เตรียมความพร้อมสู่การสอบ
“Exit Exam”
(Get ready for Comprehensive Examination: English language)

เอกสารประกอบการเตรียมความพร้อมสู่การสอบประมวลความรู้:
วิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ข้อสอบ 50 ข้อ ประกอบด้วย
•

บทสนทนา 20 ข้อ (Situational Expression)

•

บทอ่าน 20 ข้อ (Reading)

•

–

อ่านเรื่องสั้นๆ และตอบคาถาม 10 ข้อ

–

อ่านป้ายประกาศ โฆษณา กราฟ 10 ข้อ

ไวยากรณ์ 10 ข้อ (Grammar & Writing) √

เกณฑ์ต้องผ่าน 60% หรือ 36 ข้อ

PART B
GRAMMAR AND WRITING
รูปแบบของส่ วน Grammar & Writing
เเป็นแบบ Error Identification
คือ ระบุข้อที่ใช้ไวยากรณ์ผิดในประโยค จากตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อ ข้อสอบส่วนนี้
มีจุดประสงค์เพือ่ ทดสอบความสามารถในการเขียนของนักศึกษา
เช่น I have (a.) an loving and caring father,(b.) an easy-going and funny (c.)
older sister, and a mother – a good provider (d.) and guide.

เรื่ องหลักๆ ที่ควรรู ้
คานาม (Noun, N.)
หมายถึง คาศัพท์หรือชื่อเฉพาะที่หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ คานามสาคัญกับประโยค
เพราะเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยค
Yaya likes Nadech.
Yaya and Nadech like Kanchanaburi.
(N.) + ( V.) + (N.)
(คานาม) + (กริยา) + (คานาม)
คำนำมกับ a, an
ประเภทของคานาม (Noun, N.)
1. คานามนับได้ แบ่งตามจานวนได้ ดังนี้
1.1 นามนับได้เอกพจน์ (=1) จะใช้ a, an วางไว้หน้านามนั้นเพื่อแสดงจานวน = 1 โดย
- a (อะ) ใช้กับคาติดกันที่ไม่ใช่เสียง ออ. เช่น a man, a university, a young girl,
a lovely puppy

- an (แอน) ใช้กับคาติดกันที่ออกเสียง ออ. เช่น an older brother, an ant,
an hour, an umbrella

TEST
กาหาคาที่ใช้ article a, an ผิด
(1) a teacher

(2) an kind teacher

(3) a honest teacher

(4) a way

(5) a single way

(6) an university

(7) a blue umbrella

(8) a enormous house

(9) a happy hour

(10)a animal

(11) a food

(12) a old friend

(13) a easy song

(14) a English teacher

(15) a small box

(16) a pen

(17) an expensive pen

2. คานามนับไม่ได้ มีลักษณะ เป็นผง เกร็ด น้า หรือไม่มีรูปร่าง จะมีความหมายแค่ 1
(เป็นเอกพจน์เสมอ) จะไม่ใช้ a, an นาหน้าแบบ คานามนับได้ เช่น
stress ความเครียด

information ข้อมูล

milk นม

happiness ความสุข

water น้า

sugar น้าตาล

คานามกับจานวน
aคานามที่นับได้ ยังแยกย่อยออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1. คานามแบบเอกพจน์ (=1) มีจุดสังเกตคือ ใช้ a, an , another (อีกอันหนึ่ง), one
นาหน้านามนั้นๆ
เช่น another student, a child, a house, a small car
2.

คานามแบบพหูพจน์ (>1) มีจุดสังเกตคือ ใช้คาที่แสดงจานวนมากกว่า 1 นาหน้านาม
นั้นๆ เช่น two, three, many (หลายๆ), several (หลายๆ) other (อืน่ ๆ) และ คานามที่
ตามหลังคาเหล่านี้ต้อง เติม s, es หรือเปลี่ยนรูปไปเพื่อแสดงจานวนพหูพจน์ด้วย

กฎการสร้างคานามเป็นพหูพจน์ (>1) ให้ดูที่คาลงท้าย
1. ลงท้ายด้วย y และหน้า y ไม่ใช่ a,e,i,o,u (สระ)
a country
two countries
2. ลงท้ายด้วย ch,sh,ss,x เติม es ที่ท้ายคา
a box

many boxes

an address
3. ไม่ใช่ข้อข้างต้น เติม s ที่ท้ายคา

two addresses

a friend

many friends

one day

five days

4. คาพิเศษไม่เป็นไปตามกฎ จะ เปลี่ยนรูปไปเลย คาที่พบบ่อยๆ เช่น
child (ลูก, เด็ก)

children (ลูกๆ, เด็กๆ)

mouse (หนู 1 ตัว)

mice (หนูหลายตัว)

person (คน)

people (คนหลายคน)

man (ผู้ชาย 1 คน)

men (ผู้ชายหลายคน)

woman (ผู้หญิง 1 คน)

women (ผู้หญิงหลายคน)

++++ ข้อควรจา the และ some ใช้ได้ทั้งนามนับได้และไม่ได้ เช่น the kings , the king ,
some honey, some kings++++ good

TEST
แก้ข้อผิดที่เกิดจากคานามและคานาหน้านามที่ไม่สอดคล้องกัน
1.
2.
3.
4.
5.

a local people
two day
a children
many child
three time

8. teacher
9. a milk
10. a cold water

คานามกับจานวน ต่อ
คานามพหูพจน์และคานามพหูพจน์ที่ใช้เป็นส่วนขยาย (adjective)
ข้อสังเกต 1. ถ้าเป็นคานามพหูพจน์จะแยกคาด้วยช่องว่าง คานามจะเติม s,es หรือเปลี่ยนรูป
ตามกฎ
2. ถ้าใช้เป็นส่วนขยาย (adjective) จะมี – คั่นกลาง คานามจะไม่เติม s, es หรือ
เปลี่ยนรูปเป็นพหูพจน์ เช่น
They walked six miles.
They went for a six-mile walk.

TEST
จงหาข้อผิดและแก้ให้ถูกต้อง
1. two of the building
2. my 10-miles walk
3. many time
4. two four-years terms
5. four year
6. a two-tons truck
7. three hour
8. a three-hours movie
คานามที่เป็นประธานในประโยค
ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษสิ่งที่ต้องคานึงถึง คือ
“ประธานสอดคล้องกับกริยาและกริยาสอดคล้องกับเวลาที่เกิดหรือไม่”
ในขั้นนี้ จะพิจารณาในระดับประโยคซึ่งจะมีความยาวกว่าระดับคาที่ได้ทดสอบมาในแบบฝึกหัด
ก่อนหน้านี้ โดยให้ focus ที่ประธานของประโยคก่อนว่ามีจานวนเป็นเอกพจน์ (=1) หรือ
พหูพจน์ (>1) เพราะประธานที่ต่างกันด้านจานวนก็จะใช้คากริยาบางตัวต่างกัน
+++ กริยาที่ใช้ต่างกัน คือ V. to be, have, do+++

V to be
คานามเอกพจน์ ใช้ is และ was
คานามพหูพจน์ ใช้ are และ were
V to do
คานามเอกพจน์ ใช้ does
คานามพหูพจน์ ใช้ do
V to have
คานามเอกพจน์ ใช้ has
คานามพหูพจน์ ใช้ have
++++ กฎที่บรรยายนี้ไม่รวมกฎสาหรับคาสรรพนาม++++

TEST
หาข้อผิดและแก้ให้ถูกต้อง
1. The residents were Justine’s friend.
2. Many Children has been to Korea.
3. Puppies is now at the hospital.
4. Thais doesn’t need any support from China.
5. The local university are located in Nongbua, Kanchanaburi.

บุพบท – preposition
Preposition (คาบุพบท) คือ คาหรือกลุ่มคาที่วางหน้าคานาม คาสรรพนาม หรือคาอื่น
ในประโยคเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคาที่อยู่หน้าคาบุพบทนั้น ได้แก่ คาที่ใช้แสดงสถานที่
ตาแหน่ง การเคลื่อนไหว ทิศทาง เวลา ลักษณะ และความสัมพันธ์ คาบุพบทในภาษาอังกฤษอาจ
เป็นคาคาเดียว เช่น at, between, from สองคา เช่น next to, out of, across from หรือ

สามคา เช่น in front of, in back of, on top of เป็นต้น คาบุพบทตามด้วยคานาม คาสรรพ
นาม หรือกลุ่มคานาม/นามวลี (noun phrase)
ในที่นี้จะยกคาบุพบทที่ใช้บ่อยๆ มา ดังนี้
1. Preposition of Time (คาบุพบทบอกเวลา) ในที่นี้จะกล่าวถึงคาบุพบทที่ใช้บ่อยๆ ดังนี้
on ใช้กับชื่อวันในสัปดาห์ วันที่ และวันสาคัญต่างๆ
เช่น I was born on August 28, 1997.
Let’s see on Monday.
at, about, around ใช้กับเวลาที่เฉพาะเจาะจง
เช่น Mary will meet us at 10.00 am.
in ใช้กับเวลาที่เป็นเดือน ปี ฤดู หรือ ช่วงเวลาต่างๆในหนึ่งวัน
เช่น I was born in 1981.
I love driving along the road in the evening.
2. Preposition of Position and Place (คาบุพบทบอกตาแหน่งและสถานที่) จะใช้ใน
ประโยคเพื่อบอกตาแหน่งที่ตั้ง และสถานที่โดยเลือกใช้ให้สอดคล้องกับความหมายของคา เช่น in
(ใน), on (บน), at (ที่), inside (ข้างใน), outside (ข้างนอก), near (ใกล้), next (ถัดไป), above
(ข้างบน เหนือ)
เช่น

My house is in front of KRU.
A black cat is on the table.
Suree is at home.

+++ ข้อสังเกต บุพบทนีจ้ ะใช้ได้ต้องขึ้นอยู่กับทิศทางที่สิ่งนั้นๆ อยู่ เช่น สามารถแทนที่ in
front of เป็น near ก็ได้ ดังนั้น บุพบทเรื่องตาแหน่งจึงมักไม่นามาออกในข้อสอบ +++

TEST
หาข้อผิดและแก้ให้ถูกต้อง
1. You should hand in the report in Friday.
2. I will pick you up at 7.30 am.
3. The novel was written on 1913.
4. We’ve been invited to a wedding in 28 November.
st

5. Our 1 anniversary is at Spetember 12, 2007.

การเปรียบเทียบด้วย adjectivie (adj.)
การเปรียบเทียบด้วย adj. คือ เอาลักษณะของสิ่งนั้นๆมาเปรียบเทียบกัน เช่น
สวย หล่อ รวย ดี สูง ต่า ในการเปรียบเทียบนั้น แบ่งออกได้ เป็น 2 แบบ คือ
1. แบบที่เปรียบเทียบกัน 2 อย่าง (Comparative) หรือ ขั้นกว่า
# มีคาสาคัญ (key word) คือ than #
2. แบบที่เปรียบเทียบมากกว่า 2 อย่าง (superative) หรือ ขั้นสุด
# มีคาสาคัญ (key word) คือ the #

TEST
จงหา key word และระบุว่าเป็นขั้นกว่า (C) หรือ ขั้นสุด (S)
This is the most expensive car in Thailand.
A cat is bigger than a mouse.
Russian grammar is more difficult than English grammar.
A man is taller than a woman.
She's the luckiest person I know.
This car is more expensive than that car.
Somchai is the tallest man in class.

adjective

ขั้นกว่า (comparative)

ขั้นสุด
(Superative)

fast

faster than

the fastest

high

higher than

the highest

easy

easier than

the easiest

hot

hotter than

the hottest

beautiful

more beautiful
less beautiful

the most beautiful
the least beautiful

expensive

more expensive
less expensive

the most expensive
the least expensive

interesting

more interesting
less interesting

the most interesting
the least interesting

1. ชนิดคาสั้น

2. ชนิดคายาว

3. คายกเว้นที่ไม่เป็นตามกฎ
good

better than

the best

bad

worse than

the worst

TEST
จงหาข้อผิดและแก้ให้ถูกต้อง
It was the happier day of my life.
France is a biggest country than Britain
This month’s sales are more higher than last month.
Travelling by plane is fastest than travelling by train.
April is the hot month in Thailand.

She is the smarter girl in our class.
Sam is the more handsome boy in the whole school.
รูปคา – Word Forms
ส่วนของรูปคาที่มักสร้างความสับสนในการเขียน มีคา 2 ชนิด
1. Adjective (คุณศัพท์) ใช้ขยายคานามหรือสรรพนาม โดยทั่วไปตาแหน่งจะอยู่หน้า
คานามหรือหลัง V. to be
เช่น a beautiful lady
a regular heath screening
a heavy bag
2. Adverb (วิเศษณ์) ใช้ขยาย verb, adjective และขยาย adverb เองด้วย ส่วนมากแล้ว
adverb จะมาจากการนา adjective มาเติม ly โดย adverb อาจอยู่หน้าหรือหลังคาที่
ขยายก็ได้
เช่น A beautiful lady sings a song beautifully.
He goes for a heath screening regularly.
It rained heavily yesterday morning.

TEST
หาข้ อผิดและแก้ ไข
Yaya walks slow into the house.
She current uses her mobile phone as a personal diary.
His exam result is bad.
Don’t drive quick ok?
Jena loves having a quickly breakfast in the morning.

ACTIVE & PASSIVE VOICE

