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แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Proficiency Test)ในระดับบัณฑิตศึกษา โดยประกอบด้วย 2
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบทดสอบทักษะการอ่าน (Reading skills) จานวน 40 ข้อ 40 คะแนน และส่วนที่ 2
1 แบบทดสอบทักษะการเขียน (Writing skills) จานวน 40 ข้อ 40 คะแนน รวมทั้งหมด 80 คะแนน โดยมี
รายละเอียดแต่ละส่วนดังนี้
1. แบบทดสอบทักษะการอ่าน (Reading skills)
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีการ
กาหนดเนื้อหาสาระ ๔ หัวเรื่องภายใต้หลักกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลของสภายุโรป (CEFR) ได้แก่ ๑) การ
อ่านจดหมาย (Reading correspondence) ๒) การอ่านอย่างมีจุดประสงค์ (Reading for orientation) ๓)
การอ่านเพื่อหาข้อมูลและการโต้แย้ง (Reading for information & argument) และ ๔. การอ่านคาแนะนา
(Reading instruction)
๑.๑ การกาหนดระดับความสามารถในการอ่าน (Level of Reading Comprehension)
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มี
ระดับความเข้าใจดังนี้
ความสามารถในการอ่ า นขั้ น ความรู้ (Knowledge) ได้ แ ก่ การระบุ รายละเอีย ดและตอบ
คาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ (Identify specific details) และการระบุคานามอ้างอิง (Noun reference) (ค่า
น้าหนัก 30%)
ความสามารถในการอ่านขั้นถ่ายโอน (Transfer) ได้แก่ การเดาความหมายคาศัพท์จากบริบท
ได้ (Guessing word meaning from context) (ค่าน้าหนัก 20%)
ความสามารถในการอ่านขั้นการสื่อความหมาย/สื่อสาร (Communication) ได้แก่ การจับ
ใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ (Main idea) และการระบุหัวข้อเรื่องที่อ่าน (Topic) (ค่าน้าหนัก 20%)
ความสามารถในการอ่านขั้นวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) ได้แก่ การอนุมานความ (Making an
Inference) การระบุข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น (Fact and opinion) และการระบุโครงสร้างเรื่อง (Identifying
Text Structure) (ค่าน้าหนัก 30%)
 การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ (Identify specific details)
 การระบุคานามอ้างอิง (Noun reference)
 การเดาความหมายคาศัพท์จากบริบทได้ (Guessing word meaning from context
 การระบุหัวข้อเรื่องที่อ่าน (Topic)
 การจับใจความสาคัญจากเรื่องที่อ่านได้ (Main idea)
 การอนุมานความ (Making an Inference)
 การระบุข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น (Fact and opinion) และ
 การระบุโครงสร้างเรื่อง (Identifying Text Structure)
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เทคนิคในการทดสอบการอ่านเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีการให้คะแนนเป็นรูปแบบตอบถูก
ได้ 1 ตอบผิดได้ 0
- การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ(Main Idea)และหัวข้อเรื่องที่อ่าน (Topic)
การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญ เป็นการอ่านเพื่อจับใจความหลักของเรื่องซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สุดของ
เรื่องและเป็น ส่ วนที่ครอบคลุมและควบคุมเรื่องนั้นๆ กล่าวคือ ในแต่ล ะย่อหน้าต้องมีใจความสาคัญ (Main
idea)เพียงอันเดียวและถ้าเมื่อขาดใจความสาคัญไปแล้ วย่อมจะทาให้ไม่เกิดเนื้อเรื่องต่างๆ ขึ้น หรือทาให้ไม่
ทราบจุดประสงค์เรื่องนั้นๆ แล้วทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้
โดยปกติแล้วใจความสาคัญจะเป็นประโยคเท่านั้น การวิเคราะห์และค้นหาใจความสาคัญได้จะต้อง
เกิ ดจากการค้น หาหั ว ข้อ เรื่ อ งที่ อ่าน (Topic)มาก่อ น และน าเอาส่ ว นหั ว ข้ อเรื่องที่ อ่ าน (Topic)มารวมกั บ
ข้อความที่คอยควบคุมสาระเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่อ่าน(Topic)นั้น กล่าวโดยสรุป คือ
1) พินิจพิเคราะห์และหาหัวข้อเรื่องที่อ่าน (Topic) หรือ เนื้อเรื่องที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องใด (What is
the topic idea?)
2) ส่ วนที่ควบคุมประเด็น สาระที่เสนออยู่นั้นคืออะไร นั่นคือถูกควบคุมให้ พูดถึงสิ่งใด แล้วนาเอา
หัวข้อเรื่องที่อ่าน (Topic) + สิ่งที่ควบคุมความคิด (Controlling idea) ก็จะได้เป็นใจความสาคัญ (Main idea)
จึงเห็นได้ว่าใจความสาคัญที่ถูกต้อง
Passage
Visit anywhere schools in the world and you probably notice a number of similarities.
There are students, teachers, books, chalkboards and exams everywhere. However, a school
system in one country is not identical to the system in any other country. It cannot be
exactly the same because each culture is different. The education system is a mirror that
reflects the culture. Look at the school system, and you will see the social structure and a
value of its culture.
-ลักษณะคาถามหาหัวข้อเรื่องที่อ่าน: What is the topic of the passage? (หัวข้อเรื่องที่อ่านคือ
อะไร) จากเรื่องที่อ่านจะกล่าวถึงระบบของโรงเรียนต่างๆที่อยู่ทั่วโลก
ดังนั้น “School system in the world” จึงเป็นหัวข้อเรื่องที่อ่าน (Topic) ของบทอ่านนี้
-ลักษณะค าถามหาใจความสาคัญ ของเรื่ องที่อ่า น: What is the main idea of the passage?
(ใจความสาคัญของเรื่องที่อ่านคืออะไร) จากบทอ่านดังกล่าวมีใจความสาคัญหลักคือ การกล่าวถึงความเหมือน
ความแตกต่างของระบบโรงเรียนทั่วโลก ดังนั้น “Schools in the world are not similar because each
culture is different so the educational system is the mirror that reflects the culture.” จึ ง
เป็นหัวใจหลักสาคัญของย่อหน้านี้
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-การเดาความหมายค าศัพ ท์จ ากบริบทได้ (Guessing word meaning from context) เป็นการ
ถามหาคาศัพท์ที่ยากในบทอ่าน โดยการดูจากบริบท ยกตัวอย่างคาศัพท์ที่พบ identical เมื่ออ่านไปแล้วไม่
เข้าใจคานี้ให้กลับไปอ่านบริบทโดยรอบ
a school system in one country is not identical to the system in any other country.
It cannot be exactly the same because each culture is different.
ดังนั้น not identical มีความหมายเดียวกันกับ it cannot be exactly the same.
-การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ (Identify specific details) เป็นการหารายละเอียด
ทั่วไปเพื่อที่จะนาไปสรุปเรื่องของบทอ่าน จากบทอ่านดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
Details ๑
Topic

School
system in the
world

…………………………
Main idea
…………………………
……“Schools in the
world are not similar
because each culture
is different so the
educational system is
the mirror that reflects
the culture.” ……….

The similarities of school
system in the world are;
students, teachers, books,
blackboards, exams

Details ๒
The difference of school
system in the world are;
culture, social structure

- การระบุโครงสร้างเรื่อง (Identifying Text Structure)
การระบุ โ ครงสร้ างเรื่ อ งเป็ น ความสามารถของผู้ อ่ า นในการสรุ ป โครงสร้ างที่ ผู้ แ ต่ ง ใช้ เรี ย บ
เรียงความคิดผู้เขียนในข้อเขียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการในการอ่านนั้นนอกจากผู้อ่านจะต้องทา
ความเข้าใจความสัมพันธ์ของประโยคแล้ว ผู้ อ่านควรมีความรู้ถึงความสัมพันธ์ของความคิดรวบยอดที่ประกอบ
กันเป็นโครงสร้างเรื่อง
ประเภทของรูปแบบการเรียบเรียงโครงสร้างเรื่องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ข้ อ ความเชิ ง เหตุ แ ละผล (Cause and Effect) คื อ ข้ อ เขี ย นที่ แ สดงความสั ม พั น ธ์ ข อง
เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุ และผลที่ตามมาของเหตุการณ์นั้นๆ ตัวอย่าง เช่น ข้อเขียนที่บรรยายผลเสียของมลพิษ
ทางอากาศ เป็นต้น
2) ข้อความเชิงจัดชนิ ดและประเภท (Classification) คือ ข้อเขียนที่แสดงลาดับรายการ การ
แยกประเภทของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน ตัวอย่างเช่น ข้อเขียนที่จาแนกประเภทรายการอาหาร เป็นต้น
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3) ข้อความเชิงเปรียบเทียบ (Comparison and Contrast) คือ ข้อความที่เปรียบเทียบทั้งความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่าง สิ่งของ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ข้อความที่เปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการเรียนแบบทางไกลและการเรียนกับครูผู้สอนในห้องเรียน เป็นต้น
4) ข้ อ ความเชิ ง นิ ย าม (Definition) ข้ อ ความเชิ ง นิ ย าม คื อ ข้ อ ความที่ มี ลั ก ษณะบรรยาย
ความหมายของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ลักษณะของการทางานเป็นทีม ลักษณะของผู้นาที่ดี
5) ข้อความเชิงลาดับเหตุการณ์เรื่องเล่า (Narrative timeline) เป็นข้อความที่มีลาดับเวลาการ
เกิดเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ นิทาน เป็นต้น
6) ข้อความเชิงปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา (Problem and solution) เป็นข้อความ เชิงสาเหตุ
ที่ก่อนให้เกิดปัญหาต่างๆ พร้อมระบุวิธีการแก้ปัญหาเหล่านั้น เช่น สาเหตุของความเครียดและวิธีการแก้ปัญหา
7) ข้อความเชิง กระบวนการหรือการจัดลาดับ (Process or sequence) เป็นข้อความที่เป็น
กระบวนการต่าง ๆ หรือการสาธิต เช่น กระบวนการทาอาหาร การเจริญเติบโตของพืช
ตัวอย่าง
Passage
1Visit

anywhere schools in the world and you probably notice a number of
similarities. There are students, teachers, books, chalkboards and exams everywhere.
However, a school system in one country is not identical to the system in any other
country. It cannot be exactly the same because each culture is different. The education
system is a mirror that reflects the culture. Look at the school system, and you will see the
social structure and a value of its culture.
วิธีการหาโครงสร้างเรื่องของบทอ่านมีวิธีการดังนี้
1) ค้นหาคาชี้แนะที่สาคัญ (Search for signal words/phrases),
2) เขี ย น ความสั มพั น ธ์ ร ะห ว่ า งความ คิ ด (write the relates ideas on the basis of
statement) เช่ น different or similar, compare and contrast, problem solution, description,
cause and effect, definition, procedure etc.
สรุปได้ดังนี้
Signal words ;…… However… …
Topic ;…..school in the world……
How are they similar?…… students, teachers, books, chalkboards and exams..
How are they different? …………… culture ……………………..
ดังนั้น โครงสร้างเรื่องของบทอ่านย่อหน้าแรก คือ ข้อความเชิงเปรียบเทียบ (Comparison and
Contrast)
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Topic……..Schools in the world……….
Similarities
There are students,
teachers, books,
chalkboards and
exams everywhere

Differences
Each culture is
different and the
social structure and a
value of its culture.

- การระบุคานามอ้างอิง (Noun reference)
การระบุคานามอ้างอิง เป็นการอ้างอิงกลุ่มคาหรือประโยคที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่อง หรืออาจจะ
กล่าวต่อไปนี้ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คาซ้าเดิม ช่วยให้เรื่องที่อ่านกระชับความ ดังนั้น การหาคาอ้างอิงใน
ข้อความจะช่วยให้ผู้อ่านทราบความต่อเนื่องของข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ อันจะนาไปสู่ความเข้าใจในการ
อ่านยิ่งขึ้น
Passage
In applying for a job. Don’t appeal to the employer’s sympathy by saying how
much you need the job; instead, company, However, don’t boast because it will
arouse opposition. But at the same time don’t be modest in stating you
qualifications because in writing the application letter you are expected to point out
you good qualities. Above all, if you don’t have the right qualifications for the job,
don’t apply for it.
คาถาม What is the word “it” in line ๗ refers to………………….. คาว่า it ในบรรทัดที่ 7 อ้างอิงถึง
อะไร
a. job

b. leisure

c. personality

d. experience

คาตอบคือ ข้อ a. job (งาน) ถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติพอก็ไม่ควรสมัครงานนี้
 การอนุมานความ (Making an Inference)
การอ่านอนุมานความ เป็นทักษะการอ่านขั้นสูง โดยที่ผู้อ่านต้องใช้ประสบการณ์ตนเองร่วมกับข้อมูลที่
บทอ่านให้มา นาไปสู่การคาดการณ์คาตอบที่เหมาะสมที่สุด
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รูปแบบการอนุมาน (Making an Inference Pattern)
หลักฐานข้อเท็จจริง
(The evidences Facts)

+

ความรู้เดิมและมุมมองของผู้อ่าน

=

My background knowledge
and point of view

การอนุมานความ
(Making an
Inference)

ตัวอย่าง ระหว่างอ่านพบข้อความนี้
Mexico
In Mexico, the educational system reflects some of the country’s many contrasts. On
the other hand, it is believed that that the nation can achieve equality of rights for everyone
through education. The basis of the Mexican education system is the country’s constitution,
which was written in 1917b. It also states that education should support nation unity and
lead to social, economic, and culture improvement of the people. At lower levels, this
means that there is emphasis on the country’s rich cultural history. Children write historical
essays, participate in activities for national holiday, and read about national heroesespecially native people (Indians). However, it is often difficult to provide education in rural
areas, where many of indigenous people live. People in the area are poor and isolated
geographically. There aren’t enough schools, and rural teachers must be able to teach all six
grades of primary school. Also traditional among some indigenous people do not typically
include school attendance.
คาถาม : What can be inferred from the underline statement? (จากข้อความที่ขีดเส้นใต้
สามารถอนุมานได้ว่าอย่างไร)
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หลักฐานข้อเท็จจริง
(The evidences Facts)
-------------------------------

+

=

ความรู้เดิมและมุมมองของ
ผู้อ่าน
(My background knowledge
and point of view)

ผู้อ่านคิดออกเสียง(Think aloud)
“มันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะจัด
การศึกษาให้คนชนบทให้ได้เท่าเทียม
กับคนในเมืองหลวง”
It is often difficult to provide
education in rural areas”

-------------------------------

ผู้อ่านคิดออกเสียง(Think
aloud)
“คนที่อาศัยในชนบทมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาไม่เท่าเทียมกัน”

การอนุมานความ
(Making an Inference)
---------------------------จากบทอ่านนี้ฉันอนุมานได้ว่า:
“ชาวแมคซิกันไม่มีความเท่าเทียม
กันในด้านการศึกษา กล่าวคือ ชน
พื้นเมืองไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียน
Mexicans are not equal
because some native
people do not go to
schools”.

.

คาถาม : What can be inferred from the underline statement?
คาตอบ : Mexicans are not equal because some native people do not go to schools.
-การระบุข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น (Fact and opinion) เป็นความสามารถที่ผู้อ่านสามารถระบุสิ่ง
ที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า อะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นที่พบได้ในบทอ่าน
ตัวอย่าง
Dear Sir;
I read your announcement for a flight attendant in Bangkok times on September 24.
And would like to apply for the position.
I graduated from university with a degree in English. I have a good command of
spoken in English.
During my vocation, I worked part-time as hotel receptionist. I improve my communication
skills taking care of foreign guests. I think my qualification and eagerness will help me to do
this job well. With this letter I enclose my resume.
I would feel much obliged if you would grant me an interview to further discuss my
application.
คาถาม: Which statement in the letter is an opinion?
a. I would like to apply for the position
b. I read your announcement for a flight attendant
c. I graduated from university with a degree in English
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d. I think my qualification and eagerness will help me to do this job well.
คาตอบ : ข้อ d. I think my qualification and eagerness will help me to do this job
well. เป็นการแสดงข้อคิดเห็นของตนเองเท่านั้น

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบทักษะด้านการเขียน (Writing skills)
แบบทดสอบด้ านการเขี ย นของแบบทดสอบวัด ความสามารถภาษาอั งกฤษระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ประกอบไปด้วย ๒ ภาระงาน โดยที ข้อสอบทักษะการเขียนภาระงานที่ ๑ ผู้
ทดสอบจะต้องเขียนอธิบายข้อมูลที่ให้มาอย่างต่า ๑๕๐ คา จานวน ๒๐ คะแนน และข้อสอบทักษะการเขียน
ภาระงานที่ ๒ ทดสอบจะต้องเขียนเรียงความที่กาหนดให้อย่างต่า ๒๕๐ คา จานวน ๒๐ คะแนน โดยทั้ง ๒
ภาระงานเขียนมีคะแนนรวม ๔๐ คะแนน
ทั้งสองภาระงานมี การกาหนดเนื้อหาสาระ หัวเรื่อง แหล่งที่มาของข้อมูล เทคนิคการทดสอบ และ
วิธีการให้คะแนน ดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้
๑. จุ ด ประสงค์ ก ารสอบแบบทดสอบด้ า นการเขี ย นของแบบทดสอบวั ด ความสามารถ
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีจุดประสงค์เพื่อวัดความสามารถของผู้เข้าสอบ
ในการเขียนเชิงวิชาการและมีสาระทางภาษาที่เกี่ยวข้อง คือ
- to describe the information.
- to contrast and compare the information.
- to use specialized graphics language, not to express your own
opinion.
- to make solutions.
- to express your opinions.
- to contrast and compare the opinions and facts.
- to evaluate facts, ideas or arguments.
- to organize ideas and present them in a well-organized writing.
- the ability to produce a writing task with no mechanical errors.
๒. หัวเรื่องที่ใช้ในการทดสอบมักจะเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่คุ้นเคย
๓. แหล่งที่มาของข้อมูล เป็น กราฟ แผนภูมิ ชาร์ต ประเด็นหัวเรื่องที่น่าสนใจ
๔. เทคนิคการทดสอบ การเขียนตอบเป็นย่อหน้า หรือเป็นเนื้อเรื่องที่มีความยาว
๕. การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจงานเขียน ได้แก่ ๑) Task Achievement ๒)
Coherence and Cohesion ๓) Lexical Resource ๔) Grammatical Range and Accuracy
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Test Specification for Writing Task 1 (English Proficiency Test for RERU Graduate School)
Total score: 60 marks Time: 60 minutes
Task
Test objectives
Topics
Language content
Input text Output text Skill level Time
Scoring criteria
Task 1) Summary Writing (20 marks)
I
Amplified Objective: After reading a writing task description, the test-takers are able to write a summary of information given in a graph, chart,
table, diagram with the length of at least 150 words.
- the ability to describe
Describing information Written: Task Written : A Applicatio
20
1) Task Achievement
the
description
summary
Familiar Contrasting and
n
mins 2) Coherence and
information objectively;
comparing information and a graph, writing of at
Cohesion
- the ability to contrast
- Using specialized
chart, table, least 150
3) Lexical Resource
and
graphics language
diagram, etc. words in
4) Grammatical Range
compare the information;
length
and Accuracy
- the ability to use
specialized graphics
language, not to express
own opinion and not to
evaluate the data.
- the ability to organize
ideas and present them in a
well-organized writing.
- the ability to produce a
writing task with no
mechanical errors.
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Task
II

Test Specification for Writing Task 2 (English Proficiency Test for RERU Graduate School)
Test objectives
Topics
Language content
Input text Output text Skill level Time Scoring criteria
Task 2) Essay Writing (20 marks)
Amplified Objective: After reading a writing task description, the test-takers are able to write a discussion essay in response to a statement of
opinion or ideas with the length of at least 250 words
- the ability to make
- Making solutions
Written:
Written: An
Application
40
1) Task
solutions
- Expressing opinions
Task
essay writing
Familiar
mins Achievement
- the ability to
- Contrasting and
description of at least
2) Coherence
express opinions
comparing the opinions
250
and Cohesion
- the ability to contrast
and facts
words in
3) Lexical
and
- Evaluating facts,
length
Resource
compare the opinions
ideas or arguments
4) Grammatical
and facts
- the ability to evaluate
Range and
facts, ideas or arguments.
Accuracy
- the ability to
organize ideas
and present them in a
well-organized writing.
- the ability to produce
a writing task with no
mechanical errors.
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Levels
Criteria
Task
Achievement
Coherence
and
Cohesion
Lexical
Resource

Grammatical
Range and
Accuracy

Grading Rubric for Writing Task 1,2
4
3

5
-addresses the requirements of
the task
-presents an overview with information
appropriately selected
-presents and adequately highlights key
features/bullet points but details may be
irrelevant, inappropriate or inaccurate
-arranges information and ideas coherently
and there is a clear overall progression uses
cohesive devices effectively, but cohesion
within and/or between sentences
-may be faulty or mechanical
may not always use referencing clearly or
appropriately
-uses an adequate range of vocabulary for
the task
-attempts to use less common vocabulary
but with some inaccuracy
-makes some errors in spelling and/or word
formation, but they do not impede
communication
-uses a mix of simple and complex
sentence forms makes some errors in grammar
and punctuation but they rarely reduce
communication

2

1

- generally addresses the task; the format
may be inappropriate in places
- recounts detail
mechanically with no clear overview; there
may be no data to support the description

- attempts to address the task but does
not cover all key features/bullet points; the
format may be inappropriate
-may confuse key features/bullet points
with detail; parts may be unclear, irrelevant,
repetitive or inaccurate

-fails to address the task,
which may have been
completely misunderstood
-presents limited ideas which
may be largely
irrelevant/repetitive

-answer is
completely
unrelated to
the task

-presents information with some
organization but there may be a lack of overall
progression
-makes inadequate, inaccurate or overuse of
cohesive devices
-may be repetitive because of lack of
referencing and substitution

-presents information and ideas but these
are not arranged coherently and there is no
clear progression in the
response
-uses some basic cohesive devices but
these may be inaccurate or repetitive

-does not organize ideas
logically
-may use a very limited range
of cohesive devices, and those
used may not indicate a logical
relationship between ideas

-fails to
communicate
any message

-uses a limited range of vocabulary ,but this is
minimally adequate for the task
-may make noticeable errors in
spelling and/or word formation that may cause
some difficulty for the reader

- uses only basic vocabulary which may be
used repetitively or which may be
inappropriate for the task
- has limited control of word
formation and/or spelling; errors may cause
strain for the
reader
-uses only a very limited range of
structures with only rare use of subordinate
clauses
-some structures are accurate but errors
predominate, and punctuation is often
faulty

-uses only a very limited
range of words and expressions
with very limited control of word
formation and/or spelling
-errors may severely distort the
message

-can only
use a few
isolated
words

-attempts sentence forms but
errors in grammar and
punctuation predominate
and distort the meaning

-cannot
use
sentence
forms at all

-uses only a limited range of structures
- attempts complex sentences but these
tend to be less accurate than simple sentences
-may make frequent grammatical errors and
punctuation may be faulty; errors can cause
some difficulty for the reader

Name --------------------

No -------------------

-----------------------/20 point

Points

-------------

-------------

-------------

------------
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ข้อสอบทักษะการเขียนภาระงานที่ ๑ (Writing task 1)
ข้อสอบทักษะการเขียนภาระงานที่ 1 ผู้ทดสอบจะต้องเขียนอธิบายข้อมูลที่ให้มาอย่างต่า 150 คา ใช้
เวลาในการทดสอบ 20 นาที โดยข้อมู ล ที่ ให้ มาจะอยู่ในรูป แบบ ตาราง (Table) กราฟแท่ ง (Bar chart)
กราฟวงกลม(Pie chart) กราฟเส้ น (Line graph) แผนผั ง (Diagram) และแผนที่ (Map) โดยที่ผู้ ท ดสอบ
จะต้ อ งเขี ย นอธิ บ ายออกมาในรู ป แบบรายงาน อาจมี ก ารเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ต่ า งๆ หรือ อาจจะอธิ บ าย
กระบวนการทางานของข้อมูลนั้นๆ อธิบายเกี่ยวกับตาแหน่งของสิ่งต่างๆ เป็นต้น
ตัวอย่างลักษณะของข้อมูลในการเขียน
แผนผัง (Diagram)

กราฟวงกลม (Pie chart)
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กราฟแท่ง (Bar chart)

กราฟเส้น (Line graph)

ตาราง (Table)

แผนที่ (Map)

14
การเขียนรายงาน Graphs, charts and tables
คาและวลีสาคัญในการเขียน Graphs, charts and tables มีดังต่อไปนี้

15

16

วิธีการใช้คาศัพท์
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ตัวอย่างการเขียน
The first chart below gives information about British parents on their children’s sports
between 2008 and 2014
The second chart shows the number of children who participated in three sports in
Britain over the same time period.

18
ตัวอย่างการเขียนตอบ
The line graphs show the average monthly amount that parents in Britain spent on their
children’s sporting activities and the number of British children who took part in three
different sports from 2008 to 2014.
It is clear that parents spent more money each year on their children’s participation in
sports over the six-year period. In terms of the number of children taking part, football was
significantly more popular than athletics and swimming.
In 2008, British parents spent an average of around £20 per month on their children’s
sporting activities. Parents’ spending on children’s sports increased gradually over the
following six years, and by 2014 the average monthly amount had risen to just over £30.
Looking at participation numbers, in 2008 approximately 8 million British children played
football, while only 2 million children were enrolled in swimming clubs and less than 1
million practised athletics. The figures for football participation remained relatively stable
over the following 6 years. By contrast, participation in swimming almost doubled, to nearly
4 million children, and there was a near fivefold increase in the number of children doing
athletics.
(185 words, 20 marks)
การเขียนบรรยายแผนผัง (Diagram)
การเขียนบรรยายแผนผัง(Diagram) เป็นการเขียนแบบกระบวนการ กล่าวคือการเขียนชุดของ
เหตุการณ์ต่างๆที่มีลาดับการเกิดขึ้นก่อนและหลัง ผู้ทดสอบต้องมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ โดยใช้ตัวเชื่อม
ด้านเวลา(time connectors)ได้อย่างเหมาะสม
ตัวเชื่อมด้านเวลา(time connectors)
Group 1
First/To begin, there is ...
Second, ....
Third, ....
Fourth/Next/Then, ...
Following that,…….
Finally, .....

Group 2
The first stage is ...
The second phase is ...
The third/next step is ...
In the subsequent stage ...
The last stage is ...

ตัวอย่างภาระงาน
The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the
building industry.
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Summarize the information by selecting and reporting the main features and make
comparisons where relevant.
Write at least 150 words.

ตัวอย่างการเขียนตอบ
To begin, the clay used to make the bricks is dug up from the ground by a
large digger. This clay is then placed onto a metal grid, which is used to break up the clay
into smaller pieces. A roller assists in this process. Following this, sand and water are added
to the clay, and this mixture is turned into bricks by either placing it into a mould or using a
wire cutter. Next, these bricks are placed in an oven to dry for 24 – 48 hours. In the
subsequent stage, the bricks go through a heating and cooling process. They are heated in
a kiln at a moderate and then a high temperature (ranging from 200c to 1300c), followed
by a cooling process in a chamber for2 – 3 days. Finally, the bricks are packed and
delivered to their destinations.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อสอบทักษะการเขียนภาระงานที่ ๒ (Writing task 2)
ข้อสอบทักษะการเขียนภาระงานที่ 2 ผู้ทดสอบจะต้องเขียนเรียงความอย่างเป็นทางการ อย่างต่า
250 คา ใช้เวลาในการทดสอบ 40 นาที ข้อมูลที่ให้มาอาจจะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ การ
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แก้ปัญหา หรือการวิจารณ์ข้อวิพากษ์ที่ให้มา โดยผู้ทดสอบจะต้องใช้ภาษาทางวิชาการพร้อมให้เหตุผลประกอบ
รูปแบบของคาและวลีที่ใช้บ่อยในทักษะการเขียนภาระงานที่ 2
กลุ่มที่ 1 การจัดลาดับหรือรายการ First of all, …………..
ใช้ในการเพิ่มเติม สนับสนุนสิ่งที่
Firstly, …… Secondly, ……..Thirdly,…….
ผู้เขียนกาลังกล่าวถึง
First, …… Next, ……..Then, ……. After that,….. finally, …..
กลุ่มที่ 2 การเสริม
Also, ………….
ใช้เพื่อเพิ่มเติมหรือสนับสนุนสิ่งที่
Besides,………..
กล่าวถึง
Furthermore, …………
In addition, ……………..
Moreover,…………..
กลุ่มที่ 3 การบอกความเหมือน
In the same way,…
เพื่อบอกความเหมือนในสิ่งที่ทามาแล้ว Likewise,….
Similarly,….
กลุ่มที่ 4 การสรุป
To conclude,…….
ใช้สรุปในสิ่งที่กล่าวไปแล้ว
To sum up,……..
In summary,….
In conclusion,….
กลุ่มที่ 5 การอ้างอิงถึง
For example,….
บ่งบอกถึงตัวอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว
Foe instance,…
In particular,…..
Particularly,……
…such as……
….that is…./….that is to say….,namely,…….
กลุ่มที่ 6 การบอกผลลัพธ์
As a result,….
แสดงถึงสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว
Consequently,…..
Hence,……
So,………
Therefore,……..
Thus,……..
กลุม่ ที่ 7 การให้ข้อสรุป
In other words,….
แสดงข้อสรุปในสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้ว
In that case,…..
Then,………
Otherwise,……
กลุ่มที่ 8 การให้ทางเลือก
Alternatively,….
แสดงถึงการใช้ทางเลือกในสิ่งที่กล่าว On the other hand,….
ไปแล้ว
Then again,…….
กลุ่มที่ 9 การกล่าวซ้า
In other words,…..
เป็นการใช้สิ่งที่กล่าวไปแล้วอีกรอบ
That is to say,….
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รูปแบบของคาและวลีที่ใช้บ่อยในทักษะการเขียนภาระงานที่ 2 (ต่อ)
กลุ่มที่ 10 การเปรียบต่าง
Conversely,……….
ใช้ในการเปรียบเหมือนหรือต่างในสิ่งที่ In comparison,………
กล่าวไปแล้ว
In contrast to this,…….
Instead,……….
กลุ่มที่ 11 การยอมรับ
After all,…….
ใช้บ่งชี้ทางอื่นในการพิจารณาในสิ่งที่ All the same,……
คุณกล่าวไปแล้ว
Although….., though….. even though…….
Even if ….
However,…..
In spite of …., despite this/that…..
Nevertheless,……..
Nonetheless,…..
Still,…….
Yet,…
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ตัวอย่ างการเขียน
สิ่งที่โจทย์ต้องการ ; Some people feel that it is always wrong to keep animals in captivity, for
instance in zoos. Other people say that there are benefits for the animals and for humans.
Discuss both sides of this debate, and give your personal view.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------You should give reasons for your answer, and include ideas and examples from your
own knowledge and experience.
เขียนอย่างน้อย 250 คา (Write at least 250 words.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoos continue to be controversial, even now that they have evolved into ‘animal
parks’ or similar facilities. Most people love animals, and there are strong views on both sides,
which I will discuss now.
People opposed to zoos highlight the unnatural way in which animals live in such
places. For example, captive animals do not need to hunt or raise offspring, and this means that
they are not living as nature intended. Furthermore, the anti-zoo lobby point out that animals
probably suffer mentally when kept in captivity, even if their surroundings are spacious and similar
to the natural habitat. Symptoms of mental issues range from repetitive behavior to eating
disorders, and these are often seen in captive animals. Lastly, it is often said that zoos add little to
animal conservation, which is better served by preserving their habitat.
Conversely, those who support zoos say that in most cases they offer a secure and
peaceful setting for animals, for example in high quality wildlife parks or reserves. They add that in
many cases, the animals would suffer from loss of habitat or poaching in the wild, and in captivity
they are at least safe and able to breed successfully. Finally, zoo enthusiasts feel that zoos and
animal parks are part of an integrated system of protecting animals, involving habitat protection,
breeding programs and disease control. This all helps to safeguard endangered species and thus
preserve the global ecosystem for the future benefit of all life forms
To sum up, I feel that zoos provide a valuable service to society and the animal
world, as they help to protect many species. This outweighs their possible disadvantages, as long
as they are properly staffed and maintained.
(281 words)

