เครือ่ งมือวัดและประเมิน
ความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
“ทักษะการฟัง”

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์

กันยายน 2555
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คาชีแ้ จง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง ตามจุดเน้นการพัฒนา
คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นฟั ง แล้ ว บอกใจความสาคั ญ เรี ย งลาดั บ ข้ อ มู ล
และสรุ ป ความจากบทสนทนาที่ ฟั ง
2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบถูกผิด และแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3. ให้นักเรียนฟังคาสั่งให้ชัดเจน และเมื่อนักเรียนฟังบทสนทนาแล้ ว เลื อกคาตอบที่ถูกที่สุ ด เพียงคาตอบเดียว
4. นักเรียนใช้เวลาทาข้อสอบประมาณ 40 นาที
5. วิธีตอบ
สมมตินักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 2 เป็นคาตอบที่ถูกหรือเหมาะสมที่สุด ให้นักเรียน X ลงในกระดาษคาตอบ
ตรงหมายเลขข้อที่ต้องการ 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 woman, Ellen and her neighbour,
Steve, about living in a small town. 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 1-7)
Item

a
Yes

1. Ellen was glad to leave New York.
2. Steve wants Ellen to join the drama society.
3. Ellen will buy a ticket for the musical.
4. Steve thinks only men enjoy playing football.
5. Ellen will join the gym next month.
6. At the end Ellen is looking forward to living in Littleport.
7. Ellen has a different idea from Steve about living in a small town.
Instructions B:

You will hear a conversation between two men about a Japanese public
bath twice. Listen carefully and answer the questions. (items 8-14)

8.

a.
b.
c.
d.

Soak in the bath
Take off your shoes
Pay the entrance fee
Put your clothes in a locker

9.

a.
b.
c.
d.

The entrance fee was expensive.
People sit down when they bathe.
He saw the attendant sitting undressed.
The attendant could see him undressing.

10. a.
b.
c.
d.

Nothing
Shorts
A towel
A swimming suit

b
No
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11. a.
b.
c.
d.

Have fun with games
Make friends with others
Make informal business deals
Find marriage partners for their children

12. a.
b.
c.
d.

Watch videos
Drink something
Wash each other’s back
Play Japanese chess with friends

13. a.
b.
c.
d.

Take off your shoes and get undressed
Chat with friends, and wash their backs
Rinse off all the soap and soak in the baths
Relax in the dressing room and get undressed

14. a.
b.
c.
d.

How do people like a Japanese public bath?
How do people get to a Japanese public bath?
What do people do in a Japanese public bath?
What do people do after taking a Japanese public bath?

Instructions C:

You will hear a conversation between a man and a woman about dinner twice.
Listen carefully and answer the questions. (items 15-20)

15. a.
b.
c.
d.

She is exercising.
She is busy at work.
She is resting in bed.
She is outside the house.

16. a.
b.
c.
d.

He is not using a recipe at all.
He is not following the right recipe.
He is missing the right pan to cook the pizza.
He is using the directions for a different food.
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17. a.
b.
c.
d.

He doesn’t taste it.
He throws it away after making it.
She can tell by his non-verbal expressions.
He tells her honestly what he thinks about it.

18. a.
b.
c.
d.

It is burned.
It is too salty.
It is too chewy.
It is strange putting pumpkin in.

19. a.
b.
c.
d.

They eat their own pizza.
They decide to go out to eat.
They order delivery pizza to eat.
They eat something different at home.

20. a.
b.
c.
d.

A father likes to try a new recipe of food.
A daughter asks her father to make pizza for her.
A wife wants to taste food cooked by her husband.
A husband is responsible for cooking dinner instead of his wife.
---------------------------------------

