lose face-to-face communication with friends. 
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37. 

 

 

 

    

 

      The passage says that we can buy fruits in Thailand at a _______________ price. 

Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.3 ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  

แนวคิด    ประเทศไทยมีผลไม้มากมายและหลากหลายตลอดทั้งปี ดังนั้นผลไม้ท่ีนี่จึงมีราคาถูก 
เฉลย      low / lower / small / smaller / cheap  / cheaper / little / reasonable  

หรือค าท่ีมีความหมายว่า ราคาถูก ไม่แพง ราคาสมเหตุสมผล 
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32, 34-39 หน้า 43 
 

  

     If you are a fruit lover, come to Thailand. You will find many tropical 

fruits such as pineapples, mangoes and bananas all year round. You can buy 

a lot of fruit and do not have to pay much. 
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38.   

 

 

 

 

      From the passage, Jenny may want to be a _______________ in the future. 

Answer: _____________________________________________________  

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

แนวคิด   ค าตอบเป็นค าที่บ่งบอกอาชีพในอนาคตของ Jenny โดยเป็นอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การท าอาหารหรือร้านอาหาร  

เฉลย   cook / chef / baker / restaurant owner หรือค าท่ีมีความหมายว่า แม่ครัว  
คนท าอาหาร และเจ้าของร้านอาหาร  

เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32, 34-39 หน้า 43 

 

  

 Jenny loves watching cooking shows on television.  On weekends, she 

always cooks dinner for her family. She can make cookies and pies. She really 

enjoys cooking. 
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39. 

 

 

      
     Rebecca has many expensive dolls, so her mother thinks she should not have  

a kitten because it can _______________ her dolls. 

Answer: _____________________________________________________  

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  

แนวคิด   ค าตอบเป็นค ากริยาที่แสดงถึงการกระท าของแมวที่จะท าลายตุ๊กตา 
เฉลย   bite / damage / wreck / harm / destroy / chew on / ruin / tear  หรือ

ค ากริยาที่แสดงถึงการกระท าของแมวที่จะท าลายตุ๊กตา 
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32, 34-39 หน้า 43 

  

Kittens are young cats. They need special care. They need food twice  

a day. Also, they chew on almost everything they find!  
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Part 4  Extended-Response Question:  WRITE A PARAGRAPH in the answer sheet.  

            (Item 40) 

ตอนที่ 4  แบบเขียนอิสระ ให้เขียนความเรียงอย่างนอ้ย 4 ประโยคลงในกระดาษค าตอบ  

40.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you have to choose only one place to go between the zoo and the shopping 

mall this weekend, where will you go, and why? Write at least 4 sentences. 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.3 ม.1/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  

แนวคิด              เขียนบรรยายอย่างน้อย 4 ประโยค โดยเลือกว่าจะไปสวนสัตว์หรือห้างสรรพสินค้า        
ในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

แนวการตอบ    ควรมีการระบุสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจากตัวเลือก พร้อมให้เหตุผล เช่น 
 I want to go to the zoo because I like animals. There are many different 

kinds of animals at the zoo. I hope I can see lions. I like when they roar. 
 I want to go to the shopping mall. It is cool there. I have many things 

to buy. I may watch a movie too. 
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนอิสระ ข้อ 40 หน้า 44 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ข้อ 32, 34-39 (คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน)  
 

คะแนน รายการประเมิน 
3 •  ใช้ค าหรือกลุ่มค าที่มีความหมายถูกต้องตามบริบท  

- เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
- ใช้เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation marks) ได้ถูกต้อง 
- ใช้ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ (capitalization) ได้ถูกต้อง 
- เว้นวรรคได้ถูกต้อง 

•  ใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เช่น การใช้ tenses, parts of speech 
และ subject & verb agreement เป็นต้น     

1.5 •  ใช้ค าหรือกลุ่มค าที่มีความหมายที่ถูกต้องตามบริบท แต่มีข้อผิดพลาด เช่น 
   -  เขียนสะกดค าผิดแต่พอเดาความได้ เช่น beautiful แต่เขียนเป็น beautifull  
   -  ใช้เครื่องหมายวรรคตอน (punctuation marks) ผิดแต่พอเดาความได้ เช่น        

thirty-one แต่เขียนเป็น thirty one  
   -  ใช้ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ (capitalization) ผิดแต่พอเดาความได้ เช่น John แต่

เขียนเป็น john 
   -  เว้นวรรคผิดแต่พอเดาความได้ เช่น kindness แต่เขียนเป็น kind ness หรือเขียน

ติดกันโดยไม่เว้นวรรค เช่น Goodmorning    
•  ใช้โครงสร้างทางภาษาผิดหลักไวยากรณ์ เช่น is แต่เขียนเป็น was  

0 •  ใช้ค าหรือกลุ่มค าทีผ่ิดความหมาย และ/หรือไม่ถูกต้องตามบริบท 
•  ไม่เขียนค าตอบ 

 
หมายเหตุ  ให้ยึดแนวค าตอบที่ก าหนดให้เป็นแนวทางในการให้คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนอิสระ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ข้อ 40 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
* หากงานเขียนมีเนื้อหาไม่ตรงกับหัวข้อที่ก าหนด เช่น ก าหนดให้เขียนเรื่อง ฤดูที่ชื่นชอบ แต่เขียนเรื่องกีฬา         
เป็นต้น ให้ 0 คะแนน และไม่ต้องพิจารณาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 
1. ด้านเนื้อหา: ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา  
     • ให้ 1 คะแนน   เมื่อเขียนเนื้อหาครบตามประเด็นที่ก าหนด และมีรายละเอียดประกอบ 
     • ให้ 0.5 คะแนน เมื่อเขียนเนื้อหาไม่ครบตามประเด็นที่ก าหนด และมีรายละเอียดประกอบ 
                           ไม่ชัดเจน 
     • ให้ 0 คะแนน    เขียนเนื้อหาไม่ตรงตามประเด็นที่ก าหนด ไม่มีรายละเอียดประกอบ 

1 

2. ด้านการเรียบเรียง: ความมีเอกภาพและการล าดับเนื้อหา 
     • ให้ 1 คะแนน   ทุกประโยคสัมพันธ์กับหัวเรื่อง มีการล าดับเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างชัดเจน  
     • ให้ 0.5 คะแนน บางประโยคไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่อง การล าดับเชื่อมโยงเนื้อหาบางช่วงหรือ 
                          บางตอนไม่ชัดเจน      
     • ให้ 0 คะแนน   ทุกประโยคไม่สัมพันธ์กับหัวเรื่อง ไม่มีการล าดับเชื่อมโยงเนื้อหา  

1 

3. ด้านการใช้ภาษา: ค าศัพท์ ไวยากรณ์ การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวพิมพ์เล็ก 
พิมพ์ใหญ่  
     • ให้ 2 คะแนน  ใช้ค าศัพท ์ไวยากรณ์ การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวพิมพ์
เล็ก พิมพ์ใหญ่ ได้ถูกต้องทั้งหมด 
     • ให้ 1.5 คะแนน  ใช้ค าศัพท ์ไวยากรณ์ การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน การใช้
ตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  
    • ให้ 1 คะแนน  ใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวพิมพ์
เล็ก พิมพ์ใหญ่ ได้ถูกต้องเป็นบางส่วน 
    • ให้ 0.5 คะแนน  ใช้ค าศัพท ์ไวยากรณ์ การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวพิมพ์
เล็ก พิมพ์ใหญ่ ได้ถูกต้องเล็กน้อย 
    • ให้ 0 คะแนน  ใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวพิมพ์
เล็ก พิมพ์ใหญ่ ไม่ถูกต้อง 

2 

4. มีจ านวนประโยคครบตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด 
     • ให้ 1 คะแนน    เมื่อเขียน 4 ประโยคหรือมากกว่า   
     • ให้ 0.5 คะแนน  เมื่อเขียน 1-3 ประโยค   
     • ให้ 0 คะแนน    เมื่อไม่เขียน   

1 

รวม 5 
 


