
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2   
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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 2 

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 five sentences about the festival that you like the most  

    and give reasons. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

วิธีตอบ เขียนตอบอย่างน้อย 5 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.  We play 

Christmas songs at our house. 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.                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

     Who follows the instructions CORRECTLY?  

     1)  Anna rubs her hands for 20 minutes.   

        2)  Alice applies soap before wetting her hands.     

3)  Jason dries his hands after applying the soap.  

         4)  Patrick rinses his hands after rubbing them with soap. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  Patrick ล้างมือหลังจากฟอกสบู่ เป็นการปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Anna ฟอกสบู่เป็นระยะเวลา 20 นาที แตใ่นขั้นตอนการปฏิบัติแนะน าให้ฟอกสบู่ 
        เพียง 20 วินาที (Rub for 20 seconds) เป็นการปฏิบัติตามข้ันตอนทีไ่ม่ถูกต้อง 
2)  ผิด  เพราะ  Alice บีบสบู่ลงบนฝ่ามือก่อนท าให้มือเปียก เป็นการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ไม่ถูกต้อง 
3)  ผิด  เพราะ  Jason เช็ดมือจนแห้งหลังจากบีบสบู่ลงบนฝ่ามือ เป็นการปฏิบัติตามข้ันตอนที่ไม่ถูกต้อง 



                                              ภาษาอังกฤษ ม.2 หน้า 2  
 

 

2.   

 

 

 

      

 

     Who uses an N95 mask CORRECTLY? 

1)  Tom wears the mask to kill bacteria.      

2)  Pam puts on the mask when it is raining.   

3)  Thomas uses the mask to stop smoking.   

4)  James puts on the mask in dusty areas. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/1 ปฏิบัติตามค าขอร้อง  ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 
เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ James puts on the mask in dusty areas. (James สวมหน้ากากในสถานที่ที่มีฝุ่น

 ละออง) เป็นการปฏิบัติได้ถูกต้องตามค าแนะน าคือ ให้สวมหน้ากาก N95 เพ่ือป้องกันฝุ่น
 ละออง ควัน เชื้อโรค และแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศท่ีคุณหายใจ (Wear it to prevent dust, 
 smoke, germs and bacteria in the air you breathe.) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Tom wears the mask to kill bacteria. (Tom สวมหนา้กากเพ่ือฆ่าแบคทีเรีย) ไม่ใช่ 

คุณสมบัติของหน้ากากตามค าแนะน า 
2)  ผิด  เพราะ  Pam puts on the mask when it is raining. (Pam สวมหน้ากากเมื่อฝนตก) เป็นการปฏิบัติ 

ที่ไม่ถูกต้องตามค าแนะน า 
3)  ผิด  เพราะ  Thomas uses the mask to stop smoking. (Thomas ใช้หน้ากากเพ่ือหยุดการสูบบุหรี่)  
            ไม่ใช่คุณสมบัติของหน้ากากตามค าแนะน า 
 
  

N95 mask 

Wear it to prevent dust, smoke, germs and bacteria 

in the air you breathe. 
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3.  If you are in a building that is on fire, which sign should you look for? 

 

1)       2)  

 

 

 

 

 

 

3)       4)     

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/3 ระบุ/เขียนประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ  
ที่อ่าน 

เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ ป้ายนี้แสดงทิศทางออกจากตึกเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงควรมอง 

หาป้ายนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้  
ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  ป้ายนี้ หมายถึง สถานที่นี้หรือสิ่งของนี้สามารถติดไฟได้ง่าย ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ขณะเกิดเพลิงไหม้ 
3)  ผิด  เพราะ   ป้ายนี้ หมายถึง ห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเกิดเพลิงไหม้ 
4)  ผิด  เพราะ  ป้ายนี้ หมายถึง น้ าจากก๊อกน้ านี้ปลอดภัยสามารถดื่มได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะ 

เกิดเพลิงไหม้เพราะไม่เพียงพอในการใช้ดับไฟ 
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4.   

  

 

 

 

 

 

 

      

 
 

      

     Based on the pie chart, which sentence is CORRECT? 

1)  A few students like playing games. 

2)  The majority of students like swimming. 

3)  More students like cooking than reading.    

4)  More students like swimming than dancing. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/3 ระบ/ุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่อ่าน 

เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  More students like swimming than dancing. (นักเรียนที่ชอบว่ายน้ ามีมากกว่านักเรียน 
  ที่ชอบเต้นร า) สอดคล้องกับข้อมูลในแผนภูมิซึ่งแสดงจ านวนนักเรียนทีช่อบว่ายน้ า (25%) 

 มากกว่าจ านวนนักเรียนที่ชอบการเต้นร า (17%)   
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ A few students like playing games. (นักเรียนจ านวนน้อยชอบเล่นเกมส์) ไม่สอดคล้อง 

กับข้อมูลในแผนภูมิซึ่งแสดงจ านวนนักเรียนที่ชอบการเล่นเกมส์ (30%) เป็นจ านวนที่มาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับกิจกรรมอ่ืน ๆ 

2)  ผิด  เพราะ  The majority of students like swimming. (นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการว่ายน้ า)  
  ไมส่อดคล้องกับข้อมูลในแผนภูมิซึ่งแสดงจ านวนนักเรียนที่ชอบว่ายน้ าเพียง (25%) ซึ่งไม่ใช่ 

นักเรียนส่วนใหญ่ 
3)  ผิด  เพราะ  More students like cooking than reading. (นักเรียนที่ชอบท าอาหารมีมากกว่านักเรียน 
  ที่ชอบอ่านหนังสือ) ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในแผนภูมิซึ่งแสดงจ านวนนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือ  
  (20%) มากกว่าจ านวนนักเรียนที่ชอบท าอาหาร (8%)  

 

Reading
20%

Dancing
17%

Cooking
8%

Swimming
25%

Playing Games
30%

Free Time Activities for Grade 8 Students
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Read the passage and answer the questions. (Items 5-7) 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.  According to the passage, John plans to  _______________. 

 1)  help poor people    2)  do many part-time jobs  

 3)  work hard for his children  4)  take care of his grandmother  

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting  
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง  
ง่าย ๆ ประกอบ 

เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ  help poor people (ช่วยคนยากจน) สอดคล้องกับประโยค There are many choices  

of volunteer jobs to choose from such as … building new houses for the poor. 
He is interested in building houses the most. (มีงานจิตอาสาให้เลือกมากมาย เช่น 
การสร้างบ้านหลังใหม่ให้คนยากจน ซ่ึงงานที่เขาสนใจมากที่สุดคือการสร้างบ้าน)  

ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  do many part-time jobs (ท างานนอกเวลาจ านวนมาก) ไม่ได้ระบุในเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ  work hard for his children (ท างานหนักเพ่ือลูก ๆ ของเขา) ไม่ได้ระบุในเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้  

จากเนื้อเรื่องกิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับเด็ก ๆ คือ tutoring children (การสอนพิเศษเด็ก ๆ)  
ไม่ใช่การท างานหนักเพ่ือลูก ๆ ของเขา  

4)  ผิด  เพราะ  take care of his grandmother (การดูแลคุณย่า/ยายของเขา) ไม่ได้ระบุในเนื้อเรื่องที่ 
  ก าหนดให้ 
 

  

This summer, John has decided to do some volunteer work.  There are 

many choices of volunteer jobs to choose from such as taking care of old people, 

tutoring children, and building new houses for the poor.  He is interested in 

building houses the most.  He is quite sure that this summer he will get  

a very good experience! 
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6.  We can say that John is a _______________ person. 

 1)  playful     2)  helpful 

 3)  cheerful     4)  powerful 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  (supporting detail)  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมทัง้ให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ 
ประกอบ 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ  จากเนื้อเรื่อง การที่ John ตัดสินใจท างานจิตอาสา แสดงว่าเขาเป็นคนท่ีชอบช่วยเหลือผู้อื่น  

ซึ่งตรงกับค าว่า helpful (ชอบช่วยเหลือ) 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  playful (ขี้เล่น สนุกสนาน) ไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้   
3)  ผิด  เพราะ  cheerful (ร่าเริง) ไมส่อดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้   
4)  ผิด  เพราะ  powerful (มีอ านาจ มีพละก าลัง) ไม่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้   
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7.  Which place may John go this summer?  

1)  a small hospital    2)  a big factory  

3)  a crowded slum    4)  a tutoring school 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  (supporting detail)  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ  
ประกอบ 

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  a crowded slum (ชุมชนแออัด) สอดคล้องกับงานจิตอาสาที่ John สนใจ คือ การสร้าง 

บ้านให้คนยากจน  
ตัวลวง  
1)  ผิด  เพราะ  a small hospital (โรงพยาบาลขนาดเล็ก) ไม่สอดคล้องกับงานจิตอาสาที่ John สนใจ 
2)  ผิด  เพราะ  a big factory (โรงงานขนาดใหญ่) ไม่สอดคล้องกับงานจิตอาสาที่ John สนใจ 
4)  ผิด  เพราะ  a tutoring school (โรงเรียนสอนพิเศษ) ไม่สอดคล้องกับงานจิตอาสาที่ John สนใจ 
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Read the passage and answer the questions. (Items 8-9) 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Before breaking the Piñata, children have to ________________ their eyes. 

   1)  wash     2)  cover 

 3)  color     4)  paint 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  (supporting detail)  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ 
ประกอบ (บูรณาการกับ ต 2.1 ม.2/2 อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของเจ้าของภาษา) 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ  จากข้อความ ก่อนที่เด็ก ๆ จะตีปิญญาตา (Piñatas) เด็ก ๆ จะต้องถูกปิดตาก่อน (จากค าว่า  

blindfolded) ซึ่งตรงกับค าศัพท์ ค าว่า cover (ปิด)  
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  wash (ล้าง ท าความสะอาด) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้   
3)  ผิด  เพราะ  color (ระบายสี) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้   
4)  ผิด  เพราะ  paint (ระบายสี) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้   
 

 
  

 Piñatas were first made in Mexico.  They are bright containers.  People fill 

them with candies and hang them on trees.  Children are blindfolded, so they 

cannot see anything. Then, they are given sticks to break the Piñatas. They can 

collect the candies that fall onto the ground.  Piñatas have been used in Mexico 

for hundreds of years as a part of celebrating special events. 
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9.  Which sentence is TRUE about the Piñata? 

1)  It is used all over the world. 

 2)  It is used for making candies. 

 3)  It is used to break the container.  

 4)  It is used in Mexican celebrations.   

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  (supporting detail)  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ 
ประกอบ (บูรณาการกับ ต 2.1 ม.2/2 อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันส าคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ 
และประเพณีของเจ้าของภาษา) 

เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  It is used in Mexican celebrations. (ปิญญาตาถูกใช้ในการเฉลิมฉลองของชาวเม็กซิกัน) 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่กล่าวว่า Piñatas have been used in Mexico for hundreds 
of years as a part of celebrating special events. (ปิญญาตาถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งใน 
การเฉลิมฉลองเทศกาลส าคัญในประเทศเม็กซิโกหลายร้อยปีมาแล้ว) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  It is used all over the world. (มีการใช้ปิญญาตาทัว่โลก) ไมไ่ด้ระบุในข้อความที่ก าหนดให้  
2)  ผิด  เพราะ  It is used for making candies. (ปิญญาตาถูกใช้ในการผลิตลูกอม) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ 

ก าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ  It is used to break the container. (ปิญญาตาถูกใช้เพ่ือท าให้ภาชนะแตก) ไมส่อดคล้องกับ 
  ข้อความที่ก าหนดให้   
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Complete the dialogue. (Items 10-11) 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

10.     1)  It is okay to sit here.   2)  You can sit beside me. 

 3)  The seat is taken.   4)  I don’t want to sit here. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์  
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  The seat is taken. (มีคนนั่งแล้วค่ะ) สอดคล้องกับค าถามของ Reece ทีถ่ามว่า Excuse me,   

is anyone sitting here? (ขอโทษนะครับ ที่นั่งนี้มีคนนั่งไหมครับ) และสอดคล้องกับประโยค
ข้างหน้าที่กล่าวว่า I’m sorry. (ฉันขอโทษ)   

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  It is okay to sit here. (เธอนั่งตรงนี้ก็ได้นะ) ไม่สอดคล้องกับประโยคข้างหน้าที่กล่าวว่า  

   I’m sorry. (ฉันขอโทษ)   
2)  ผิด  เพราะ  You can sit beside me. (นั่งข้าง ๆ ฉันก็ได้) ไม่สอดคล้องกับประโยคข้างหน้าที่กล่าวว่า  

I’m sorry. (ฉันขอโทษ)   
4)  ผิด  เพราะ  I don’t want to sit here. (ฉันไม่อยากนั่งตรงนี้) ไมส่อดคล้องกับประโยคข้างหน้าทีก่ล่าวว่า  

I’m sorry. (ฉันขอโทษ)   
 
 

 

 

  

At the canteen 

Reece:   Excuse me, is anyone sitting here?  

A woman:  I’m sorry. _____(10)_____  

  (Julia is coming towards Reece.)  

Julia:  Come on, Reece! We have to go to a meeting at the drama club. 

Reece:    _____(11)_____ Let me eat first.      

Julia:  OK. But you need to hurry. 
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11.     1)  I’m free.     2)  I’m very hungry. 

 3)  I’m doing nothing.   4)  I’m in the meeting. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์  
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ  I’m very hungry. (ฉันหิวมากนะ) สอดคล้องกับประโยคที่ตามมาว่า Let me eat first.  

(ให้ฉันรับประทานก่อนนะ)   
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  I’m free. (ฉันว่าง) ไม่สอดคล้องกับประโยค We have to go to a meeting at the  

drama club. (เราจะต้องไปร่วมประชุมที่ชมรมละคร) 
3)  ผิด  เพราะ  I’m doing nothing. (ฉันไม่ได้ท าอะไรเลย) ไม่สอดคล้องกับประโยค We have to go to  
  a meeting at the drama club. (เราจะต้องไปร่วมประชุมที่ชมรมละคร) 
4)  ผิด  เพราะ  I’m in the meeting. (ฉันก ำลังประชุมอยู่) ไม่สอดคล้องกับประโยคที่ตำมมำว่ำ Let me  

eat first. (ให้ฉันรับประทำนก่อนนะ)   
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Complete the dialogue. (Items 12-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  1)  easy to drive    2)  hard to get 

3)  good to know    4)  difficult to rent 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์  
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ hard to get (หายาก) ซึ่งสอดคล้องกับประโยคในบทสนทนาที่กล่าวว่า We should take  

a bus. It’s _____(12)_____ a taxi in the rush hour. (เราควรขึ้นรถโดยสารประจ าทาง 
เพราะแท็กซี่หายากในชั่วโมงเร่งด่วน) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ easy to drive (ขับง่าย) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
3)  ผิด  เพราะ good to know (ดีที่ได้รู้) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
4)  ผิด  เพราะ difficult to rent (ยากท่ีจะเช่า) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
 

  

Jessica and Tiffany decided to go to the mall after school. 

Jessica: Should we take a taxi or a bus? 

Tiffany: We should take a bus. It’s _____(12)_____ a taxi in the rush  

hour. 

Jessica: OK.  

Tiffany: Look! The bus is coming. Hurry up, Jessica! 

Jessica: Oh, no! It’s too crowded to get on. 

Tiffany: _____(13)_____ We can wait for the next one. 
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13. 1)  Run after it.    2)  Walk away. 

 3)  Don’t worry.    4)  Don’t do that. 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/1 สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์  
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  Don’t worry. (ไม่ต้องกังวล) สอดคล้องประโยคที ่Tiffany บอก Jessica ว่า We can wait  
  for the next one. (เรารอรถโดยสารประจ าทางคันถัดไปก็ได้นะ)  
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Run after it. (วิ่งตามมัน) ไม่สอดคล้องกับประโยคที ่Tiffany กล่าวว่า We can wait for  
  the next one. (เรารอรถโดยสารประจ าทางคันถัดไปก็ได้นะ)  
2)  ผิด  เพราะ  Walk away. (เดินหนี) ไม่สอดคล้องกับประโยคที่ Tiffany กล่าวว่า We can wait for  
  the next one. (เรารอรถโดยสารประจ าทางคันถัดไปก็ได้นะ) 
4)  ผิด  เพราะ  Don’t do that. (อย่าท าอย่างนั้น) ไม่สอดคล้องกับประโยคท่ี Tiffany กล่าวกว่า We can  
  wait for the next one. (เรารอรถโดยสารประจ าทางคันถัดไปก็ได้นะ) 
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14.  

 

 

 

 

 

 

1)  Will you cut the grass?    2)  Should we take a taxi? 

3)  Can we call to order first?   4)  Why don’t we go this way? 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/2 ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  Why don’t we go this way? (ท าไมไม่ไปทางนี้ล่ะ) สอดคล้องกับบทสนทนาที่ Jacob  

และ Elena จะไปโรงอาหารและ Jacob แนะน าเพื่อนให้ใช้ทางลัด (The canteen is quite  
far from here. _______________ It’s a shortcut.)  

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Will you cut the grass? (คุณจะตัดหญ้าไหม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ 
2)  ผิด  เพราะ  Should we take a taxi? (เราควรจะไปด้วยรถแท็กซี่ไหม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา 

ทีก่ าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ  Can we call to order first? (เราสามารถโทรสั่งก่อนได้ไหม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา 

         ทีก่ าหนดให้ 
 

  

At school  

Jacob:  The canteen is quite far from here. _______________  

It’s a shortcut. 

Elena:  Oh, no. Don’t you see that sign? 

Jacob:  Oh! Oh! “Keep Off the Grass” 
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15. 

 

 

 

 

 

 

  

 

1)  you may leave it here   

2)  you should walk home   

3)  there’s a garage near here 

4)  there’s a new shopping center in town 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/2 ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  there’s a garage near here (มีอู่ซ่อมรถใกล้ ๆ) สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี Kate กล่าว 

ว่า My motorcycle has a flat tire. (รถของฉันยางแบน) และ Andy ตอบว่า I don’t 
 know how to fix it, but _______________. (ฉันซ่อมรถไม่เป็นแต่มีอู่ซ่อมรถอยู่ใกล้ ๆ)  

I’ll tell them to come and help you. (ฉันจะบอกให้ช่างที่อู่มาช่วย) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ค าตอบของ Kate ที่กล่าวว่า ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ (OK. Thanks.) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  you may leave it here (คุณจอดมันไว้ที่นี่ก็ได้) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ 
2)  ผิด  เพราะ  you should walk home (คุณควรเดินกลับบ้าน) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ  there’s a new shopping center in town (มีห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ในเมืองนี้ ไม่สอดคล้อง 

กับบทสนทนาที่ก าหนดให้  

Kate’s motorcycle has a flat tire. Andy is passing by. 

Kate:    Excuse me, can you help me, please? 

Andy:   Yes, what’s the matter? 

Kate:    My motorcycle has a flat tire. 

Andy:  Sorry. I don’t know how to fix it, but _______________.  

I’ll tell them to come and help you.  

Kate:  OK. Thanks.  
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16.   

 

 

 

 

 

1)  Will you wait for a few minutes?    

2)  Can you get me a tuna sandwich?  

3)  Would you help me to do this report?   

4)  Could you please have your lunch here? 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ 
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ  Can you get me a tuna sandwich? (คุณช่วยซื้อแซนวิชทูน่าให้ฉันหน่อยได้ไหม)  

สอดคล้องกับประโยคที่ Kathy กล่าวว่า I have to finish a report this afternoon.  
(ฉันต้องท ารายงานให้เสร็จภายในบ่ายนี้) และประโยคที่ Miranda ตอบว่า OK. I’ll buy  
it for you. (ได้ ฉันจะซื้อมาให้นะ)   

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Will you wait for a few minutes? (คุณสามารถรอสักประเดี๋ยวได้ไหม) ไม่สอดคล้องกับ 

ค าตอบของ Miranda ที่ตอบว่า OK. I’ll buy it for you. (ได้ ฉันจะซื้อมาให้นะ)   
3)  ผิด  เพราะ  Would you help me to do this report? (คุณช่วยฉันท ารายงานได้ไหม) ไม่สอดคล้อง 

กับค าตอบของ Miranda ทีต่อบว่า OK. I’ll buy it for you. (ได้ ฉันจะซื้อมาให้นะ)   
4)  ผิด  เพราะ  Could you please have your lunch here? (คุณรับประทานอาหารกลางวันที่นี่ได้ไหม)  

ไม่สอดคล้องกับค าตอบของ Miranda ที่ตอบว่า OK. I’ll buy it for you. (ได้ ฉันจะซื้อมา 
ให้นะ)   

 

 

 

 

 

 

 

  

In an office 

Miranda:   Are you hungry? It’s time for lunch. 

Kathy:   I have to finish a report this afternoon. _______________ 

Miranda:   OK. I’ll buy it for you. 
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17.  

 

 

  

 

1)  Put it over there.    2)  Can you carry it for me?  

3)  Let me help you with that.  4)  Would you mind helping me? 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและ 
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  จากประโยค The box looks very heavy. (กล่องดูหนักมาก) Bob จึงกล่าว  

เสนอความช่วยเหลือว่า ให้ผมช่วยนะ (Let me help you with that.) ซึ่งสอดคล้องกับ 
ค าตอบรับของ Jennifer ที่กล่าวว่า ขอบคุณค่ะ คุณใจดีมากเลย (Thank you. That’s very 
kind of you.)   

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Put it over there. (วางมันไว้ตรงนั้น) ไม่สอดคล้องกับค าตอบรับของ Jennifer 
2)  ผิด  เพราะ  Can you carry it for me? (คุณช่วยฉันถือหน่อยได้ไหม) ไม่สอดคล้องกับค าตอบรับของ  

Jennifer 
4)  ผิด  เพราะ  Would you mind helping me? (รังเกียจไหม ถ้าฉันจะขอให้ช่วย) ไม่สอดคล้องกับ 

ค าตอบรับของ Jennifer 
 
  

Jennifer is carrying a big box. Bob wants to help her. 

Bob:   The box looks very heavy. _______________ 

Jennifer:   Thank you. That’s very kind of you.  
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18.  

 

 

 

 

 

 

1)  I’m not good at it.   2)  It’s not interesting.  

3)  It makes me relax.   4)  I don’t like working at home. 

  

ตัวช้ีวัด   ต 1.2 ม.2/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ   
กิจกรรม และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 

เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  Britney ถาม Dylan ว่า How was your weekend? (วนัหยุดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง)  

Dylan ตอบว่า I had so much fun gardening in my backyard. (ฉันสนุกมากกับการ 
ท าสวนหลังบ้าน) I’m very happy when I see the flowers bloom. (ฉันมีความสุขที่
เห็นดอกไม้บาน) ดังนั้น It makes me relax. (การท าสวนท าให้ฉันผ่อนคลาย) เป็นประโยค
ให้เหตุผลประกอบที่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  I’m not good at it. (ฉันไม่เก่งเรื่องนี้เลย) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ตามมา   
2)  ผิด  เพราะ  It’s not interesting. (มันไม่น่าสนใจเลย) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ตามมา   
4)  ผิด  เพราะ  I don’t like working at home. (ฉันไม่ชอบท างานที่บ้าน) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ตามมา
     
 

  

Britney and Dylan are talking about their last weekend. 

Britney:  How was your weekend? 

Dylan:  I had so much fun gardening in my backyard. 

_______________ I’m very happy when I see the flowers bloom. 

Britney: You’re such a nature lover.  
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Complete the passage. (Items 19-20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 1)  well-fitted     2)  colorful 

 3)  large     4)  stylish 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับ ตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และ
ข่าว/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

เฉลย 
1)  ถูก  เพราะ  you choose a well-fitted life jacket (เราควรเลือกเสื้อชูชีพที่มีขนาดพอดี)  
  สอดคล้องกับค าขยายที่ตามมาว่า not too big or too small (ไม่ใหญ่หรือไม่เล็ก

 จนเกินไป) 
ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  colorful (เสื้อชูชีพที่หลากสีสัน) ไม่สอดคล้องกับค าขยายที่ตามมาว่า ไม่ใหญ่หรือไม่เล็ก 

จนเกินไป (not too big or too small) 
3)  ผิด  เพราะ  large (เสื้อชูชีพที่มีขนาดใหญ่) ไม่สอดคล้องกับค าขยายที่ตามมาว่า ไม่ใหญ่หรือไม่เล็ก 

จนเกินไป (not too big or too small) 
4)  ผิด  เพราะ  stylish (เสื้อชูชีพที่สวยงามทันสมัย) ไม่สอดคล้องกับค าขยายที่ตามมาว่า ไม่ใหญ่หรือไม่เล็ก 

จนเกินไป (not too big or too small) 
 
 

  

Everyone should wear a life jacket when they are on a boat. Life jackets can 

save lives. No one knows when an accident might happen. It is extremely important 

that you choose a _____(19)_____ life jacket –  not too big or too small.  It takes 

time to put on a life jacket.  If you are already wearing it, it may _____(20)_____ 

you away from danger. 
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20.  1)  hurt      2)  lose  

 3)  throw      4)  keep   

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/ 
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  keep you away from danger (ช่วยคุณให้พ้นจากอันตราย) สอดคล้องกับประโยค Life  
  jackets can save lives. (เสื้อชูชีพสามารถช่วยชีวิตได้) 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  hurt (ท าให้บาดเจ็บ) ไมส่อดคล้องสอดคล้องกับประโยค Life jackets can save lives.  
  (เสื้อชูชีพสามารถช่วยชีวิตได้) 
2)  ผิด  เพราะ   lose (ท าให้สูญหาย) ไม่สอดคล้องกับประโยค _____(20)_____ you away from danger.  
3)  ผิด  เพราะ  throw (โยนทิ้งไป) ไมส่อดคล้องกับประโยค _____(20)_____ you away from danger.  
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Read the passage and fill in the blanks. (Items 21-22) 

 

 

 

 

 

 

      According to the passage, the writer wants to tell the problem of most 

_____(21)_____ which is caused by _____(22)_____. 

 

21.  1)  Asian women    2)  Chinese women  

3)  Japanese women   4)  South Korean women 

 
ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จาก 

การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
เฉลย 
3)  ถูก  เพราะ  Japanese women (ผู้หญิงญี่ปุ่น) สอดคล้องกับข้อความที่กล่าวว่า ทุกวันนี้มากกว่า 70%  
  ของผู้หญิงที่ท างานในเมืองโตเกียว (ชื่อเมืองหลวงในประเทศญี่ปุ่น) สวมใส่รองเท้าส้นสูง 

 อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ผู้หญิงญี่ปุ่นมีปัญหาเกี่ยวกับการปวดเท้าและเจ็บหลังเนื่องจาก
 การใส่รองเท้าส้นสูง ดังนั้น นักแสดงหญิงชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งจึงรณรงค์ทางออนไลน์ให้หยุดสวม
 รองเท้าส้นสูงไปท างาน ดังนั้นจากข้อความที่ก าหนดให้ ผู้เขียนจึงต้องการบอกถึงปัญหาของ
 ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่  

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  Asian women (ผู้หญิงเอเชีย) ไมส่อดคล้องกับข้อความ เนื่องจากผู้เขียนกล่าวถึงผู้หญิงญี่ปุ่น 
  ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดเท้าและเจ็บหลังจากการสวมใส่รองเท้าส้นสูง (Japanese 

 women have sore feet and back pain from wearing high-heeled shoes.) 
2)  ผิด  เพราะ  Chinese women (ผู้หญิงจีน) ไมส่อดคล้องกับข้อความ เนื่องจากผู้เขียนกล่าวถึงผู้หญิง 
  ญี่ปุ่นที่มีปัญหาเก่ียวกับการปวดเท้าและเจ็บหลังจากการสวมใส่รองเท้าส้นสูง  
4)  ผิด  เพราะ  South Korean women (ผู้หญิงเกาหลีใต้) ไม่สอดคล้องกับข้อความ เนื่องจากผู้เขียน

 กล่าวถึงผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีปัญหาเก่ียวกับการปวดเท้าและหลังจากการสวมใส่รองเท้าส้นสูง 
 

 

 

 

 

Nowadays, over 70 percent of women who work in Tokyo wear high heels 

at least once a week. Japanese women have sore feet and back pain from wearing  

high-heeled shoes.  So, one Japanese actress started an online movement to stop 

wearing high heels to work. The movement has moved across China and South Korea.   
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22.  1)  living in Tokyo    2)  wearing high heels 

3)  working in shoe companies  4)  starting an online movement  

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้จาก 
การวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

เฉลย 
2)  ถูก  เพราะ wearing high heels (การสวมใส่รองเท้าส้นสูง) สอดคล้องกับข้อความทีผู่้เขียนกล่าวว่า 
  ผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดเท้าและเจ็บหลังจากการสวมใส่รองเท้าส้นสูง  
  (Japanese women have sore feet and back pain from wearing high-heeled 

 shoes.) 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  living in Tokyo (การอยู่อาศัยในเมืองโตเกียว) ไมส่อดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ  working in shoe companies (การท างานในบริษัทรองเท้า) ไม่สอดคล้องกับข้อความที ่
  ก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ  starting an online movement (การเริ่มการรณรงค์ออนไลน์) ไม่สอดคล้องกับข้อความที ่
  ก าหนดให้ 
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23. 

      

According to the comic strip, I agree with the cartoonist that computers are 

getting smaller because of advances in technology. Also, this man is getting fatter 

because he does nothing other than________________. 
 

1) exercise a lot 

2) buy new computers 

3) use cheaper computers 

4) spend too much time on the computer 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.3 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวและ 
ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

เฉลย 
4)  ถูก  เพราะ  spends too much time on the computer (ใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไป) 

สอดคล้องกับข้อความ this man is getting fatter because he does nothing other  
   than (ผู้ชายคนนี้อ้วนขึ้นเพราะเขาไม่ท าอะไรเลยนอกจาก)  
ตวัลวง 
1)  ผิด  เพราะ  exercises a lot (ออกก าลังกายมาก) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้  
2)  ผิด  เพราะ  buys new computers (ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ  uses cheaper computers (ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูกลง) ไม่สอดคล้องกับข้อความ 

ที่ก าหนดให้   
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Complete the passage with the CORRECT words. (Items 24-28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.   1)  many     2)  a few   

3)  much     4)  a little  

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ 
ภาษาไทย 

เฉลย   
1)  ถูก  เพราะ  เป็นการใช้ค าบอกปริมาณ (Quantity word) น าหน้าค านาม ตามหลักไวยากรณ์ค าว่า  
  many (จ านวนมาก) จะใช้กับค านามท่ีนับได้ที่เป็นพหูพจน์ ซึ่งในข้อความคือค าว่า animals  
  (สัตว์) 
ตัวลวง 
2)  ผิด  เพราะ  a few (จ านวนน้อย) สามารถใช้กับค านามท่ีนับได้ท่ีเป็นพหูพจน์ แตข่้อความกล่าวถึงสัตว์  
  “animals” จ านวนมาก จึงไมส่อดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ  much (จ านวนมาก) จะใช้กับค านามท่ีนับไมไ่ด ้จึงไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
4)  ผิด  เพราะ  a little (จ านวนน้อย) จะใช้กับค านามท่ีนับไม่ได้ จึงไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
 
  

A New Zoo 

There is a new zoo in our town.  There are _____( 24) _____ interesting 

animals:  elephants, tigers, bears, giraffes and many more.  The zoo has large 

areas for animals.  They can run around and _____( 25) _____ freely.  The first 

time the animals were moved here, they were little scared, but they got used to 

their new home _____( 26) _____.  There are some cool _____( 27) _____  

such as the Water Splash zone, Yummy zone and Adventure zone.  

I _____(28)_____ myself the most at the Yummy zone. 
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25.   1)  to play     2)  play  

3)  playing     4)  played 

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและ 
ภาษาไทย 

เฉลย   
2)  ถูก  เพราะ  เป็นการทดสอบการใช้ Modal (can) ว่าค ากริยาที่ตามหลังจะต้องอยู่ในรูป infinitive  
  without to ดังนั้น play (เล่น) จึงเป็นค าตอบที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  to play ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
3)  ผิด  เพราะ  playing เป็น ค ากริยาที่เติม –ing ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
4)  ผิด  เพราะ  played เป็นกริยาที่อยู่ในรูป past form ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
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26.   1)  quick     2)  quickly    

3)  quicker     4)  more quick 

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ 
ภาษาไทย 

เฉลย   
2)  ถูก  เพราะ  quickly (อย่างรวดเร็ว) เป็น Adverb (ค ากริยาวิเศษณ์) โดยใช้ขยายค ากริยา got used to  

(คุ้นชิน) จึงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์   
ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ quick (เร็ว) เป็น Adjective (ค าคุณศัพท)์ ต้องวางไว้หน้าค านาม จึงไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์
3)  ผิด  เพราะ  quicker (เร็วกว่า) อยู่ในรูปการเปรียบเทียบขั้นกว่าของค าคุณศัพท์ จึงไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ ์
4)  ผิด  เพราะ more quick ไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
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27.   1)  things                       2)  areas  

3)  animals                       4)  people 

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

เฉลย   
2)  ถูก  เพราะ  areas (พ้ืนที่) สอดคล้องกับข้อความที่ยกตัวอย่างของโซนต่าง ๆ เช่น โซนน้ า โซน 

อาหารและโซนผจญภัย (There are some cool _____(27)_____ such as the Water 
Splash zone, Yummy zone and Adventure zone.) 

ตัวลวง 
1)  ผิด  เพราะ  things (สิ่งของ) ไม่สอดคล้องกับตัวอย่างของโซนต่าง ๆ ที่ยกมา 
3)  ผิด  เพราะ  animals (สัตว์) ไม่สอดคล้องกับตัวอย่างของโซนต่าง ๆ ที่ยกมา 
4)  ผิด  เพราะ  people (ผู้คน) ไม่สอดคล้องกับตัวอย่างของโซนต่าง ๆ ที่ยกมา 
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28.   1)  enjoy           2)  love     

3)  care          4)  like   

 

ตัวช้ีวัด   ต 2.2 ม.2/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง 
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและ 
ภาษาไทย 

เฉลย   
1)  ถูก  เพราะ  enjoy (สนุกเพลิดเพลิน) สอดคล้องกับประโยค I  _____(28)_____ myself the most at  
  the Yummy zone. (ฉันสนุกเพลิดเพลินกับโซนอาหารที่สุด)  
ตัวลวง   
2)  ผิด  เพราะ  love (รัก) ไมส่อดคล้องกับประโยคทีก่ าหนดให้ 
3)  ผิด  เพราะ  care (ดูแล/เป็นห่วง) ไมส่อดคล้องกับประโยคที่ก าหนดให้ 
4)  ผิด  เพราะ  like  (ชอบ) ไมส่อดคล้องกับประโยคทีท่ี่ก าหนดให้ 
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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  Cell phones these days are too big to carry. TRUE FALSE 

29.2  Cell phones are getting smaller in order to fit into pockets.        TRUE FALSE 

29.3  Cell phones today will be different from ones in the future. TRUE FALSE 

29.4  People need bigger screens because big screens are better 

        for their eyes.  

TRUE FALSE 

29.5  In the future, cell phones will surely be as big as computers.  TRUE FALSE 

 
 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน (supporting detail)  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ 
ประกอบ 

เฉลย 
29.1 FALSE เพราะ หมายถึง โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะถือได้ ไม่สอดคล้องกับ 

ข้อความ most people carry their cell phones in their hands. (ผู้คนส่วน 
ใหญ่ถือโทรศัพท์มือถือ) 

29.2 FALSE  เพราะ หมายถึง โทรศัพท์มือถือมีขนาดเล็กลง เพ่ือให้ใส่พอดีกับกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง  
          ไม่สอดคล้องกับข้อความ Cell phones are getting bigger and bigger.  

  (โทรศัพท์มือถือจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ) 
29.3 TRUE เพราะ หมายถึง โทรศัพท์มือถือในปัจจุบันจะมีความแตกต่างกับโทรศัพท์มือถือในอนาคต  
  สอดคล้องกับข้อความ Cell phones are getting bigger and bigger. 

 (โทรศัพท์มือถือมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ) 
 

Cell phones are getting bigger and bigger.  They cannot fit in many 

pockets, so most people carry their cell phones in their hands.  In the beginning, 

cell phones were very big.  Later, they became smaller.  Since smartphones 

came out, cell phones got big again. Cell phone companies have made bigger 

ones because people look at their cell phones a lot and it is bad for their eyes 

looking at small screens. Some people joke that in the future cell phones will be 

as big as computers.   
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29.4 TRUE  เพราะ  หมายถึง ผู้คนต้องการหน้าจอขนาดใหญ่ข้ึนเพราะส่งผลดีกว่าต่อสายตาของพวกเขา  
   สอดคล้องกับข้อความ it is bad for their eyes looking at small screens. 
   (การดหูน้าจอขนาดเล็กส่งผลเสียต่อสายตาของพวกเขา) 
29.5 FALSE  เพราะ  หมายถึง โทรศัพท์มือถือจะมีขนาดใหญ่เท่ากับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนในอนาคต 
   ไม่สอดคล้องกับข้อความ Some people joke that in the future cell phones  

will be as big as computers. (บางคนพูดเล่นว่าโทรศัพท์มือถือจะมีขนาดใหญ่
เท่ากับคอมพิวเตอร์ในอนาคต) ซึ่งเป็นประโยคที่ผู้คนพูดโดยเจตนาเพ่ือล้อเล่น
เท่านั้น 
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30.   

 

 

 

 

 

 

  

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

30.1  This passage explains the word “freecycling”. TRUE FALSE 

30.2  Freecycling is the process of collecting and changing old  

        items so that they can be sold again. 

TRUE FALSE 

30.3  People could get a free tennis racket from the freecycing   

         websites. 

TRUE FALSE 

30.4  When you freecycle, you will get money from the unwanted  

         items.  

TRUE FALSE 

30.5  Freecycling helps people to save money.  TRUE FALSE 

 
 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  (supporting detail)  
  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ 
  ประกอบ 
เฉลย 
30.1 TRUE       เพราะ หมายถึง ข้อความอธิบายค าว่า “freecycling” สอดคล้องกับข้อความ When you 

freecycle, you give away things you no longer want or need. You can 
post the lists of things you want to freecycle on websites. (freecycling 
คือการบริจาคสิ่งของที่ไม่ต้องการให้ผู้ที่ต้องการโดยไม่คิดเงิน โดยสามารถประกาศ
รายการสินค้าที่จะบริจาคทางเว็บไซต)์ 

30.2 FALSE  เพราะ หมายถึง freecycling คือกระบวนการรวบรวมและแปรสภาพสิ่งของเก่าเพ่ือ 
น ามาขายใหม ่ไม่สอดคล้องกับข้อความ When you freecycle, you give away 
things you no longer want or need.  (Freecycle คือการบริจาคสิ่งของทีเ่รา 
ไม่ต้องการ)  

30.3 TRUE  เพราะ   หมายถึง ผู้คนสามารถได้ไม้เทนนิสฟรีจากเว็บไซต์ freecycling สอดคล้องกับ 
ข้อความ People can sign up, find what they want, and then pick up  

Freecycling 

You may know the word recycling, but do you know about freecycling? 

When you freecycle, you give away things you no longer want or need.  

You can post the lists of things you want to freecycle on websites. People can 

sign up, find what they want, and then pick up the items. Some popular items 

for freecycling are bicycles, sports equipment, furniture and computer parts.   
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the items. (ผู้คนสามารถสมัครใช้บริการและค้นหาสิ่งของที่พวกเขาต้องการ  
แล้วจึงไปรับของ) และข้อความ Some popular items for freecycling are 
bicycles, sports equipment … (ของที่ได้รับความนิยม ได้แก ่จักรยาน อุปกรณ์กีฬา) 

30.4 FALSE     เพราะ  หมายถึง คุณสามารถหาเงินได้จากของที่ไม่ต้องการใช้แล้วจากการ freecycle  
   ไมส่อดคล้องกับข้อความ When you freecycle, you give away things you  
   no longer want or need. (freecycling คือการบริจาคสิ่งของที่เราไม่ต้องการ 
   โดยไม่คิดเงิน) 
30.5 TRUE       เพราะ  หมายถึง freecycling ช่วยผู้คนประหยัดเงินได้ สอดคล้องกับข้อความทีก่ าหนดให้ 
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31.  

 

 

 

 

 

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

31.1  Randy wants to work in a hospital. TRUE FALSE 

31.2  Maggie has confirmed she wants to be like her mother. TRUE FALSE 

31.3  Jennifer wants to be rich. TRUE FALSE 

31.4  Dustin always writes his own songs. TRUE FALSE 

31.5  These four friends are interested in different jobs.  TRUE FALSE 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/4 เลือกหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  บอกรายละเอียดสนับสนุน  (supporting  
detail) และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่าย ๆ 
ประกอบ 

เฉลย 
31.1 FALSE เพราะ  หมายถึง Randy ต้องการท างานในโรงพยาบาล ไม่สอดคล้องกับข้อความ Randy  
   wants to be a pilot (Randy ต้องการจะเป็นนักบิน) 
31.2 FALSE  เพราะ  หมายถึง Maggie แน่ใจว่าเธอต้องการจะประกอบอาชีพเหมือนแม่เหมือน  
   ไมส่อดคล้องกับข้อความ Maggie is not sure yet, but she might be a nurse  
   like her mother. (Maggie ยังไม่แน่ใจว่าจะประกอบอาชีพอะไร แต่เธออาจจะ 
   ประกอบอาชีพพยาบาลเหมือนกับแม่ของเธอ) 
31.3 TRUE เพราะ  หมายถึง Jennifer ต้องการรวย สอดคล้องกับข้อความ Jennifer wishes to be  
   a millionaire by having a job that makes a lot of money. (Jennifer  
   ต้องการเป็นเศรษฐีจากการประกอบอาชีพที่สามารถท าเงินได้มาก)  
31.4 FALSE  เพราะ  หมายถึง Dustin แต่งเพลงของตนเองเป็นประจ า ไม่สอดคล้องกับข้อความ Dustin’s  
   parents are rock stars, but he wants to be a teacher. (พ่อแม่ของ Dustin  
   เป็นนักร้องเพลงร็อค แต่เขาต้องการเป็นครู) 
31.5 TRUE   เพราะ  หมายถึง ทั้งสี่คนสนใจในอาชีพที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับข้อความที่แต่ละคน 

กล่าวถึงความสนใจในอาชีพที่แตกต่างกัน  
 
 
  

 Four friends are talking about their futures.  Randy wants to be  

a pilot and fly airplanes.  Jennifer wishes to be a millionaire by having a job 

that makes a lot of money. Maggie is not sure yet, but she might be a nurse 

like her mother. Dustin’s parents are rock stars, but he wants to be a teacher.   
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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 fill in the blanks. (Items 32-33) 

 
 

 

32.   I love eating burgers. I don’t like chicken. I have 6 dollars. 

        I can buy a ________________. 

 Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด   ต 1.1 ม.2/3 ระบ/ุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  
รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน 

แนวคิด  ฉันชอบกินแฮมเบอร์เกอร์แต่ฉันไม่ชอบกินไก่ และฉันมีเงิน  6 ดอลลาร์ ดังนั้น 
ฉันจึงสามารถซ้ืออาหารที่ราคาถูกกว่า 6 ดอลลาร์และไม่มีไก่เป็นส่วนประกอบ 

เฉลย     fish burger 
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32-39 หน้า 43 
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33.   Lisa buys two beef burgers and one veggie pizza.  

        She has to pay ______________ dollars.  

 Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.1 ม.2/3 ระบ/ุเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง  
รูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน 

แนวคิด    แฮมเบอร์เกอร์เนื้อสองชิ้น ราคา 13 ดอลลาร์ (6.50 x 2 = 13)  และพิซซ่าหน้าผัก 
ราคา 4.50 ดอลลาร์ ดังนั้น เขาต้องจ่ายเงิน 13 + 4.50 = 17.50 ดอลลาร์ 

เฉลย     17.50 / 17.5 
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32-39 หน้า 43 
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Study the ad then complete the conversation. (Items 34-35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lisa:   This ad is very interesting, but I still don’t clearly understand how to shop.  

     Helen:   It’s easy. You just pay $50, then you will get a _____(34)_____. 

You put as many clothes as you can into it until it’s full and then      

you _____(35)_____ it. 

     Lisa:  Wow! It’s very challenging. Let’s go! 

 

34. Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.2 ม.2/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

แนวคิด   ค าตอบเป็นค าที่มีความหมายว่า ถุง 

เฉลย     bag / plastic bag / cloth bag / shopping bag หรือค าที่มีความหมายว่า ถุง  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32-39 หน้า 43 
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35. Answer: _____________________________________________________ 
 

ตัวช้ีวัด    ต 1.2 ม.2/4 พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

แนวคิด   ค าตอบเป็นค าท่ีมีความหมายว่า ปิด 
เฉลย     zip / close / have to zip / have to close / need to zip / need to close /  
   are required to zip / are required to close   
   หรือ ค า/กลุ่มค าที่มีความหมายว่า ปิด 
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32-39 หน้า 43 
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Read the passage and fill in the blanks. (Items 36-37) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 According to the passage, each country has its own special _____(36)_____.  

Some are tasty and some are unusual.  If you _____( 37) _____ them, you will 

understand more about other cultures. 

 

36.   Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.3 ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้ 
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

แนวคิด                      ค านามท่ีหมายถึงอาหาร เช่น food, dish, meal 
เฉลย     food / foods / dish / dishes / meal /meals / menus / diets / cuisines   
   หรือค านามที่หมายถึง อาหาร  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32-39 หน้า 43 

 

  

Food around the World 

 Most countries have their own special dishes. You may not believe that 

cow’s feet and heads are famous foods in Turkey, and sheep’s lungs are  

a main dish in Scotland. Also, you may find fried spiders in Cambodia, and you 

may see Vietnamese people eat snake hearts and drink their fresh blood.  

If you have a chance to travel the world, you should try many different 

kinds of food to learn more about other cultures. You may like other dishes after 

trying them. 
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37. Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.3 ม.2/2 พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง (topic) ที่ได้ 
จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 

แนวคิด                      ค ากริยาที่หมายถึง รับประทาน ชิม รับรสอาหาร ลอง เช่น eat, try, taste 
เฉลย    eat / try / taste / หรือค ากริยาที่หมายถึงรับประทาน ชิม รับรสอาหาร ลอง   
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32-39 หน้า 43 
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Read the passage and fill in the blanks. (Items 38-39) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 In my opinion, e-sports can be good if the players choose _____(38)_____ 

games and  _____(39)_____ their time they spend playing games.  

 

38. Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด  ต 1.3 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

แนวคิด                      ค าคุณศัพท์ที่แสดงถึงเกมที่ด ีมีประโยชน์ หรือเหมาะสม เช่น good,  
suitable, appropriate, proper, useful 

เฉลย    good / suitable / appropriate / proper / useful / decent / beneficial /   
advantageous / profitable / valuable / worthy / effective  
หรือค าคุณศัพท์ที่แสดงถึงเกมที่ด ีมีประโยชน์ หรือเหมาะสม 

เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32-39 หน้า 43 

 

  

E-sports 

 E-sports, or electronic sports, is a form of competition using video or 

online games. Professional e-sport gamers say that they can make money from 

playing games. But parents believe that e-sports are not good for their children 

because they play games all day and all night and copy the bad habits from  

the games.  

   



                                              ภาษาอังกฤษ ม.2 หน้า 41  
 

 

39. Answer: _____________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด  ต 1.3 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

แนวคิด             ค ากริยาที่แสดงถึงการใช้เวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมส์ เช่น manage, limit, 
control, plan, set, watch 

เฉลย     manage / limit / control / plan / set / arrange / organize / schedule  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น ข้อ 32-39 หน้า 43 
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Part 4  Extended-Response Question:  WRITE A PARAGRAPH in the answer sheet. 

  (Item 40) 

ตอนที่ 4  แบบเขียนอิสระ: ให้เขียนความเรียงอย่างน้อย 5 ประโยคลงในกระดาษค าตอบ  

40.   

 

 

 

There are many things people can do to have good health. _____________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

ตัวช้ีวัด    ต 1.3 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  
และประสบการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 

แนวคิด  เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลควรปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี  
แนวการตอบ  เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลควรปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพดี เช่น 

 There are many things people can do to have good health.    
People should eat healthy food. They should eat fruits and 
vegetables. Fruits and vegetables have vitamins that are 
important for our body. They should exercise too. It can keep 
them from getting fat. 

 There are many things people can do to have good health. 
We should drink a lot of water because about 60 percent of our 
body is water. We should drink less soda too. It can make us 
fat. We should also protect our skin from direct sun. People can 
get skin cancer from sun damage.         

เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนอิสระ ข้อ 40 หน้า 44 
  

Write a paragraph of at least 5 sentences about what people should 

do to have good health.  
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 

ข้อ 32-39 (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) ผิด แต่พอเดาความได้ 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 2 

 

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 าหนดและมีรายละเอียดประกอบ 
     • ให้ 0.5 คะแนน เมื่อเขียนเนื้อหาไม่ครบตามประเด็นที่ก าหนดและมีรายละเอียดประกอบ
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 าศัพท์ ไวยากรณ์ การสะกดค า เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ตัวพิมพ์
เล็ก 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 5 ประโยคหรือมากกว่า   
     • ให้ 0.5 คะแนน  เมื่อเขียน 1- 4 ประโยค   
     • ให้ 0 คะแนน    เมื่อไม่เขียน   

1 

รวม 5 
 
 
 


