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คู่มือสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

จัดทําโดย 

 

 

ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

 
วัตถุประสงค์ 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
1.  เพ่ือวัดทักษะด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา  
2.  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนเพ่ือไปสู่การซ่อมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  
 

ลักษณะข้อสอบ 
 ข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นโดยอิงเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาทั่วไปรายวิชา
ภาษาอังกฤษต่างๆ เช่นวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน ภาษาอังกฤษวัฒนธรรมอาเซียน เป็นต้น ข้อสอบน้ีเป็นข้อสอบแบบมีตัวเลือก 
(Multiple Choices) จํานวน 100 ข้อ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 

Part 1   Vocabulary (คําศัพท์)   จํานวน 25 ข้อ 
Part 2   Conversation (บทสนทนา)  จํานวน 25 ข้อ 
Part 3   Grammar (ไวยากรณ์)   จํานวน 25 ข้อ 
Part 4   Reading (การอ่าน)   จํานวน 25 ข้อ 

 

เวลาในการทําข้อสอบ 
นักศึกษามีเวลาในการทําข้อสอบ 2 ชั่วโมง  

 

การสอบ 
 1. นักศึกษาควรมาที่ห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที เพ่ือตรวจสอบห้องสอบ และรายชื่อ 
 2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 3. นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบมาให้พร้อม ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา ในระหว่าง
สอบห้ามนักศึกษาขอยืมอุปกรณ์ต่างๆจากเพ่ือน 
 

ลักษณะข้อสอบ 

Part 1  Vocabulary (คําศัพท์) จํานวน 25 ข้อ 

1.  ให้นักศึกษาเลือกคําศัพท์เติมในช่องว่างให้มีความหมายที่เหมาะสมกับประโยคน้ันๆ เช่น  
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 You have to be very ………………….. when you drive in wet weather. 

 a. careful  b. cheerful 

 c. wonderful  d. beautiful 

คําตอบที่เหมาะสมที่สุดคือ a. careful 

2.  ให้นักศึกษาเติมคําศัพท์ในเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครงานหรือใบประวัติส่วนตัว เช่น 

 …………….: Mr. John Simpson 

 a. Address  b. Education 

 c. Name  d. Age 

คําตอบที่ต้องเติมในช่องว่างท่ีถูกต้อง คือ c. Name เน่ืองจากข้อมูลที่ให้มาคือชื่อคน Mr. John Simpson 

3.  การเดาความหมายคําศัพท์โดยดูบริบทจากความหมายของประโยคและ context clue เช่น  

 Hurricanes and tornadoes are treacherous.  
 Only a very foolish person would go out during that kind of weather. 
 What does treacherous probably mean?  
 a. exciting  b. dangerous 
 c. boring  d. safe 
 

จากข้อความที่ให้มา ให้บอกความหมายของคําว่า treacherous หากนักศึกษาไม่ทราบความหมายต้องดู
จากประโยคต่อมาท่ีบอกว่า Only a very foolish person would go out during that kind of weather. 
ซึ่งมีความหมายว่าคนโง่เท่าน้ันที่จะออกไปนอกบ้านท่ามกลางอากาศแบบน้ี แสดงให้เห็นว่า treacherous ควร
เป็นคําที่มีความหมายในทางไม่ดี ซึ่งตรงกับคําตอบข้อ b. dangerous น่ันเอง 

 
Part II.  Conversation (บทสนทนา) จํานวน 25 ข้อ 
 ข้อสอบตอนน้ี เป็นข้อสอบเก่ียวกับบทสนทนาโต้ตอบ จํานวน 25 ข้อ ซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับบทสนทนาที่
นักศึกษาต้องใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น greetings, asking and answering about personal 
information, buying things and appropriate expressions in each situation, etc.  



4 
 

1.  ให้นักศึกษาเลือกข้อความที่พูดโต้ตอบในบทสนทนาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น 

ตัวอย่างท่ี 1 

A : Hello Jane. Long time no see. How have you been? 

B : Hi. Kate. ____________________ 

A : I’m OK but I have a new job now. 

 a. I want to go home.  b. I’m pretty good. How about you? 

 c. Fancy to meet you here. d. You look fatter. 

A และ B กล่าวทักทายหลังจากไม่ได้พบกันนาน ข้อความที่ B ควรพูดตอบคือข้อ b. I’m pretty good. 
How about you? 

ตัวอย่างท่ี 2 

A : _____________________                       

B : It’s on Phetkasem Road. 

 a. How much is this shirt? b. What are you going to do? 

 c. Which one is your car? d. Where is the hotel?  

ในสถานการณ์น้ี B ซึ่งเป็นผู้กล่าวตอบ A ว่า It’s on Phetkasem Road. ซึ่งเป็นการบอกท่ีอยู่ที่ถนน
เพชรเกษม ดังน้ันคําถามท่ี A ถามควรถามเก่ียวกับสถานที่ น่ันคือคําตอบข้อ d. Where is the hotel?  
2.  ให้นักศึกษาคิดประโยคท่ีจะพูดในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น 
Situation : Sarah wants to open the window, but Peter is sitting in her way. 
Sarah : Peter, ……………………… I want to open it. 
Peter : No problem, but let me do it for you. 
       a. can I open the window? 
       b. you didn’t open the window. 
       c. you should not sit near the window like that. 
       d. would you mind moving away from the window? 
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ตัวอย่างน้ีเป็นสถานการณ์ที่ Sarah ต้องการเปิดหน้าต่างแต่ Peter น่ังขวางทางอยู่ เธอควรจะพูดกับ 
Peter อย่างไรเพ่ือจะเปิดหน้าต่างบานน้ัน คําตอบที่เหมาะสมคือ d. would you mind moving away from 
the window? ซึ่งเมื่อเติมในบทสนทนาจะมีได้ว่า  

Situation: Sarah wants to open the window, but Peter is sitting in her way. 
Sarah: Peter, would you mind moving away from the window? I want to open it. 
Peter: No problem, but let me do it for you. 
  
Part 3  Grammar 
ข้อสอบตอนน้ีเป็นข้อสอบเก่ียวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จํานวน 25 ข้อ นักศึกษาจะต้องสามารถวิเคราะห์
ลักษณะทางไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการใช้ภาษาได้ เช่น  
 
Example 1 : ____ our university have a lot of students? 

a. Is   b. Are 
c. Do   d. Does 

   ในข้อน้ี ตัวเลือกเป็นคํากริยาช่วยซึ่งเมื่อใช้นําหน้าประโยคจะเป็นประโยคถามตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ (Yes/ 
No Questions) นักศึกษาต้องวิเคราะห์รูปประโยคว่ามีสิ่งใดเป็นตัวชี้แนะ น่ันคือมีคําว่า have ซึ่งเป็นกริยาแท้ 
หมายความว่า “มี” เมื่อมีคํากริยาแท้ คําถามที่ใช้จึงต้องเป็นคําว่า “Do/Does” เท่าน้ัน และจะใช้คําใดต้องดูที่
ประธานของประโยคว่าเป็นเอกพจน์หรอืพหูพจน์ 
 
Example 2 : Turn off the light before _____ the room. 

a. leave  b. leaving 
c. left   d. is leaving 

 ข้อน้ีต้องหาคํามาเติมหลังคําว่า before หลักการใช้คําว่า before และ after คือคําที่ตามมาต้องเป็น
คํานาม ซึ่งถ้าเป็นคํากรยาก็ต้องทําเป็นคํานามโดยการเติม –ing หลังคํากริยาน้ัน คําตอบของข้อน้ีจึงเป็นข้อ  
b. leaving 
 
Part 4  eading (การอ่าน) จํานวน 25 ข้อ 
ข้อสอบตอนนี้เป็นข้อสอบเกี่ยวกับการอ่าน จํานวน 25 ข้อ 
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ข้อสอบตอนน้ีเป็นข้อสอบทักษะการอ่าน จํานวน 25 ข้อ นักศึกษาจะได้อ่านป้ายสัญลักษณ์ ข้อความหรือบทอ่าน
สั้นๆ แล้วตอบคําถามเพ่ือหา topic, main idea, และ details ของบทอ่านน้ันๆ รวมทั้งหาคําอ้างอิง 
(references) เช่น 
Example 1 : What does the notice say? 

a. This glass will break in a fire. 
b. Break this glass if there is a fire. 
c. Anyone who breaks the glass will be fired. 
d. This is a case of fired glass. 

 
จากข้อความนีใ้ห้นักศึกษาตีความว่าป้ายน้ีหมายถึงอะไร ซึง่ป้ายที่ให้มามคีวามหมายว่า “เมื่อเกดิไฟไหม้ให้ทุบ

กระจกให้แตก” คําตอบทีถู่กคือข้อ b. Break this glass if there is a fire. 
 

Example 2 : Cats are very good pets. They need less attention than dogs. 
   “They” refers to ……………………………………… 
 a. pets    b. dogs    
 c. attention   d. cats  
 

ข้อน้ีให้หาคําอ้างอิง “They” หมายถึงคําว่าอะไรในประโยค ความหมายของประโยคคือ “แมวเป็นสัตว์
เลี้ยงท่ีดี พวกมันต้องการการดูแลน้อยกว่าสุนัข” ดังน้ันคําตอบท่ีถูกต้องของคําว่า “They” คือ แมวหรือ ข้อ d. 
cats น่ันเอง 
Example 3 : Passing fears are common in early childhood. Many 2- to 4-year-olds are afraid of 
animals, especially dogs. By 6 years, children are more likely to be afraid of the dark. Other 
common fears are of thunderstorms, doctors, and imaginary creatures. 

Question 1 : The topic of this paragraph is …………… 
 a. fear   
 b. passing fear 
 c. two-to-four year olds fear of animals. 
 d. common fears 
 
 

In case of fire 

Break Glass!! 
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Question 2 : The stated main idea of this paragraph is 
 a. Passing fears are common in early childhood. 
 b. Many 2- to 4-year olds are afraid of animals, especially dogs. 
 c. By 6 years, children are more likely to be afraid of the dark. 
 d. Other common fears are of thunderstorms, doctors, and imaginary creatures. 
 
 ข้อสอบลักษณะน้ีเป็นบทอ่านสั้นๆ ให้นักศึกษาอ่านแล้วตอบคําถามเพื่อหาหัวข้อ (topic) ของบทอ่านดงั
ตัวอย่างคําถามข้อแรก เมื่ออ่านนักศึกษาตอ้งถามตนเองว่าสิ่งท่ีอ่านคือเรือ่งอะไร คําตอบจะเป็นกลุม่คําสั้นๆ ไม่
เป็นประโยค ซึง่คําตอบข้อแรกคือข้อ  b. passing fear 
 
  ส่วนคําถามตอ่มาเป็นคําถามเพ่ือหาประโยคใจความสําคัญของบทอ่าน (topic sentence) ซึ่งมักจะอยู่
ส่วนใดส่วนหน่ึงของบทอ่านและมีความสัมพันธ์กับหัวข้อของบทอ่าน ดังน้ัน ตัวอย่างคําถามที่ 2 ประโยคใจความ
สําคัญของบทอ่านน้ีจึงเป็น a. Passing fears are common in early childhood. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


