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ค ำน ำ 
 

  แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเล่มนี้ ปรับปรุง เรียบเรียงเพ่ิมเติมจากคู่มือแนวทางการจัดค่าย
วิชาการแบบเข้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในส่วนของแบบทดสอบและอธิบาย
เฉลยค าตอบในแต่ละข้อ อย่างละเอียด ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาหลักของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์และเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป   
  สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบ
ข้อสอบ ค าสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมิน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  ขอขอบคุณคณะด าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแบบฝึกพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
ครูผู้สอนในการน าไปใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

                                                        สถาบันภาษาอังกฤษ  
                                                                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                                   กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                   2556 
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ค ำช้ีแจง 
 

         เอกสารแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบประเมินความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้ดังนี้ 

1. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
1.1 ฉบับที่ 1 
1.2 ฉบับที่ 2 
1.3 ฉบับที่ 3 

2. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.1 ฉบับที่ 1 
2.2 ฉบับที่ 2 

  3. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
       3.1 ฉบับที่ 1 
                3.2 ฉบับที่ 2 

โดยครูดูแลหรือผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนในการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามบริบทของ
โรงเรียนและด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยศึกษารายละเอียดล่วงหน้าและจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์ให้ครบตามจ านวนนักเรียน  นอกจากนี้การวัดและประเมินผลก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ 
และการจัดท ารายงานสรุปผลเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้ทราบผลการพัฒนาของนักเรียน และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขต่อไป    
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สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
ค าน า  
ค าชี้แจง  
สารบัญ  
รายละเอียดแบบทดสอบ  

 - แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  - ฉบับที่ 1 4 
  - ฉบับที่ 2 81 
  - ฉบับที่ 3 147 
 - แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  - ฉบับที่ 1 227 
  - ฉบับที่ 2 334 
 - แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  - ฉบับที่ 1 419 
  - ฉบับที่ 2 496 
 - แบบทดสอบ Pre-test / Post-test  
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 616 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 621 
           - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  627 

อ้างอิง  
 - คณะผู้จัดท า 633 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
1. ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา  
2. นางสาวอุษณีย์ วัฒนพันธ์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ 
 
คณะบรรณำธิกำร 
1. นายสุรศักดิ์   ศรีสวัสดิ์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
2. นางสาวบุปผา ประวาสุข  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
3. นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา  ครู โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
 
คณะท ำงำนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
1. นางกรองทอง  โพธิ์ทอง  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์      ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 
4. นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
5. นางสาวนงนุช   สีสันต ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
6. นางสาวสมถวิล  ชูเนตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
7. นางฮาซานะห์ บินมะอุง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 
8. นางสาวอติกานต์ ทองมาก  ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1 
9. นางสุชาดา พิมพ์ศร   ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
10. นางสนทนา  สมิตะโยธิน  ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
11. นางสาวกัญญาพัฒน์  มามาตร  ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
12. นายวนิตย์  สกุลสัตตบุศย์   ครู โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
13. นางสาวปรัชวัน คงแก้ว  ครู โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต 
14. นางละลิตรา ศิริสกุล   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 
15. นายมะนาแซ มะเดหมะ  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 
16. นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสง  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 
17. นางจิตติมา  ร่วมชาติ   ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
18. นางสาววรณัน แก้วปัญญา  ครู โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง สพป.ตาก เขต 2 
19. นายศิริศักดิ์ ชุบสงฆ์   ครู โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป.น่าน เขต 1 
20. นายเชวงศักดิ์  เสนาวงษ์  ครู โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
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คณะท ำงำนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
1. นางอารยา ช่ออังชัญ   ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
2. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทสก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
3. นางวลัยพร เนียมเกิด   ครู โรงเรียนบ้านช่อง(ประชากรบ ารุง) สพป.เพชรบุรี เขต 2 
4. นางสาวเพชรลดา เนียมเกิด  ครูโรงเรียนบ้านแม่คะเมย สพป.เพชรบุรี เขต 2 
5. นางสาวสุดใจ  จันทร์คง  ครู โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต 1 
6. นางจันทร์เพ็ญ รักศรี    ครู โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
7. นายโสภณ บุญเรืองรอด  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
8. นางรจิตรา  วงษ์เพิก   ครู โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 
9. นางวันเพ็ญ ธามฐานัส   ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 
10. นางสาวชินมนา  อินทรักษา  ครู โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 
11. นายชนาธิป สิทธิพรหม  ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 
12. นางสาวอุษณีย์ สร้อยเพ็ชร    ครู โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 
 
คณะท ำงำนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
1. นางสาวชุติมา กอวชิรพันธุ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
2. นายภูธายุทธ เงินยวง   ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
3. นางพัสวี ไพศาลธนสุข   ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 
4. นางสาวรุ้งเพชร  ต.ศิริวานิช  ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 
5. นางสาวพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 
6. นางดลพร สุวรรณบุตร   ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 
7. นางอัจฉรา ศรีประทุมวงศ์  ครู โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 
8. นางเกษร ประสมศรี   ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 
9. นายวรวุฒิ คุณประทุม   ครู โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา สพม.10 
10. นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม  ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
11. นางสัณห์พิชชา ชวนส าราญ  ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
12. นางสุนันท์ ศิริวรรณ์   ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 
13. นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์  ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
14. นางเพ็ญแข จันทนา   ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 
15. นางสาวศิกาญจน์  พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 
16. นางนพรัตน์   อรรคโชติ  ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 
 
 
 

 
 

 
 

 


