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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1   โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดท าโครงการวิเคราะห์และพัฒนาแบบทดสอบตาม Test 
Blueprint  ของแบบทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2559  จ านวน  5  สาระ  ได้แก่  ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมครูผู้สอนมุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน     
ให้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์ผู้เรียน และแบบทดสอบตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  แล้วน าผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน                
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ปีการศึกษา 2560  อันจะน าไปสู่
เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1  ขอขอบคุณ สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะท างานทุกท่าน  ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
เอกสารฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 
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Part One: Listening and Speaking (Items 1-15) 
Directions: Choose the best expression to complete each missing part.  

Conversation 1: Items 1-2  
Situation: In the hallway, after class 
 Ann: I was in a car accident last week and my back still hurts.  
 Ben:  ____1____? You ought to get that checked out. 
 Ann:  What do you mean? 
 Ben:  Go to the doctor and ___2___. 
 Ann:  No way! I hate doctors. 

1. 1. Basically 
 2. Actually 
 3. Literally 
 4. Really 

เฉลย ข้อ 4. Really 

1. Basically โดยพื้นฐาน  
2. Actually โดยแท้จริง 
3. Literally โดยแท้จริง 
4. Really  จริงหรือ (เป็นค าอุทาน แสดงความประหลาดใจ หรือ โกรธ ตื่นเต้น) 

 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/1 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          43.12 
สพฐ.                              42.81 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           30.88 

 

2.  1. Let him examine your back 
 2. ask him about your last check-up 
 3. tell him there is probably nothing wrong 
 4. inform him of your need for hospitalization 

เฉลย ข้อ 1. Let him examine your back 

1. Let him examine your back (ให้หมอตรวจดูหลังของคุณ) 
 2. ask him about your last check-up (ถามหมอเกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดของคุณ) 
 3. tell him there is probably nothing wrong (บอกหมอว่าอาจจะไม่มีสิ่งไหนผิดปกติ) 
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 4. inform him of your need for hospitalization (แจ้งให้หมอทราบว่าคุณต้องการอยู่    
              โรงพยาบาล) 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/2 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          27.45 
สพฐ.                              27.00 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           25.00 

 
 
Conversation 2: Items 3-5 
Situation: In class 
 John: Hey, Jim. Did you manage to get the homework done? 
 Jim: ___3___. When is Mr. Smith going to collect it? 
 John:  Tomorrow, ___4___. If you are not busy now, could you help me? 
 Jim:  ___5___. 

3. 1. Yes, of course 
 2. I’m glad to 
 3. No, I don’t like it 
 4. I must give it today 

เฉลย ข้อ 1.  Yes, of course 

1. Yes, of course (ใช่ แน่อยู่แล้ว) 
 2. I’m glad to (ฉันดีใจ) 
 3. No, I don’t like it (ไม่ ฉันไม่ชอบมัน) 
 4. I must give it today (ฉันต้องส่งวันนี้) 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/3 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          46.80 
สพฐ.                              46.19 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           38.24 
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4.  1. I’m afraid not 
 2. I’m doubtful 
 3. I agree 
 4. I think 

เฉลย ข้อ 4. I think 

1. I’m afraid not (ฉันเกรงว่า) 
 2. I’m doubtful (แนสงสัยว่า) 
 3. I agree (ฉันเห็นด้วย) 
 4. I think (ฉันคิดว่าอย่างนั้น) 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/3 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          36.33 
สพฐ.                              35.83 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           23.53 

 
5. 1. My turn 
 2. You’re welcome 
 3. With pleasure 
 4. Thank you 

เฉลย ข้อ 3. With pleasure 

1. My turn (ถึงตาฉันแล้ว) 
 2. You’re welcome (ไม่เป็นไร)  
 3. With pleasure (ด้วยความยินดี) 
 4. Thank you (ขอบคุณ) 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/3 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          22.93 
สพฐ.                              22.62 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           16.18 
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Conversation 3: Items 6-8 
Situation: In the library 
 Andy: Why don’t we take a break from studying and get something to eat? 
 Bob: Yeah, ___6___ 
 Cathy: Me too. 
 Andy: ___7___? 
 Bob:  I could go for a burger and some fries… and maybe a milk shake. 
 Cathy: Ugh. I think we should get something a little healthier. 
 Andy: ___8___? 
 Cathy: say a salad and some fruit. 
 Andy: O.K. 

6.  1. I hope so    2. I’m hungry 
 3. I can hear you   4. I have nothing 

เฉลย ข้อ 2. I’m hungry. 

 1. I hope so (ฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น)    
2. I’m hungry (ฉันหิว) 

 3. I can hear you (ฉันสามารถได้ยินเสียงคุณ)    
4. I have nothing (ฉันไม่มีอะไร) 

 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/3 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          48.12 
สพฐ.                              47.87 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           26.47 

 

7. 1. What are you like 
 2. What does it look like 
 3. What do you feel like eating 
 4. What would you like to make up for 

เฉลย ข้อ 3. What do you feel like eating 

1. What are you like (คุณมีนิสัยอย่างไร) 
 2. What does it look like (มันมีลักษณะอย่างไร) 
 3. What do you feel like eating (คุณรู้สึกอยากกินอะไร) 
 4. What would you like to make up for (คุณต้องการชดเชยส าหรับอะไร) 
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ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/3 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          40.24 
สพฐ.                              40.17 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           25.00 

 

8.  1. What do you know 
 2. What is your question 
 3. What is there left to say 
 4. What do you have in mind 

เฉลย ข้อ 4. What do you have in mind 

1. What do you know (คุณรู้อะไร) 
 2. What is your question (ค าถามของคุณคืออะไร) 
 3. What is there left to say (มีอะไรที่ยังไม่ได้พูดอีก) 
 4. What do you have in mind (คุณคิดอะไรไว้ในใจ) 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/3 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          24.72 
สพฐ.                              24.22 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           23.53 

 
Conversation 4: Items 9-11 
Situation: On a tennis court 
 Bob: Hey, Ben. Are you going to Safari World on Saturday with Jim? 
 Ben:  I’m not sure if I’m going to go. 
 Bob:  Why not? ___9___. 
 Ben: Tom isn’t invited. I know he and Jim don’t get along well. 
 Bob: ___10___. What do you think you’ll do? 
 Ben: Well, I think I will hang out with Tom on Saturday. Please don’t mention any 
of this to him. I feel sorry for him. 
 Bob: No problem. ___11___. 
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9. 1. You’ll have a great time 
 2. That’s the way to go 
 3. This won’t easily come up  
 4. There is nothing at all 

เฉลย ข้อ 1. You’ll have a great time 

1. You’ll have a great time (คุณจะมีช่วงเวลาที่ดี) 
 2. That’s the way to go (เป็นการแสดงความเห็นชอบกับสิ่งที่คนใดคนหนึ่งจะท าหรือเป็นการ  
              สนับสนุนในสิ่งที่จะท า) 
 3. This won’t easily come up (สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย) 
 4. There is nothing at all (ไม่มีอะไรแล้ว) 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/5 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          34.73 
สพฐ.                              34.09 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           25.00 

 
10. 1. I hear it 
 2. I see 
 3. I object 
 4. I say so 

เฉลย ข้อ 2. I see 

1. I hear it (ฉันเข้าใจ) 
 2. I see (เข้าใจแล้ว) 
 3. I object (ฉันไม่เห็นด้วย) 

4. I say so (ความหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ผู้พูด ผู้ฟัง ความสัมพันธ์ของผู้พูดและผู้ฟัง เรื่องที่พูด     
   และวิธีการพูด ตลอดจนน้ าเสียงที่ใช้ ถ้าไม่มีเสียงหรือปัจจัยข้างต้นมาช่วยในการตีความ                     
   อาจหมายถึง ผู้พูดไม่เห็นด้วยกับคุณ และไม่ใส่ใจที่จะอธิบาย หรือผู้พูดไม่สนใจค าพูดของคุณเลย)  
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :   ต 1.2  
สาระ             :   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด           :   ม.3/5 
รูปแบบข้อสอบ :  ข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                          34.24 
สพฐ.                              33.52 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1           29.41 
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11.      1.  My eyes are closed 
2.  My ears are burning 
3.  My lips are sealed 
4.  My arms are twisted 

เฉลย ข้อ  3.  My lips are sealed   ปำกฉันปิดสนิทเลย 

1.  My eyes are closed ตาฉันปิดสนิทเลย 
2.  My ears are burningห ู ฉันก าลังร้อนฉ่า 
3.  My lips are sealed  ปากฉันปิดสนิทเลย 
4.  My arms are twisted แขนฉันบิดแล้ว 

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           :  ม.3/1 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                  30.50                           
สพฐ.                      30.04              
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   23.53 

 

Conversation 5:  12-15 
Situation:  In the hallway 
       Linda  :   I heard you made good  grades  at school.  ____12____ .  
       Dan    :  Yes. I got an A in every class last year. 
       Linda  :  Wow!  How did you do that? 
       Dan    :  Well, it took ____13____. But, to be honest, I like studying.  
       Linda  :  ____14____. It gives me a headache. And when I get bad grades,  
                   my parents give me a headache too! 
       Dan    :  They just want you to be successful. ____15____ .  You know that, right?            
      Linda   :  Yeah. I want them to be proud of me. 
 
12.      1.  That’s great                    
          2.  That’s simple 
          3.  That’s awful 

4.  That’s a question   

เฉลย ข้อ  1. That’s great        ดีมำกเลย      

   1. That’s great             ดีมากเลย      
            2. That’s simple          ง่ายมาก 
            3.  That’s awful           มันแย่มาก 
            4.  That’s a question    นี่เป็นค าถาม      
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ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   38.45                 
สพฐ.                       37.91             
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    17.65   

 

13.      1.  a lot of work   
2.  huge courage 
3.  a short break 
4.  high spirit 

เฉลย   ข้อ   1.  a lot of work    งำนเยอะมำก/ เรียนหนักมำก 

1.  a lot of work    งานเยอะมาก/ เรียนหนักมาก 
2.  huge courage   ต้องใช้ความกล้าหาญมาก 
3.  a short break    ใช้เวลาพักสั้นๆ 

           4.  high spirit         ต้องใช้จิตวิญญาณสูง 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   41.34                
สพฐ.                       41.16                 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    35.29    

 
14.      1.  I  guess  not 

2.  I doubt it   
3.  I wish I did 
4.  I wonder about it 

เฉลย ข้อ   3.  I wish I did          ฉันคำดหวังว่ำฉันจะท ำได้ 

1.  I guess not          ฉันเดาว่าไม่ นะ 
2.  I doubt it              ฉันยังสงสัยอยู่เลย 
3.  I wish I did            ฉันคาดหวังว่าฉันจะท าได้ 
4.  I wonder about it   ฉันสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/1 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   23.66                
สพฐ.                       23.54                
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    29.41   
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15.      1.  It’s out of sight   
2.  It’s over the limit 
3.  It’s for your own good  
4.  It’s a dream come true   

เฉลย ข้อ    3.  It’s for your own good   เพื่อประโยชน์ของเธอเองนะ 

          1.  It’s out of sight                มันไม่ได้อยู่ในสายตาเลย 
2.  It’s over the limit            มันเกินขีดจ ากัด 
3.  It’s for your own good    เพ่ือประโยชน์ของเธอเองนะ 
4.  It’s a dream come true     มันคือฝันที่เป็นจริง 

  
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/1 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ                   40.43               
สพฐ.                       40.09         
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    45.59   

 
Part Two: Writing (Items 16-30) 
Directions: Choose the best word or words to fill in each blank. 
 
Writing 1 :  Items 16-20   
Situation :  You are Todd Jacobs.  You are writing a letter to Samantha, a new student  
                coming to your school next year. 

Dear Samantha, 
I hear that you will be coming to our school next year and I want to be the first to  
welcome you. 

I ____16____ my first day at the middle school.  I was a little bit scared coming to 
school ____17____ I would be with all the older kids.  I had never had to switch classrooms 
before and I didn’t know where I would be all of the time.  This was scary and ____18____ 
because I found out that I wouldn’t be in class with my best friend.  While I  was  scared,  I 
was also ____19____ because I would get to be in the band and meet new people. As 
turned out, everything was fine and I  ____20____ new friends in my classes. 

I hope you have a good summer. 

See you next year. 

Todd Jacobs 
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16.      1.  open    
2.  think   
3.  forget 
4.  remember   

เฉลย ข้อ  4.  remember      

       I  remember my first day at the middle school.  ฉันจ ำได้ในวันแรกที่ฉันอยู่โรงเรียนมัธยม   

          1.  open            เปิด  
2.  think            คิด 
3.  forget           ลืม 
4.  remember    จ าได้ 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/1 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   29.77                
สพฐ.                       28.96                
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    22.06   

 

17.      1.  so   
2.  while   
3.  because  
4.  although   

เฉลย ข้อ  3.  because  ฉันรู้สึกกลัวอยู่บ้าง ที่มาโรงเรียน เพราะว่าฉันจะอยู่กับเด็กคนอ่ืนที่มีอายุมากกว่า 

          1.  so               ดังนั้น 
2.  while           ในขณะที่ 
3.  because    เพราะว่า  
4.  although      ถึงแม้ว่า   

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/5 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   43.42                 
สพฐ.                       43.46                 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    36.76    
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18.      1.  Really upset I was 
2.  upset I really was   
3.  I was really upset 
4.  upset I was really  

เฉลย ข้อ  3.  I was really upset    ฉันอำรมณ์เสียจริงๆ  

 กำรเรียงประโยคในภำษำอังกฤษ Subject + Helping Verb + Adverb + Adjective  
             
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/5 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                    46.54                  
สพฐ.                        45.99              
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1     41.18  

 

19.      1.  bored  
2.  excited 
3.  annoyed 
4.  shocked 

เฉลย ข้อ 2. excited  มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและตื่นเต้น เพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับเพ่ือนสนิทของฉัน 

          1.  bored           ซ่ึงเบื่อ 
2.  excited    ซ่ึงต่ืนเต้น 
3.  annoyed       ซ่ึงร าคาญ 

          4.  shocked        ซ่ึงตกใจ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/5 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   44.27                 
สพฐ.                       44.03            
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    38.24    
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20.      1.  make 
2.  made 
3.  am making 
4.  was making 

เฉลย ข้อ  2.  made   ทุกอย่ำงเรียบร้อยด้วยดีและได้รู้จักเพื่อนใหม่ในชั้นเรียนของฉัน 
                ใช้  made    เพราะ เป็นเรื่องที่เกิดข้ึนในอดีต 
      (make new friend หมายถึง ท าความรู้จักกับเพ่ือนใหม่) 

1.  make ท า (past simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็น   
                     ปกติวิสัย   
2.  made ท า (past simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต กระท าเสร็จสิ้นแล้ว)  
3.  am making ก าลังท า (present continuous ใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังด าเนินอยู่ ณ ขณะใด  
                     ขณะหนึ่งในปัจจุบัน) 
4.  was making ก าลังท า (past continuous ใช้กับเหตุการณ์ท่ีก าลังด าเนินอยู่ ณ ขณะใด  
                     ขณะหนึ่งในอดีต) 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน        :  1.2 
สาระ             :  1 
ตัวชี้วัด           : ม.3/1 
รูปแบบข้อสอบ :  แบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                  21.60               
สพฐ.                      21.14               
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   17.65    

 

Writing 2:  Items 21-25 
Situation:  You are writing a column  about Vincent van Gogh for the school newspaper. 

 Vincent van Gogh was a Dutch artist. His work was famous for its beauty, emotion and 
color. It had a great ___21___ on modern art. __22__ his lifetime, he did not experience 
much success. He was not well known when he was alive, and most people did not __23__ 
his art. He suffered with mental illness, and remained poor and unknown. 
          Vincent van Gogh  died in France  in 1890, at the age of 37, from a gunshot wound. 
After he died, he became very famous. These day, Van Gogh __24__ as one of the most 
outstanding  artist of all time. He __25__   create modern art. He made more than 2,000 
artworks, with  900  paintings and 1,100  drawings and sketches. 
 
21.  1.  sense                                           2. treasure 
  3.  influence     4. explanation 

เฉลย    ข้อ  3   influence  อิทธิพล ท ำให้หลงเสน่ห์ 
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จากโจทย์  Vincent van Gogh  เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านงานศิลปะ ผลงานของเขามีอิทธิพลต่องาน  
ศิลปะสมัยใหม่ 
           1.   sense  อารมณ์ ความรู้สึก  
           2.   treasure   สมบัติ ทะนุถนอม เห็นคุณค่าสูง 

 3.   influence  อิทธิพล ท าให้หลงเสน่ห์ 
 4.   explanation  การอธิบายการชี้แจง 

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/3 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก  

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                    21.60             
สพฐ.                        21.51             
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1     25.00 

 

22.  1. During                                          2. From 
  3. In fact     4. Even  though 

เฉลย    ข้อ  1  During   ในระหว่ำง ในช่วง 
จากโจทย์  ในช่วงระหว่างที่เขายังมีชีวิตอยู่  Vincent van Gogh  ก็ไม่ได้ประสบความส าเร็จสัก

เท่าไหร่ 
1.  During   ในระหว่าง ในช่วง 

           2.   From   จาก 
           3.   In fact  โดยแท้จริงแล้ว  จริงๆ แล้ว 
           4.   Even thought  ถึงแม้ว่า  ทั้งๆ ที่  

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/3 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก  

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   26.96    
สพฐ.                      26.57                         
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   23.53   

 

23 .  1. appreciate                                           2. appreciating 
  3. appreciation     4. appreciated 
 
เฉลย    ข้อ  1  appreciate ยกย่อง  ชื่นชม  

จากโจทย์  เมื่อตอนที่ Vincent van Gogh ยังมีชีวิตอยู่ ผลงานของเขาก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชมของผู้คนนัก 
(ตามหลักไวยากรณ์ ค าท่ีตามหลังการปฏิเสธโดยใช้ did not ต้องเป็นกริยาที่อยู่ในรูป base form) 
          1.   appreciate (V.) ประเมินค่า ยกย่อง  
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2.   appreciating (V.-Gerund) การประเมินค่า การยกย่อง 
          3.   Appreciation (N) การประเมินค่า การยกย่อง 
          4.   appreciated (Adj)  ซึ่งยกย่อง  
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/3 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก  

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   20.81  
สพฐ.                      20.33 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   20.59 

 

24 .  1. views                                           2. viewed 
  3. is viewed              4. was viewed  

เฉลย    ข้อ  3   is viewed 
 

จากโจทย์  ทุกวันนี้ Vincent van Gogh  ถือได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการจับตามอง มีความโดด
เด่นมากที่สุดด้านงานศิลปะ  ที่ใช้  is  viewed เพราะดูจาก  these days  ( ทุกวันนี้ / ปัจจุบันนี้ )  และใช้ใน
แบบ passive voice   โครงสร้างประโยค คือ  Subject + is / am/ are + past participle (V3)  
           1.   views 
           2.   Viewed 

 3.  is viewed 
           4.   was viewed  
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/3 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก  

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                  27.35   
สพฐ.                      27.26   
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   36.76   

 

25 .  1. Would be helping                                  2. was helped 
  3. did  helped                                  4. helped  

เฉลย    ข้อ  4  helped  

จากโจทย์ เขาได้ช่วยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสมัยใหม่ มากกว่า 2000 ชิ้น ภาพวาด และภาพเสก็ตซ์ 
         He __25__   create modern art. He made more than 2,000 artworks, with 900 
paintings and 1,100 drawings and sketches.  ซึ่งเมื่อเราดู จากประโยค  He made more than 2,000  
artworks. Made เป็นกริยาช่องที่ 2 ย้อนมาดูที่ประโยคแรก ที่มี He เป็นประธาน ซ่ึง create ในประโยคไม่ได้
เป็นกริยาแท้ จึงต้องใช้ค าว่า helped มาเป็นกริยาแท้ของประโยค ซึ่งอยู่ในรูป Past form (อดีต) 
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1.   Would be helping                                   
           2.   was helped 
          3.   did helped 

4.  helped 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/3 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก  

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                    21.96 
สพฐ.                       21.56 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    16.18 

 
Writing 3 :  Items 26-30 
Situation :  You assume two roles.  First, you are DEVASTATED  GIRL  writing a letter 
asking advice from ANGIE.  Then you play the role of ANGIE  giving advice to  
DEVASTATED  GIRL. 
 

DEAR  ANGIE: 
My best friend was killed trying to swimming across the river. Her __26__ hurts me very 
much.  It hurts for not being able to stop her __27__ doing so. I don’t know __28__ . 
I  can’t sleep as the pain of missing her lingers on. 
DEAR  Angie, please advise me how I can take the pain away. 
DEVASTATED  GIRL   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEAR  DEVASTATED  GIRL   
The smartest thing for you to do is to talk with your friend’s parents to share your __29__. 
You may also see your school counselor. If counseling  isn’t being offered at the 
school,__30__ with your parents to share ideas to solve this terrible feeling of losing your 
best friend. 
ANGIE 
 
26 .  1. past                                                     2. work 
  3. death                                  4. trouble 
 
เฉลย    ข้อ  3   death  ควำมตำย กำรตำย 

จากโจทย์  Her __26__ hurts me very much.   Her เป็น Possessive adjective  สิ่งที่ตามหลัง
ต้องเป็นค านาม  ซึ่งค านามท่ีเหมาะสมตามเนื้อเรื่องก็คือ ตัวเลือกที่  3  Her death  hurts me very much.    
การตายของหล่อนท าให้ฉันเจ็บปวดมาก 
          1.   past            อดีต  
          2.   work           ท างาน 
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3.   death  ความตาย การตาย 
4.   trouble        ปัญหา อุปสรรค  
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/5 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                    24.74 
สพฐ.                        24.37             
      

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1     22.06 
 
 
27 .  1. in                                                        2. on 
  3. from                                  4. about 
 

เฉลย    ข้อ  3   from      
จากโจทย์  It hurts for not being able to stop her __27__ doing so. 

                        มันเจ็บปวดตรงที่ไม่สามารถท่ีจะหยุดหล่อนจากการท าแบบนั้น 
           1.   in 
           2.   On 

 3.    From 
           4.   about 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/5 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                    28.52              
สพฐ.                        27.88                      
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    25.00 

 
 
28 .  1. what to do                                           2. why to ask 
  3. how to stop                                 4. when to help 

เฉลย    ข้อ  1   what to do   ท ำอย่ำงไร                                      
จากโจทย์  มันเจ็บปวดตรงที่ไม่สามารถท่ีจะหยุดหล่อนจากการท าแบบนั้น  ฉันไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร 
ฉันนอนไม่หลับราวกับว่ายังเจ็บปวดที่สูญเสียหล่อนไปยังคงวนเวียนอยู่ 
1.   what to do     ท าอย่างไร 
2.   why to ask      ถามท าไม 
3.   how to stop    หยุดอย่างไร 
4.   when to help    เมื่อไหร่ที่จะช่วย 
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ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/5 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ              27.77                
สพฐ.          27.08                        
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   13.24  

 
 
29 .  1. anger                                                   2. credit 
  3. honesty                                          4. sorrow 

เฉลย    ข้อ  4   sorrow  ควำมเสียใจ  
จากโจทย์  สิ่งที่คุณควรจะท าคือการคุยกับผู้ปกครองของเพ่ือคุณเพ่ือ บอกถึงความเสียใจที่คุณมี 

           1.   anger       ความโกรธ 
           2.   credit       ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ 
           3.   honesty    ความซื่อสัตย์ 

4.   sorrow   ความเสียใจ 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/5 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                     26.64                
สพฐ.               26.67                      
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1     30.88 

 
30.  1. talk                                                     2. to talk 
  3. talking                                          4. being talked 

เฉลย     ข้อ  1  talk 
จากโจทย์  If counseling  isn’t being offered at the school,__30__ with your parents to 

share ideas to solve this terrible feeling of losing your best friend. 
แบบที่ 2 If + Present Simple, Will + V1 วิธีใช้ ใช้กับเหคุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 

1.   talk 
           2.   to talk 
           3.   talking 
           4.   being talked 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน         :  ต  1.2 
สาระ              :  1 
ตัวชี้วัด            :  ม. 3/5 
รูปแบบข้อสอบ  :  ตัวเลือก  4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ            20.60                   
สพฐ.                      20.14                        
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   17.65 
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Part  Three:  Reading (กำรอ่ำน) 
Directions:  Choose the best answer to each question.  
Reading 1:  Items 31-33 
 จำกข้อ 31-33 ใช้ข้อมูลจำกกรำฟ เรื่อง คุณอ่ำนหนังสือหรือนวนิยำยในปัจจุบันหรือไม่ 

(% ของผู้อ่ำนที่ตอบ ใช่) 
 

 
 
31.  What is the percentage of readers in the year that has the least readers? 
 1.  More than 20 
 2.  Less than 15 
 3.  More than 15 
 4.  Less than 10 

เฉลย   ข้อ 3.  More than 15   มำกกว่ำ 15 % 

โจทย์ถามว่า:  ข้อใดคือร้อยละของผู้อ่านในปีที่มีผู้อ่านน้อยที่สุด? 
ตอบข้อ 3 มากกว่า 15 % เพราะปีที่มีผู้อ่านน้อยที่สุดคือ 1952 ประมาณร้อยละ 18  
1. มากกว่า 20 %  ผิด  
2. น้อยกว่า 15 %  ผิด 
3. มำกกว่ำ 15 % ถูก 
4. น้อยกว่า 10 %  ผิด 

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                 39.71  
สพฐ.                     34.96 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  35.20     
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32.  What is the trend of percentage of readers from 1952 to 2005? 
 1.  Upward 
 2.  Downward 
 3.  Unchanged 
 4.  Up and down 

เฉลย   ข้อ 1.  Upward  เพิ่มข้ึน 

โจทย์ถามว่า แนวโน้มของผู้อ่านในช่วงปี 1952 ถึง 2005 เป็นอย่างไร? 
  ตอบข้อ 1 เพิ่มข้ึน เพราะ ตั้งแต่ปี 1952-2005 แท่งกราฟสูงขึ้นเรื่อยๆ 

1. เพิ่มขึ้น   ถูก 
2. ลดลง    ผิด 
3. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ผิด 
4. เพ่ิมขึ้น และ ลดลง  ผิด 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:          
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:             
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                 26.47 
สพฐ.                     42.50  
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  42.88   

33.  This year is 2016. How many years ago was the question first asked? 
 1.  49 years 
 2.  56 years 
 3.  67 years 
 4.  76 years 

เฉลย   ข้อ  3.  67 years 

โจทย์:  ถ้าปีนี้คือปี 2016 จากค าถามแรกที่ถาม ผ่านมาก่ีปีแล้ว? 
 ตอบ 67 ปี เพราะค าถามแรกคือ “คุณอ่านหนังสือหรือนวนิยายในปัจจุบันหรือไม่” 

เริ่มเมื่อ 1949 ถึง 2016 เท่ากับ 2016 – 1949 = 67 ปี 
1. 49 ปี  ผิด 
2. 56 ปี  ผิด 
3. 67 ปี  ถูก 
4. 76 ปี  ผิด 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                  25.00 
สพฐ.                      40.10 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   40.23 
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Reading 2:  Items 34-36 
 จำกข้อ 34-36 ใช้ข้อมูลจำกรูปภำพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.  How can the patient take this medicine? 
 1.  Drink it three times a day. 
 2.  Chew three capsules a day. 
 3.  Take one capsule three times a day. 
 4.  Apply to the skin times a day. 

เฉลย   ข้อ  3.  Take one capsule three times a day. 

โจทย์:  ผู้ป่วยสามารถรับประทานยานี้ได้อย่างไร? 
1  ดื่ม 3 ครั้งต่อวัน   ผิด 
2. เคี้ยว 3 แคปซูลต่อวัน   ผิด 
3. รับประทำน 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง  ถูก 
4. ทาผิว ทุกวัน    ผิด 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                 35.29 
สพฐ.                     50.31  
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  50.36  
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35.  How can the patient get in touch with the pharmacy? 
 1.  By Line ID 
 2.  By e-mail 
 3.  By Facebook 
 4.  By phone 

เฉลย   ข้อ 4.  By phone โดยทำงโทรศัพท์ 

 โจทย์:  ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับร้านขายยาได้อย่างไร? 
1. โดยทางไลน์  ผิด 
2. โดยทางอีเมล์  ผิด 
3. โดยทางเฟสบุ๊ค ผิด 
4. โดยทำงโทรศัพท์ ถูก เพรำะมีหมำยเลขโทรศัพท์ก ำกับอยู่ 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                  41.18    
สพฐ.                      56.82 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   56.79 

 
 
36.  How many days will it take for the patient to finish the whole bottle? 
 1.  3 days 
 2.  7 days 
 3.  10 days 
 4.  30 days 

เฉลย   ข้อ 3.  10 days 

 โจทย์:  ผู้ป่วยใช้เวลากี่วันที่จะทานยาหมดขวด? 
1. 3 วัน  ผิด 
2. 7 วัน  ผิด 
3. 10 วัน ถูก เพรำะมีท้ังหมด 30 แคปซูล ทำนวันละ 3 แคปซูล 30/3=10วัน 
4. 30 วัน ผิด 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                  22.06 
สพฐ.                      16.54   
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1   17.13 
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Reading 3:  Items 37-39 
 จำกข้อ 37-39 ใช้ข้อมูลจำกเรื่องท่ีอ่ำนนี้ 
 
 An accountant answered an advertisement for a job with a large company. At 
the end of the interview, the chairman said, “One last question–what is three times 
seven?” The accountant thought for a minute and replied, “Twenty-two.” 

 Outside he took his calculator and realized that he should have said twenty-
one. He conclude that he had lost the job. Two weeks later, however, he was offered 
the post. 

 After a few weeks, he asked the chairman why he had been chosen when he 
had given the wrong answer. 
 “You were the closest,” the chairman replied. 
 
แปลเรื่อง:    

นักบัญชีคนหนึ่งตอบสัมภาษณ์งานกับ บริษัท ขนาดใหญ่ ในตอนท้ายของการสัมภาษณ์ประธานกล่าว
ว่า "หนึ่งค าถามสุดท้าย – เจ็ด สามครั้งคืออะไร?" นักบัญชีคิด 1 นาทีและตอบว่า "ยี่สิบสอง" 

เมื่อออกมาภายนอกเขาหยิบเครื่องคิดเลขของเขาและคิดได้ว่าเขาควรจะบอกว่ายี่สิบเอ็ด เขาสรุปว่า
เขาพลาดงานนี้เสียแล้ว สองสัปดาห์ต่อมา, อย่างไรก็ตามเขาได้รับต าแหน่งนี้ 

หลังจากไม่กี่สัปดาห์เขาถามประธานว่าท าไมเขาถึงเลือกเขาในเมื่อเขาให้ค าตอบผิด 
"คุณใกล้เคียงมากท่ีสุด" ประธานตอบ 
 
 
37.  Why did the accountant think he wouldn’t get the job? 
 1.  Because he gave the wrong answer. 
 2.  Because he didn’t use his calculator. 
 3.  Because he lost contact with the chairman. 
 4.  Because the chairman asked him the wrong question. 

เฉลย   ข้อ 1.  Because he gave the wrong answer. 

 โจทย์:  ท าไมนักบัญชีคิดว่าเขาจะไม่ได้งาน 
1. เพรำะเขำให้ค ำตอบผิด   ถูก 
2. เพราะเขาไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขของเขา  ผิด 
3. เพราะเขาขาดการติดต่อกับประธาน  ผิด 
4. เนื่องจากประธานถามค าถามผิด   ผิด 
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ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                 19.12 
สพฐ.                     27.27 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  28.10  

 
 
38.  Why did he get the job? 
 1.  He was the closest friend of the manager. 
 2.  He was the closest friend of the chairman. 
 3.  The other candidates were worse than him. 
 4.  He admitted that he gave the wrong answer. 

เฉลย   ข้อ 3.  The other candidates were worse than him. 

 โจทย์:  ท าไมเขาถึงได้งาน? 
1. เขาเป็นเพ่ือนสนิทของผู้จัดการ  ผิด 
2. เขาเป็นเพ่ือนสนิทของประธาน  ผิด 
3. ผู้สมัครคนอ่ืนแย่กว่ำเขำ  ถูก 
4. เขายอมรับว่าเขาให้ค าตอบผิด  ผิด 
 

ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                 29.41 
สพฐ.                     26.06 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  26.28  

 
 
39.  Why is this joke funny? 
 1.  The chairman was too generous. 
 2.  An accountant could do simple multiplication easily. 
 3.  This accountant was the only candidate for the job. 
 4.  A large company offered a job to an incompetent person. 

เฉลย   ข้อ 4.  A large company offered a job to an incompetent person. 

  โจทย์:  ท าไมเรื่องนี้ดูตลกๆ? 
1. ประธานเป็นคนใจกว้างเกินไป    ผิด 
2. บัญชีสามารถท าคูณง่าย ๆ ได้ง่าย   ผิด 
3. บัญชีนี้เป็นเพียงผู้สมัครงานเท่านั้น   ผิด 
4. บริษัทที่มีขนำดใหญ่เสนองำนให้คนที่ไร้ควำมสำมำรถ ถูก 
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ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                 25.00 
สพฐ.                     25.07 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  25.08  

 
Reading 4:  Items 40-44 
 
 The Great Sphinx of Giza in Egypt is a 20.22-meter tall stone figure of a lion with 
the head of a human. The structure of the Sphinx is cut entirely out of rock. Some 
people believe that there is hidden area inside which people can enter, but no one 
has yet found a way to get in. Many stories have been told about the Great Sphinx as if 
it were a living creature and had the human qualities of being strong and wise. 

 There is one story about a young man who fell asleep next to the Great Sphinx. 
The man had gone hunting that day and he was tired. As he slept, the man dreamt 
that he would become the King of Egypt if he cleared away the desert sand that was 
partially covering the Sphinx. 

 But the story oddly had no ending. What do you think happened? Did the boy 
clean the sand away from the Sphinx? Did he become King of Egypt? No one seems to 
know. 

 Over time, wind and sand have worn away part of Great Sphinx’s nose as well 
other areas. However, it is now being restored to look much like it once did.  
 

แปลเรื่อง: 
มหาสฟิงซ์แห่งกิซ่าในประเทศอียิปต์ เป็นรูปแกะสลักหนิ มีตัวเป็นสิงโต มีหัวเป็นมนุษย ์สูง 20.22 ม. 

โครงสร้างของสฟิงซ์ถูกตัดออกจากหิน บางคนเชื่อว่ามีพ้ืนที่ที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งผู้คนสามารถเข้ามาได้ แต่ไม่มี
ใครพบหนทางในการเข้ามาได้  มีเรื่องราวหลายเรื่องได้รับการบอกเล่าเกี่ยวกับมหาสฟิงซ์อันยิ่งใหญ่ราวกับว่า
มันเป็นสิ่งมีชีวิตและมีคุณสมบัติของมนุษย์ที่แข็งแรง และชาญฉลาด 

มีเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่หลับไปข้างๆ มหาสฟิงซ์ ชายคนนี้ออกไปล่าสัตว์ในวันนั้นและเขารู้สึก
เหน็ดเหนื่อย ขณะที่เขานอนหลับไป เขาฝันว่าเขาจะเป็นกษัตริย์แห่งอียิปต์หากเขาก าจัดทรายซึ่งปกคลุม
บางส่วนของสฟิงซไ์ด้ 

แต่เรื่องราวแปลกๆ ก็มีไมส่ิ้นสุด คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้น? เด็กชายท าความสะอาดทรายออกจากสฟิงซ์
หรือไม่? พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอียิปต์หรือ? ดูเหมือนไม่มีใครรู้ 

เมื่อเวลาผ่านไป ลมและทรายได้ท าส่วนจมูกของมหาสฟิงซ์แหว่งไปกว่าบริเวณอ่ืน อย่างไรก็ตามขณะนี้
ได้รับการบูรณะให้ดูดีเหมือนเดิม 
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40.  What is the story mainly about? 
 1.  A lion 
 2.  An animal 
 3.  A king 
 4.  A statue 

เฉลย   ข้อ 4.  A statue   

โจทย์:  เรื่องราวส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอะไร? 
1. สิงโต  ผิด 
2. สัตว ์  ผิด 
3. กษัตริย์ ผิด 
4. รูปปั้น ถูก 

 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน:         ต 1.1 
สาระ:              ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด:            ม.3/4 
รูปแบบข้อสอบ:  4  ตัวเลือก 1 ค าตอบ 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                 23.53 
สพฐ.                     17.46    
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  18.18  

 
 
Reading 4: Item 40-44 
 

       The Great Sphinx of Giza in Egypt is a 20.22- meter tall stone figure of a lion with the 
head of a human. The structure of the Sphinx is cut entirely out of rock.  Some people 
believe that there is a hidden area inside which people can enter, but no one has yet found 
a way to get in. Many stories have been told about the Great Sphinx as if it were a living 
creature and had the human qualities of being strong and wise.  

      There is one story about a young man who fell asleep next to the Great Sphinx. The 
man had gone hunting that day and he was tired. As he slept, the man dreamt that he 
would become the King of Egypt if he cleared away the desert and sand that was partially 
covering the Sphinx.  

       But the story oddly had no ending. What do you think happened? Did the boy clean 
the sand away from the Sphinx? Did he become King of Egypt? No one seems to know.  

       Over time, wind and sand have worn away part of the Great Sphinx’s nose as well as 
other areas. However, it is now being restored to look much like it once did. 
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40. What is the story mainly about? 
    1.  A  lion 
   2.  An  animal 
    3.  A  king 
    4.  A  statue 
 

เฉลย     ข้อ  4. A statue 
 จำกโจทย์ เรื่องรำวส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอะไร  
 คุณควรจะตอบว่าอย่างไร 
          1.   สิงโต 

                     2.   สัตว์ 
                     3.   กษัตริย์ 
  4.   รูปปั้น 
  
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :         ต  1.2 
สาระ       :         1     ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :         ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :   แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                    18.18 

สพฐ.                        17.46 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1     23.53 

 
 
41. Which of following is TRUE about the young man in the story? 
    1.  He became King of Egypt. 
    2.  The day’s hunting tired him out. 
    3.  He dreamt that the Sphinx came alive. 
    4.  He thought he saw the Sphinx’s nose. 

เฉลย  ค ำถำม  อะไรต่อไปนี้เป็นควำมจริงเกี่ยวกับชำยหนุ่มในเรื่องรำว  
         ค าตอบคือ ข้อ     2.  The day’s hunting tired him out. (กำรล่ำสัตว์ในวันนี้ท ำให้เขำออกไป) 

          1.  เขาได้เป็นกษัตริย์ของอียิปต์ 
2.  การล่าสัตว์ในวันนี้ท าให้เขาออกไป 

          3.  เขาฝันว่าสฟริงซ์กลับมามีชีวิตอยู่ 
  4.  เขาคิดว่าเขาเห็นจมูกของสฟริงซ์ 
  
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :         ต 1.2 
สาระ       :          1    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :          ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :     แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                   28.37 
สพฐ.                       27.95 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    30.88 
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42. What might the young man have done after he woke up? 
    1.  Cleared the sand from the Sphinx. 
    2.  Revolted against the King of Egypt. 
    3.  Brought the Sphinx to life. 
    4.  Moved the Sphinx away.  

เฉลย  ค ำถำม  ชำยหนุ่มอำจจะท ำอะไรหลังจำกตื่นขึ้น  
        ค ำตอบคือ ข้อ   1.  Cleared the sand from the Sphinx. (ล้ำงทรำยออกจำกสฟริงซ์) 

           2.   เป็นที่รังเกียจต่อกษัตริย์แห่งอียิปต์ 
                      3.   น าสฟริงซ์ไปใช้ชีวิต 
     4.   ย้ายสฟริงซ์ไป 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :    ต 1.2 
สาระ       :       1   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :        ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :   แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                 31.80 
สพฐ.                    31.23    
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  16.18 

 
 
43. What happened to the young man at the end of the story? 
    1.  He disappeared. 
    2.  He stayed near the Sphinx. 
    3.  The King of Egypt sent him away. 
    4.  It is still unknown. 

เฉลย  ค ำถำม  เกิดอะไรขึ้นกับชำยหนุ่มในตอนท้ำยของเรื่อง 
        ค ำตอบคือ ข้อ     4.  It is still unknown. (มันยังไม่ทรำบ) 

          1.   เขาหายไป 
                     2.   เขาอยู่ใกล้สฟริงซ์ 
  3.   กษัตริย์แห่งอียิปต์ส่งเขาไป 

4.   มันยังไม่ทราบ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :        ต 1.2 
สาระ       :        1   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :         ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :    แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                22.16 
สพฐ.                     21.28 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1    5.88 
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44. What would be the best title for this passage? 
    1.  The King of Egypt 
    2.  The Egyptian  Desert 
    3.  The Sphinx and Its Story 
    4.  The Restoration of the Sphinx  

เฉลย  ค ำถำม  ชื่อที่ดีที่สุดของข้อควำมนี้คืออะไร 
        ค ำตอบคือ ข้อ     3.  The Sphinx and Its Story (สฟริงซ์และเรื่องรำวของมัน) 

           1.   กษัตริย์แห่งอียิปต์ 
                      2.   ทะเลทรายอียิปต์ 

 3.   สฟริงซ์และเรื่องราวของมัน 
   4.   การฟ้ืนฟูของสฟริ้งซ์  
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :       ต 1.2 
สาระ       :       1    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :        ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :   แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                      29.68 
สพฐ.                          29.27 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1       29.41 

  
 
Reading 5: Items 45-50 
   

      Mount  Tambora, on Sumbawa Island, Indonesia, erupted in April 1815. It destroyed 
most of the island’s population and its vegetation. Trees were pushed into the sea along 
with the volcanic ash. Tsunamis caused by the explosion also affected islands nearby. 

      But the volcano’s destructive power wasn’t just limited to that area. The United 
States experienced extreme frosts and heavy snow even in July, ruining everything in the 
fields. The same happened elsewhere, causing a worldwide famine. This helped to spread a 
new strain of cholera in Asia and typhus in other regions. 

 Experts are now saying that Mount Tambora is likely to erupt again .Steady 
streams of earthquakes are currently shaking the island . Nobody knows for sure when and 
how intensely Mount Tambora will explode next, but we know it is awakening , and that’s 
not good at all. 
 
45. What would be the best title for this passage? 
       1. Volcanic Eruptions 
       2. Eruption of Tambora 
      3. Destruction of Sumbawa 
       4. History Always Repeats Itself 
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เฉลย  ค ำถำม  เชื่อที่ดีที่สุดของข้อควำมนี้คืออะไร 
        ค ำตอบคือ ข้อ   2. Eruption of Tambora (กำรปะทุของ Tembora) 

           1.   การปะทุของภูเขาไฟ 
 2.   การปะทุของ Tembora 

            3.   การท าลายของ Sumbawa 
   4.   ประวัติศาสตร์ย่อมซ้ ารอยตัวเอง 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :             ต 1.2 
สาระ       :             1      ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :             ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :       แบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                     32.35 
สพฐ.                         31.91 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1      25.00 

 
 
46. What is the main idea of paragraph I ? 
      1. Mount Tambora is located on Sumbawa Island, Indonesia. 
      2. Some trees were uprooted and pushed into sea. 
      3. Most of the island’s population was killed as well as its vegetation. 
      4. When Tambora erupted in April 1815, Sumbawa was almost completely destroyed. 

เฉลย  ค ำถำม  ควำมคิดหลักของย่อหน้ำแรกคืออะไร 
        ค ำตอบคือ ข้อ   4. When Tambora erupted in April 1815, Sumbawa was almost 
completely destroyed.  (เมื่อ Tambora ปะทุขึ้นในเดือนเมษำยน ปี 1815 เมือง Sambawa  ถูก
ท ำลำยเกือบทั้งหมด) 

           1.   ภูเขา Tambora ตั้งอยู่บนเกาะ Sumbawa อินโดนีเซีย 
                      2.   ต้นไม้จ านวนหนึ่งถูกถอนรากถอนโคนและตกลงในทะเล 
   3.   ประชากรส่วนใหญ่และพืชพันธุ์ถูกท าลาย 
   4.   เมื่อ Tambora ปะทุข้ึนในเดือนเมษายน ปี 1815 เมือง Sambawa ถูกท าลายเกือบ  
                           ทั้งหมด 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :             ต 1.2 
สาระ       :             1    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :             ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :       แบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                      33.91 
สพฐ.                          33.99 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1       33.82 
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47. According to the passage, what did the famine lead to? 
      1. The spread of deadly diseases  
      2. Crops ruined by frost and snow 
      3. The rise in global temperatures 
      4. A large amount of ash thrown into the atmosphere 

เฉลย  ค ำถำม  ตำมเนื้อเรื่อง ควำมอดอยำกน ำไปสู่สิ่งใด 
        ค ำตอบคือ ข้อ    1. The spread of deadly diseases (กำรแพร่กระจำยของโรคร้ำย) 

           2.   พืชถูกท าลายด้วยน้ าค้างแข็งและหิมะ 
                      3.   การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลก 
   4.   เถ้าจ านวนมากที่ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :          ต 1.2 
สาระ       :          1    ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :          ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :    แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                       23.48 
สพฐ.                           23.39 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1        26.47 

 
 
48.  According to the passage, which of the following is NOT true about Mount Tambora?  
        1. It caused damage worldwide. 
        2. It erupted about 200 years ago. 
        3. It filled the sea with uprooted trees and ash. 
        4. It caused tsunamis, but they only affected Sumbawa Island. 
เฉลย  ค ำถำม  ตำมเนื้อเรื่อง ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภูเขำ Tambora 
        ค ำตอบคือ ข้อ  4. It caused tsunamis, but they only affected Sumbawa Island. (มันท ำ
ให้เกิดคลื่นสึนำมิ แต่ส่งผลกระทบเพียงเกำะ Sumbowa เท่ำนั้น) 

           1.   มันท าให้เกิดความเสียหายทั่วโลก 
                      2.   มันปะทุเมื่อสองร้อยปีก่อน 
   3.   มันเต็มไปด้วยทะเลที่มีต้นไม้ที่ถูกรื้อถอนและเถ้า 
   4.   มันท าให้เกิดคลื่นสึนามิ แต่ส่งผลกระทบเพียงเกาะ Sumbowa เท่านั้น  
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :            ต 1.2 
สาระ       :            1     ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :            ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :      แบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 
 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                         27.57 

สพฐ.                             27.05 
 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1         25.00 
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49.  According to the experts, what indicates the next possible eruption of Mount Tambora? 
       1. A series of tsunamis 
       2. Frequent earthquakes 
       3. Frost and heavy snow 
       4. A new strain if epidemics 

เฉลย  ค ำถำม  ผู้เชี่ยวชำญ อะไรที่ระบุว่ำจะเกิดกำรปะทุครั้งใหม่ของภูเขำไฟ Tambora 
        ค ำตอบคือ ข้อ        2. Frequent earthquakes (กำรเกิดแผ่นดินไหวบ่อย) 

1. ชุดของสึนามิ 
2. การเกิดแผ่นดินไหวบ่อย 
3. น้ าค้างแข็งและหิมะตกหนัก 

   4.   สายพันธุ์ใหม่ของโรคระบาด 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :            ต 1.2 
สาระ       :            1     ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :            ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :      แบบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                         27.94 
สพฐ.                             27.49 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1          26.47 

 
 
50. In the last paragraph, how does the writer feel? 
     1. Curious 
     2. Worried 
     3. Relieved 
     4. Confident 

เฉลย  ค ำถำม  ในย่อหน้ำสุดท้ำย ผู้เขียนรู้สึกอย่ำงไร 
        ค ำตอบคือ ข้อ     2. Worried  (กังวล) 

1. อยากรู้อยากเห็น 
2. กังวล 
3. โล่งใจ 

   4.   มั่นใจ 
 
ลักษณะเฉพำะของข้อสอบ 
มาตรฐาน  :               ต 1.2 
สาระ       :                1   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด     :                ม.  3/4 
รูปแบบข้อสอบ :          แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

ระดับร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ                           28.78 
สพฐ.                             28.19 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1         14.71 
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คณะท ำงำน 
 

1. นายกิตติพศ  พลพิลา   ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ประธานกรรมการ 
2. นายกฤตชญา  วิเชียรเพริศ  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
3. นายสมหวัง  พันธะลี   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  รองประธานกรรมการ 
4. นายสุริยา  ผ่องเสียง   ศึกษานิเทศก์   สาระคณิตศาสตร์ 
5. นางสายรุ้ง  น้อยนาจารย์  ศึกษานิเทศก์   สาระภาษาไทย 
6. นายอินสวน  สาธุเม   ศึกษานิเทศก์   สาระสังคมศึกษา  
7. นางสาวศิวพร  นิลสุข   ศึกษานิเทศก์   สาระภาษาอังกฤษ 
8. นายธนวรรช  วัชโสก   ศึกษานิเทศก์   สาระวิทยาศาสตร์ 
9. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริภักดิ์  คร ูโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร  สาระภาษาอังกฤษ 
10. นางณภัทร์พร  อรัญเวศ  ครู โรงเรียนด่านใต้วิทยา  สาระภาษาอังกฤษ 
11. นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สาระภาษาอังกฤษ 
12. นางตุลา  มาลาแสง   ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สาระภาษาอังกฤษ 
13. นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูร ครู โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ สาระภาษาอังกฤษ 
14. นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด   ครู โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สาระภาษาอังกฤษ 
15. นางปิยภา  คงสิบ  ครู โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ สาระภาษาอังกฤษ 
16. นางสาวสายใจ วรพันธุ์   ครู โรงเรียนนามลวิทยาคาร สาระภาษาอังกฤษ 
17. นายใลอ้อน  มาลา   ครู โรงเรียนหนองแปนฯ  สาระภาษาอังกฤษ 
18. นางพรเพ็ญ  ฤทธิลัน   ศึกษานิเทศก์   5 สาระ 

 
 

https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=8605&Area_CODE=4601
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=504766&Area_CODE=4601
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=493808&Area_CODE=4601
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=268367&Area_CODE=4601
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=489621&Area_CODE=4601
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=7148&Area_CODE=4601
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