เครือ่ งมือวัดและประเมิน
ความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
“ทักษะการฟัง”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์
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คาชีแ้ จง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง ตามจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฟังแล้วบอกใจความสาคัญ เรียงลาดับ วิเคราะห์
และเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อที่ครูให้
2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบถูกผิด และแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. ให้นักเรียนฟังคาสั่งให้ชัดเจน และเมื่อฟังบทสนทนาแล้วเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
4. นักเรียนใช้เวลาทาข้อสอบประมาณ 40 นาที
5. วิธีตอบ
สมมติ นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า ตั ว เลื อ กที่ 2 เป็ น คาตอบที่ ถู ก หรื อ เหมาะสมที่ สุ ด ให้ นั ก เรี ย น X ลงใน
กระดาษคาตอบตรงหมายเลขข้อที่ต้องการ ดังนี้
ข้อ
0

a

b


c

d

ถ้าต้องการเปลี่ยนคาตอบ ให้ลบคาตอบเดิมให้สะอาด แล้ว X (กากบาท) คาตอบใหม่
6. เกณฑ์การประเมิน
- ตอบถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
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Instructions A: You will hear a conversation between a girl, Lucy and a boy, Edward about

pocket money. Decide if each sentence is correct or incorrect. Put a tick in the box under “a”
for “YES”
if it is correct and a tick in the box under “b” for “NO” if it is not. (items 1-8)
Item

a
Yes

1. At first, Edward thinks Lucy gets enough pocket money.
2. Lucy’s friends get more pocket money than she does.
3. Lucy is happy to pay for her own music.
4. Edward understands why Lucy’s mother refuses to pay for housework.
5. Lucy’s mother has promised her more pocket money next year.
6. Edward thinks that Lucy should stop asking for more pocket money.
7. Lucy and Edward have been friends for some time.
8. Lucy is talking to Edward about the conflict between her and her mother on
pocket money.
Instructions B:

You will hear a conversation between a man and a woman on the phone

twice.
Listen carefully and answer the questions. (items 9-15)
9.

a.
b.
c.
d.

He met Dr. Carter at his daughter’s school.
A friend referred him to Dr. Carter's office.
He saw the office on his way home from work.
He found Dr. Carter's number in the phone book.

10. a.
b.
c.
d.

On the day he had the accident.
One day after he had the accident.
One day before he had the accident.
Two days before he had the accident.

11. a.
b.
c.
d.

Tuesday at 8.00 a.m.
Tuesday at 4.00 p.m.
Thursday at 8.15 a.m.
Thursday at 7.30 p.m.

b
No
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12. a.
b.
c.
d.

He hurt his knee when he fell from the window.
He broke his arm when he fell onto the ground.
He injured his ankle when he fell from a ladder.
He sprained his hand when he fell off the roof of his house.

13. a.
b.
c.
d.

The man had better go to the hospital.
The man should put some ice on his injury.
The man ought to take it easy for a few days.
The man needs to come into the office right away.

14. a.
b.
c.
d.

My bigger ankle
My smaller ankle
My painful ankle
My bleeding ankle

15. a.
b.
c.
d.

Medical advice from a doctor
An appointment to see a doctor
An accident at the doctor’s office
A late suggestion from a receptionist

Instructions C: You will hear a conversation between a man and a woman on the phone

twice.

Listen carefully and answer the questions. (items 16-20)

16. a.
b.
c.
d.

March 20th
March 21st
March 22nd
March 23rd

17. a.
b.
c.
d.

A room with a sauna bath
A non-smoking room
A smoking room
Either one is okay.

18. a.
b.
c.
d.

It's too expensive.
It doesn't have a nice view.
It doesn’t have a kitchenette.
It doesn't come with a sauna bath.
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19. a.
b.
c.
d.

80 dollars
88 dollars
200 dollars
220 dollars

20. a.
b.
c.
d.

Making a hotel reservation
Describing rooms in a hotel
Booking an expensive room
Bargaining for a perfect room
-------------------------------------------------------------

