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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระท่ี  4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ป.6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
  1.  It’s a bed time.                                

2.  It’s a lunch time. 
3.  It’s a play time.                               
4.  It’s a dinner time. 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 4.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
  1.  What did you do there?                    

2.  What did you like there? 
3.  How long did you stay there?            
4.  How long did you work there? 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 

After an English class 
        Anna:   What time is it now? 
        Peter:   Half past eleven.    
        Anna:   Oh! Let’s go to the canteen. 
 

At school 
        Teacher:    Where did you go last summer?    
        Steve:        I went to Bangkok with my parents.  
        Teacher:      Really?    
        Steve:        I had a part-time job at B.K. Shop. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 4.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Answer: _______________________________________________________ 
แนวคิด ค าตอบที่เติมในช่องว่างเป็นสิ่งของที่ใช้ในการวาดรูป  
เฉลย  rubber / paint brush / brush /eraser / ruler / paper / pen / drawing book  
 
เกณฑ์การให้คะแนนเขียนตอบ  ข้อละ 3 คะแนน 

 
*เดาความได้ ยกตัวอย่างเช่น เขียนค าตอบจากค าว่า beautiful เป็น beutiful  
หมายเหตุ  

1) หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 ให้คะแนนเป็น 0 และไม่ต้องพิจารณาเกณฑ์ข้ออ่ืนๆ อีก  
2) ในเกณฑ์ข้อที่ 2 จะต้องถูกตามเกณฑ์ทั้งหมดจึงจะได้คะแนน 1 คะแนน หากผิดส่วนใด ส่วนหนึ่งของ 

              เกณฑ์ ให้ 0 คะแนน  
3) ในเกณฑ์ข้อที่ 3 จะต้องถูกตามเกณฑ์ทั้งหมดจึงจะได้คะแนน 1 คะแนน หากผิดส่วนใด ส่วนหนึ่งของ 

              เกณฑ์ ให้ 0 คะแนน  
4) ให้ยึดแนวค าตอบที่ก าหนดให้เป็นแนวทางในการให้คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the art class, the students are drawing pictures.  
Mr. Johnson: What do you use for drawing?  
Class: Color, pencil and _______________. 
Mr. Johnson: That’s good. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 4.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  1) May I buy this one?  
  2) Could I borrow it? 
  3) What is the date today?  
  4) How many books can I take? 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 4.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

  
 
 
 
 
 
 

Answer :________________________________________________________. 
เฉลย  cold / fever / headache / หรือชื่ออาการเจ็บป่วยอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the library 
     Sam:  Excuse me, where is the “Harry Potter” book? 
     Librarian:  It’s on the third shelf at the right corner. 
     Sam:  ________________ 
     Librarian:  Yes, of course. 

In the English class 
     Miss Dora: Nathan, what’s wrong with you? 
     Nathan: I have a _______________. 
     Miss Dora: You should take a rest at the first aid room. 
     Nathan: Thank you. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 4.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   1) get in line  
2) read her a story  
3) work in groups  
4) give her a big hand 

เฉลยข้อ 4 
4) ถูก เพราะ give her a big hand (ปรบมือให้เธอ) เป็นการใช้ค าสั่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ คร ู

                  ต้องการให้นักเรียนในห้องเรียนแสดงความชื่นชมต่อ Nid ที่ชนะรางวัลการประกวดพูดสุนทรพจน์  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ get in line (เข้าแถว) เป็นการใช้ค าสั่งที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
2) ผิด เพราะ read her a story (อ่านนิทานให้เธอ) เป็นการใช้ค าสั่งที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ 

                  ก าหนด  
3) ผิด เพราะ work in groups (ทางานเป็นกลุ่ม) เป็นการใช้ค าสั่งที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด 

 

มาตรฐาน ต 4.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
  
 
 
 
 
 

Answer :________________________________________________________. 

แนวคิด เนื่องจาก Carl พูดว่าเขาไม่สามารถท าข้อสอบได้ แสดงว่าข้อสอบยากส าหรับเขา  
เฉลย hard / difficult / complicated / challenging / tough หรือค าอ่ืน ๆ ที่มีความหมายว่ายาก  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 

 
 
 
 
 
 

Before class  
     Teacher: Everyone, Nid won the Speech Contest. 
                  Please _______________ and say “Congratulations!”.  
     Students: Congratulations! 

After the test  
     Carl: How was the test?  
     Kate: I could do all plus and minus problems because they were easy.  
     Carl: For me, I could not do it. It was very _______________. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 4.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

 
 
 
 
 

   1) How do you do?  
2) What does it mean?  
3) Why do you spell it?  
4) When do you read it? 

เฉลยข้อ 2  
2) ถูก เพราะ What does it mean? (มันมีความหมายว่าอะไร) เป็นคาถามที่ใช้ในห้องเรียน สอดคล้อง 

                  กับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ที่ครูพูดว่า We are going to learn a new word, “ASTRONAUT”.  
                  (เราจะเรียนค าศัพท์ใหม่กัน นั่นคือค าว่า “ASTRONAUT”) และครูให้ความหมายว่า A person  
                   who is trained to work in a spaceship. (บุคคลที่ได้รับการฝึกเพ่ือท างานในอวกาศ)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ How do you do? (คุณสบายดีไหม) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ Why do you spell it? (คุณสะกดมันท าไม) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้  
4) ผิด เพราะ When do you read it? (คุณอ่านมันเมื่อไหร่) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

 
มาตรฐาน ต 4.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Answer: _______________________________________________________ 
 
แนวคิด เป็นการตอบค าศัพท์วิชาให้สอดคล้องกับบริบทที่บอกว่านักเรียนชอบร้องเพลง และเล่นกีตาร์  
เฉลย  music  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 

 
 

********************************************** 

In the classroom  
     Teacher: We are going to learn a new word, “ASTRONAUT”.  
     Students: _______________  
     Teacher: A person who is trained to work in a spaceship. 

In the classroom  
     Teacher: What subject do you like?  
     Student: I like _______________ because I love singing and playing  
                  the guitar. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

คะแนน รายการประเมิน 
3 • ใช้คาหรือกลุ่มค าที่มีความหมายถูกต้องตามบริบท  

• เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง  
• ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง  
• ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ (capitalization) ได้ถูกต้อง  
• เว้นวรรคได้ถูกต้อง  
• ใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

1.5 • ใช้ค าหรือกลุ่มค าที่มีความหมายที่ถูกต้องตามบริบท แต่มีข้อผิดพลาด เช่น  
- เขียนสะกดค าผิดแต่พอเดาความได้ เช่น beautiful แต่เขียนเป็น beautifull  
- ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดแต่พอเดาความได้ เช่น thirty-one แต่เขียนเป็น thirty one  
- ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ (capitalization) ผิดแต่พอเดาความได้ เช่น John แต่เขียนเป็น john  
- เว้นวรรคผิดแต่พอเดาความได้ เช่น kindness แต่เขียนเป็น kind ness  
- ใช้โครงสร้างทางภาษาผิดหลักไวยากรณ์แต่พอเดาความได้ เช่น is แต่เขียนเป็น was  

0 • ใช้ค าหรือกลุ่มค าที่ผิดความหมาย และ/หรือไม่ถูกต้องตามบริบท  
• ไม่เขียนค าตอบ  

 


