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การสอบวดัความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  (RMUTP ENGLISH

PROFICIENCY TEST) ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่

 การพูด (Speaking) 30 คะแนน

 การฟัง (Listening) 30 คะแนน

 การอ่าน (Reading) 30 คะแนน

 การเขยีน (Writing) 30 คะแนน

 มีคะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
 ใช้เวลาในการสอบ 2 ช่ัวโมง

โดยมตีัวอย่างรายละเอยีดการสอบดงัต่อไปน้ี
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SPEAKING

การพูด (30 คะแนน)

ประกอบไปด้วยค าถาม 3 ค าถาม โดยผู้เข้าสอบต้องตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นตามข้อค าถาม
ทีก่ าหนดไว้ โดยใช้เวลาไม่เกนิข้อละ 3 นาท ีข้อละ 10 คะแนน รวมทั้งหมด 30 คะแนน
ตวัอยา่ง เช่น

1. Do you think advertising influences what people buy?

Explain your opinion and give your reasons. 

2. What sort of accommodation would you most like to live in?

Why? 

3. Describe your favorite hobbies and explain why you like

them. 
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LISTENING 

การฟัง (30 คะแนน)

ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 3 ส่วน รวมทั้งหมด 30 ข้อ 30 คะแนนได้แก่

ส่วนที ่1 เป็นการฟังการบรรยายภาพ 10 ข้อ (10 คะแนน)

ผู้เข้าสอบต้องฟังค าบรรยายประกอบภาพในแต่ละข้อ ซ่ึงมี 4 ตัวเลือก และเลือกค าตอบที่
สัมพนัธ์กบัรูปภาพมากทีสุ่ด
ตวัอยา่ง เช่น

1. Listen and choose the statement that best describes the

picture you see. 

1. They are going jogging.

2. They are going for a walk.

3. They are walking the dogs.

4. They are wearing black training shoes.

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่1 They are going jogging.
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ส่วนที ่2 เป็นการฟังการถามตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ (Question-Response) 10 ข้อ (10

คะแนน)

ผู้เข้าสอบต้องฟังการถาม-ตอบ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ระหว่าง 2 บุคคล มี 4 ตัวเลือก และ
เลือกค าตอบทีสั่มพนัธ์กบัค าถามมากทีสุ่ด
ตวัอยา่ง เช่น

Listening. Question-Response. Choose the best choice to answer 

questions 1-10. 

1. What kind of refreshments are you planning for the reception?

1. It's a four-color brochure.

2. That was very kind of you.

3. Reception is bad in this area.

4. Just dessert with coffee and tea.

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่4 Just dessert with coffee and tea.

ส่วนที ่3 เป็นการฟังบทสนทนาแบบส้ัน (Short Talks) 10 ข้อ (10 คะแนน)

ผู้เข้าสอบต้องฟังบทสนทนาแบบส้ัน หลงัจากน้ันผู้สอบจะได้ฟังค าถามแต่ละข้อพร้อมตัวเลือก 4 ตัวเลือก และ
เลือกค าตอบทีถู่กต้องซ่ึงสัมพนัธ์กบับทสนทนาทีฟั่ง
ตวัอยา่งเช่น

Listening. Short Talks. Choose the best choice to answer questions 

1-3.  
A: I was wondering if we received the contract from Ms. Park? 

She said last night that  

she'd fax it here today. 

B: It hasn't arrived yet. Perhaps we should call her if we don't get it 

by lunchtime? 

A: Well, it's only ten o'clock in the morning, and she's very 

reliable. The Seoul office is  

running so much better since she became the manager. 
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1. When does the conversation take place?

1. At night

2. In the morning

3. Around midday

4. In the late afternoon

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่2 In the morning

2. What are the speakers waiting for?

1. A contract

2. A food delivery

3. A job application

4. A call from a customer

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่1 A contract

3. What does the woman suggest?

1. Sending a fax

2. Flying to Seoul

3. Making a phone call

4. Hiring a new manager

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่3 Making a phone call
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READING 

การอ่าน (30 คะแนน)
ประกอบไปดว้ยค าถาม 30 ค าถาม (30 คะแนน) โดยจะมีเน้อืหาใหอ่้าน และมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

เนื้อหาดงักล่าว ผูเ้ขา้สอบตอ้งเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด จากตวัเลือกท้งั 4 ตวัอยา่งเช่น

Read the text and answer the questions 1-4. 

1. What is the purpose of smart meters?

1. to reduce the costs of energy bills

2. to inform customers which suppliers offer the best rates

3. to allow customers to pay their bills online

4. to show customers how much energy they use

ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ตัวเลือกที่ 4 to show customers how much energy they use

Switch to Energy First 
Energy First is one of the UK’s most innovative energy suppliers. We were the first energy 

supplier in the country to offer smart meters free of charge to our customers. These 

computerized meters submit automatic electricity readings for once an hour and once daily 

for gas. This information goes directly to the customer’s online account, allowing them to 

view and monitor energy usage. By understanding how much money they are spending on 

energy, we strongly believe that people can take control of how much energy they use and 

make significant savings to their monthly bills.  

If you want to benefit from our smart meters, all you have to do is make us your energy 

supplier. Switching is simple. The first step is to click the ‘show prices’ button below to 

compare our tariff with that of your current provider. 

If you decide to go ahead, apply using our simple online form. We’ll handle the rest, and 

keep you regularly updated with the progress. There’s no need to contact your current 

supplier. 

If, within 7 days of submitting your form, you change your mind about switching energy 

suppliers, don’t worry. We give you a 7-day cooling-off period during which you can cancel 

your application with no penalty. 

It will take approximately 5 weeks for us to complete the process of transferring you to our 

supply. A week before your supply goes live, we will email you to confirm a start date. 

Once you have become a customer, you’ll be contacted over the phone by a local installer 

to arrange a convenient time to fit your smart meters. You will need to be at home when 

these are fitted. Once they are installed, you can check your energy use online. Until then, 

you can submit monthly readings online in order to obtain an accurate bill.  
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2. Customers switching to Energy First do NOT need to:  

 1. complete an application form online 

2. inform the company that currently provides their energy 

 3. be at home when the meters are installed 

 4. allow 6 weeks for the suppliers to be switched 

 ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ตัวเลือกที่ 2 inform the company that currently provides their energy 

 

3. What can be inferred from the passage?  

1. Energy First offers cheaper energy rates than other companies. 

2. Customers will have no gas or electricity for 5 weeks while switching suppliers. 

3. You have to pay a fine if you cancel your application after 7 days. 

4. All Energy First customers must have smart meters if they want accurate bills. 

ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ตัวเลือกที่ 3 You have to pay a fine if you cancel your application after 7 

days. 
 

4. Once customers’ supplies go live, they will soon receive:  

 1. a phone call from a meter installer. 

 2. a smart meter in the mail. 

 3. an energy bill from their previous suppliers. 

 4. a meter reading from the new suppliers. 

 ค าตอบที่ถูกต้อง คือ ตัวเลือกที่ 1 a phone call from a meter installer. 
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WRITING 

การเขยีน (30 คะแนน)

ประกอบไปด้วยค าถาม 2 รูปแบบ คือ 1) แบบเลือกค าตอบเพ่ือเติมประโยคให้สมบูรณ์ จ านวน 15

ข้อ และ 2) แบบหาข้อผดิพลาดทีพ่บในแต่ละข้อ จ านวน 15 ข้อ ตวัอยา่งเช่น

รูปแบบที ่1
Choose the best answer to complete the following sentences. 

Mark your answer (1), (2), (3), or (4) on your answer sheet. 

1. Hotel guests who ____________ checking out after 1:00pm should contact the front desk.

1. will

2. were

3. are going

4. will be

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่4 will be

2. Because Ms. Kimura has a long ______, she will always leave work at 5:30.

1. commute

2. commune

3. community

4. compost

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่1 commute
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รูปแบบที ่2
Select the choice that has an error.  

Mark your answer (1), (2), (3), or (4) on your answer sheet. 

1. The increase population, and rapid economic growth in recent years, have put a large and increasing

    A              B 

stress on the water resources and environment in Ho Chi Minh City, Vietnam. 

C               D 

1. A

2. B

3. C

4. D

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่1 A เน่ืองจากค าว่า population เป็นค านาม (noun) ต้องใช้

ค าคุณศัพท์ (adjective)วางหน้าค านาม ด้วยเหตุน้ีจึงต้องเปลี่ยนค าว่า increase ทีเ่ป็นค านาม เป็นค า
ว่าincreasing ซ่ึงเป็นค าคุณศัพท์

2. Advocacy for child war victims, children in hazardous work, abused children

A 

and those variously exploited or handicapped has attracted the attention and commitment of 

          B C 

legislators and policy-makers through the world. 

D 

1. A

2. B

3. C

4. D

ค าตอบทีถู่กต้อง คือ ตัวเลือกที ่3 C เน่ืองจากประธานของประโยคน้ี คือ ค าว่า children ซ่ึงเป็น

ค านามพหูพจน์ จึงต้องเปลี่ยนกริยาค าว่า has เป็น have

…………………………………………………………………….. 




