
 
 

ค ำอธิบำยค ำวิจำรณ์ข้อสอบ 

โครงกำรประเมินทักษะภำษำอังกฤษระดับประเทศ คร้ังท่ี 2 
 

➢ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
Conversation 1: Asking a concierge for sightseeing advice 

Guest:  The front desk told me to ask you for sightseeing advice. 
Concierge: Of course. 16. ___________________________________  
Guest:  Great! So where should I start? 
Concierge: The Statue of Liberty is always a good place to begin. 
Guest:  I saw the Statue of Liberty on my last visit here. 17. ____________________ 
Concierge:  Hmm. 18. ______________________________ 
Guest:  In my spare time, I really like to look at art and go running. 
Concierge:  Have you been to Central Park or the Museum of Modern Art? 
Guest:   No, but I’ve heard a lot about both. 
Concierge: Well, Central Park is wonderful for running. Afterwards, you should head to  

the Museum to enjoy the art. 
Guest:   Great! 19. _________________________ Thanks a lot. 
Concierge:  I’m sure you’ll have a good time. 
19. 1.     I’m not sure it’s a good idea.    2.      Let’s go. 

 3.     That sounds like a plan.     4.      I’ll buy the ticket now. 

 5.     Can I take the subway there? 

เฉลยข้อ 3 

 

 



ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ:  
Concierge: Well, Central Park is wonderful for running. Afterwards, you should head to the 
Museum to enjoy the art. 
Guest:   Great! 19. _________________________ Thanks a lot. 
เจำ้หน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวก : อืมม เซ็นทรัลปำร์คเป็นที่ที่เหมำะส ำหรับกำรวิ่งเลยครับ/ค่ะ จำกน้ันคุณ
ควรไปพิพิธภัณฑ์ต่อเพ่ือดื่มด ่ำกบังำนศิลปะ  
แขก : ดีเลย ฟังดูเขำ้ท่ำ That sounds like a plan.  ขอบคุณมำกครับ/ค่ะ  
ส ำนวน That sounds like a plan. ใช้พูดเม่ือเรำเห็นดว้ยกบัส่ิงที่อีกฝ่ำยพูด  

 

57.   His experience, skills, and ____________ make him perfectly suited for the job. 

        1.     intentions    2.     responsibility 

        3.     talent    4.     aims 

        5.     goals 

เฉลยข้อ 3 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: responsibility คือค  ำตอบที่ใกลเ้คียง แต่ไม่สำมำรถตอบขอ้น้ีได ้เน่ืองจำก
ควำมหมำยจะผิดไปจำกบริบท ซ่ึงบริบทคือ suited for the job หมำยถึงผู้พูดก ำลงัพิจำรณำคุณสมบตัิที่จะ
มอบหมำยต ำแหน่งงำน หรือของผู้รับสมคัรเขำ้ท ำงำน ซ่ึงในขั้นตอนกำรรับสมคัรยงัไม่ไดมี้กำรมอบหมำย
ควำมรับผิดชอบใด ๆ แต่หำกจะพิจำรณำควำมรับผิดชอบจริงตอ้งเป็นหน้ำที่รับผิดชอบจำกงำนในอดีต ก็
ตอ้งใช้ค  ำว่ำ previous job(s) responsibilities  

ดงัน้ันขอ้น้ีตอบ talent จึงเหมำะสมกบับริบทที่สุด His experience, skills, and talent make him perfectly 
suited for the job. (ประสบกำรณ์ ทักษะ และพรสวรรค์ของเขำท ำให้เขำเหมำะสมกบังำนน้ีอย่ำงย่ิง 

หำกพิจำรณำในแง่ Cause and effect กำรตดัสินว่ำใครเหมำะสมกบังำน (Effect/ผล) สำมำรถดูไดจ้ำกทกัษะ
กำรท ำงำน (cause/เหตุ) ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน (cause/เหตุ) ประสกำรณ์ที่สะสมมำ (cause/เหตุ) จึงเป็น
กำรไม่สมเหตุสมผลที่จะดูจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  



 

 
 
 


