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CHAPTER 00

แนะแนว GAT-English

Part 4 : Structure and Writing

	 ส่วนที่	4	ข้อสอบวัดทักษะด้านการเขียนและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ	 เป็นข้อสอบแบบปรนัย	 มีทั้งหมด	15	ข้อ	 

ข้อละ	2.5	คะแนน	คะแนนรวม	37.5	คะแนน	ไม่ต้องเครียดนะคะ	ในส่วนทักษะการเขียนน้ี	ไม่มีการเขียนเรียงความ	(Essay)	 

แต่อย่างใด	จะเน้นที่โครงสร้างประโยคและหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง	รวมถึงการเรียงล�าดับเน้ือหาของเร่ือง

ให้สอดคล้องกัน	ซึ่งแบ่งเป็น	3	ส่วนย่อยๆ	ดังนี้

1) Error Identification	เป็นส่วนที่วัดทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเน้นๆ	ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องรู้ความหมายของ

ค�าศัพท์	หรือแปลความหมายให้ได้ทั้งประโยคก็ได้	แต่ต้องรู้โครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ที่แม่นย�า	 เช่น	

หน้าที่ของแต่ละค�าว่าเป็นประธาน	กิริยา	หรือกรรมของประโยค	สถานการณ์	 เวลาที่เกิดข้ึนในประโยค	ต้องแม่น 

ในการใช้	Tenses	ทั้ง	12	Tenses	หลักการลดรูปประโยคให้กระชับแต่ความหมายคงเดิม	รวมถึงการวางต�าแหน่ง 

ของค�าบุพบทให้ถูกต้อง	มีทั้งหมด	5	ข้อ	รวม	12.5	คะแนน

Some	buildings,	(1)	such	as	Prasrirattanasadsadaram	temple,	Saint	Paul’s	(2)	Cathedral,	and	

the	Taj	Mahal,	deserve	(3)	to	be	preserved	not	only	because	of	(4)	their	artistic	excellence	(5)	

but	they	are	also	because	of	their	symbolic	associations.

2) การเตมิค�าตอบในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ (Cloze Test)	จะเป็นส่วนทีท่ดสอบความรู้ความเข้าใจในการเขียนประโยค

ให้สมบรูณ์		สามารถส่ือความหมายของประโยคได้ถกูต้อง	ซึง่ถ้าเราสามารถตีความประโยคได้	และรู้ว่าอะไรทีข่าดหาย 

แล้วท�าให้ประโยคสมบูรณ์	ก็จะเลือกค�าตอบได้ง่ายข้ึน	และต้องอย่าลืมเช็คเร่ืองไวยากรณ์ด้วยนะคะ	แต่ที่ยากก็ตรง 

ที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าประโยคต้องการสื่ออะไร	ค�าตอบไหนที่เราเลือกแล้วท�าให้ประโยคไม่ผิดเพี้ยน	ถ้าน้องๆ	อ่าน

โจทย์ที่ให้มาแล้วยังคลมุเครือ	ตคีวามไม่ออก	กต้็องลองใส่ตวัเลอืกลงในช่องว่าง	แล้วแปลความโดยรวมดวู่ามนัขดักบั

โจทย์ที่ให้มาหรือไม่	มีทั้งหมด	5	ข้อ	รวม	12.5	คะแนน

It	 is	 the	season	 to	get	outside,	 the	season	of	new	green,	new	birth	and	new	dreams,	and	 

(51) on	a	 fun-filled	nature-tough	vacation	 than	our	beautiful	national	parks	 like	 

Yosemite.	Yosemite	Valley	is	world-famous	for	its	 (52) waterfalls,	cliffs,	and	unusual	

rock	formations.	It	is	open	year	round.	The	valley	is	known	for	massive	cliff	faces	like	El	Capitan	

and	Half	Dome,	its	plunging	waterfalls	 (53) 	in	the	North	America,	and	its	attractive	

meadows.	While	Yosemite	Falls	 (54) 	until	rain	and	snow	recharge	it,	a	moderate	

hike	will	take	you	to	Vernal	and	Nevada	Falls.	The	meadows	 (55) 	wildlife	and	to	

photograph	fall	and	winter	scenery.	Whether	you	explore	the	valley	by	foot	or	car,	the	scenery	

will	leave	you	in	awe	and	eager	to	see	what’s	around	the	next	corner.
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NOTE :	 จากทีไ่ด้กล่าวในส่วน	Speaking	Section	ไปในบทน�าแล้ว	เรามาเจาะรายละเอยีดข้อสอบด้านการส่ือสาร
ว่ามีอะไรอย่างไรบ้าง	เราจะต้องอ่านและท่องจ�าส�านวนภาษาอังกฤษ	(Idioms	and	Phrases)	ตัวไหนบ้างที่พบบ่อย

ในข้อสอบ	GAT-English	รวมถึงบทสนทนาต่างๆ	ที่พบเจอในชีวิตประจ�าวัน	หรือสถานการณ์สมมติ	เมื่อมีคนถาม 

มาแบบน้ี	 เราจะตอบออกไปอย่างไรได้บ้างให้สอดคล้องกัน	 ในการฝึกฝนทักษะด้านการส่ือสารน้ี	 เราสามารถ

ขวนขวายหาความรู้ได้จากส่ิงแวดล้อมรอบตัวเรา	 เช่น	การดูหนังต่างประเทศ	ก็จะท�าให้เราได้ส�าเนียงการพูดและ

บทสนทนาทีค่นต่างชาติใช้จริงในชีวิตประจ�าวัน	ทัง้ภาษาแบบทางการและไม่เป็นทางการ	อย่างเช่น	พวกศพัท์สแลง

หรือศัพท์ใหม่	ก่อนที่จะพิชิตข้อสอบ	GAT-English	ในส่วน	Speaking	เรามาดูกันก่อนว่ามีส�านวน	และบทสนทนา

อะไรบ้างในข้อสอบปีที่ผ่านมา

Idioms and Phrases
รวบรวมส�านวนภาษาอังกฤษที่พบในข้อสอบ GAT-English

1. To	Be	up	and	away	:	

ขึ้นไปสู่อากาศ	และอยู่บนเครื่องบิน	ส�านวนนี้มักใช้กับเครื่องบิน	หรือการบินของนก	ตัวอย่างเช่น	

After	a	few	minutes	of	speeding	down	the	runway,	the	flight	to	Bangkok	is	up	and	away.

2. To	Be	on	and	off	:	

เกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาไม่ต่อเนื่อง,	อย่างไม่คงที่	ตัวอย่างเช่น

Rain	was	on	and	off	due	to	the	climate	changes.

3. To	Be	down	and	out	:

ถังแตก,	ไม่มีเงิน,	ขาดเงินทุน	ตัวอย่างเช่น

She	went	shopping	extravagantly	until	she	was	down	and	out.

4. To	Be	back	and	forth	:

ความหมายในเชิงค�ากริยาวิเศษณ์	(adv.)	หมายถึง	ระหว่างสองสถานที่	หรือคนสองคน	ถ้าเขียนเป็น	back-and-forth	

จะเป็นค�านาม	(noun)	หมายถึง	การพูดคุย	หรืออธิบายบางสิ่งบางอย่าง	ตัวอย่างเช่น

Speaking Skills : ทักษะด้านการสื่อสาร
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	 ข้อสอบในส่วนของการวัดทักษะด้านค�าศัพท์น้ีมีทั้งหมด	15	ข้อ	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ซึ่งได้กล่าวแบบคร่าวๆ	ไปแล้วใน

บทน�า	แต่ในบทที่	2	นี้	เราจะมาดูค�าศัพท์อย่างละเอียดว่ามีอะไรบ้างในข้อสอบ	GAT-English	

• ส่วนที	่1	แบ่งเป็น	2	แบบ	เป็นแบบการท่องจ�าค�าศพัท์แบบตรงๆ	เลย	พร้อมทัง้สามารถเดาความหมายของค�าศพัท์ 

จากประโยคทีใ่ห้มา	รวมถงึต้องจดจ�าค�าศพัท์ทีมี่ความหมายใกล้เคยีงกนัด้วย	(Synonyms)	และอกีส่วนเป็นการเลือก 

ค�าศัพท์ในช่องว่างให้เหมาะสม	โดยให้สอดคล้องกับบริบทที่ให้มา	และมีใจความถูกต้องสมบูรณ์

• ส่วนที	่2	เราจะต้องเข้าใจความหมายของค�าศพัท์น้ันในบริบทต่างๆ	ในส่วนน้ีจะต้องเข้าใจและรู้ว่าค�าศพัท์ค�าหน่ึง

มีได้หลายความหมาย	ขึ้นอยู่กับบริบทรอบข้าง	เราต้องเลือกข้อที่มีความหมายเหมือนกับโจทย์ที่ให้มา

เทคนิคการจ�าค�าศัพท์ใหม่

	 การที่จะท่องจ�าค�าศัพท์ได้ดี	 เราต้องค่อยเป็นค่อยไป	และใช้เวลาหม่ันเรียนรู้ค�าศัพท์	 วันละ	4-5	ค�า	แล้วค่อยๆ	เพ่ิมข้ึน 

ทีละนิดก็จะสามารถเรียนรู้ค�าศัพท์ได้มากขึ้น		แต่ถ้าน้องๆ	มีเวลาเตรียมตัวน้อย	เราก็มี	3	วิธีแนะน�าที่เห็นผลได้เร็วที่สุดส�าหรับ

การเรียนรู้ค�าศัพท์ใหม่	ดังนี้

 

Flash cards

การท�าการ์ดข้ึนมาเองเราไม่ต้องท�าให้ขนาดใหญ่มากนัก	 เอาแบบพกพาสะดวกสักขนาด	 

3	x	5	 น้ิว	 เขียนค�าศัพท์หน่ึงค�าที่เราก�าลังจะท่องลงกระดาษด้านหน่ึง	แล้วอีกด้านหน่ึงเป็น 

ความหมาย	และค�าที่มีความหมายคล้าย	(Synonyms)	กับศัพท์ที่เราเขียนลงไป	พร้อมทั้ง

เขียนค�าที่มีความหมายตรงกันข้ามด้วย	(Antonyms)	 วิธีน้ีเราช่วยกันท่องศัพท์กับเพ่ือนๆ	

ได้ด้วย	ฝึกทุกวันอย่างน้อยก็คงจะมีค�าศัพท์ผ่านเข้ามาในหัวบ้าง

Vocabulary Skills : ทักษะด้านค�าศัพท์
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CHAPTER 03

Reading Skills : ทักษะการอ่าน

A :	 ค�าว่า	“psychotic”	เป็นศพัท์เฉพาะทางด้านจติวิทยา	ซึง่เราอาจจะไม่เคยเจอค�าศพัท์ค�าน้ีมาก่อน	แต่ในย่อหน้าน้ี	ได้มี 

ตัวไกด์บอกความหมายของค�าว่า	“psychotic”	จากประโยคที่ว่า	She	wasn’t	psychotic,	or	out	of	touch	with	reality.	

โดยสังเกตจากเคร่ืองหมายจุลภาค	และค�าว่า	or	ซึ่งบอกว่า	 เป็นการสูญเสียสัมผัสจากความจริง	หรือไม่อยู่กับความจริง	 

ดังนั้น	ตัวเลือกที่	2	จึงเป็นตัวเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงกับค�าว่า	“psychotic”	มากที่สุด		

Q : The word “ingested” is closest in meaning to

 1. transformed

 2. moved

 3. swallowed

 4. assigned

 5. digested

A :	 ค�าว่า	 “ingested”	แปลว่า	น�าเข้าไปสู่ร่างกายทางปาก,	 รับประทาน,	กิน	จากตัวเลือกที่	 1	 transform	แปลว่า	

เปลี่ยนแปลงรูปร่าง	ตัวเลือกที่	2	move	แปลว่า	เคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง	และตัวเลือกที่	4	assign	แปลว่า	โอนย้าย

ทรัพย์สินให้	หรือโอนสิทธิ์ให้	ตัวเลือกที่	5	digest	แปลว่า	ย่อย		ดังนั้น	ตัวเลือกที่	3	swallow	แปลว่า	กลืนเข้าไปในปาก	จึง

เป็นความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดกับค�าว่า	ingest	

Reading Practice : แบบทดสอบทักษะด้านการอ่าน

Choose the best answer.

Passage 1

Items 1-7

1	 Mount	Everest	is	difficult	to	get	to	and	more	difficult	to	climb,	even	with	the	great	advances	made	in	

equipment,	transportation,	communications,	and	weather	forecasting	since	the	first	major	expeditions	in	the	

1920s.	The	mountain	itself	lies	in	a	highly	isolated	location.	There	are	no	roads	in	the	region	on	the	Nepalese	

side,	and	before	the	1960s	all	goods	and	supplies	had	to	be	carried	long	distances	by	humans	and	pack	

animals.	Since	then,	airstrips	built	in	the	Khumbu	valley	have	greatly	facilitated	transport	to	the	Everest	

vicinity,	although	the	higher	areas	have	remained	accessible	only	via	footpaths.	In	Tibet	there	is	now	a	road	

to	the	north-side	Base	Camp.
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	 ข้อสอบ	GAT-English	ในการวัดทกัษะด้านการเขียนน้ี	จะเน้นทีก่ารใช้ไวยากรณ์ภาษาองักฤษทีถ่กูต้อง	และความสามารถ 

ในการเรียงประโยคให้ได้ใจความที่ถูกต้องตามล�าดับเหตุกาณ์	และเติมเน้ือหาใจความที่สมบูรณ์	ซึ่งน้องๆ	ก็ควรจะเตรียมตัว 

ในส่วนของไวยากรณ์ภาษาองักฤษมาให้ดี	ต้องแม่นเร่ือง	Tenses	ต่างๆ	การใช้	Preposition	และ	Transition	ให้ถกูต้องกบัใจความ

ของประโยคที่ต้องการ	ความหมายและวิธีการใช้	Conjunction	จะช่วยให้เราเรียงประโยคได้ถูกต้องและแม่นย�าขึ้น	

	 ในส่วนการท�าข้อสอบ	Error	Test	และการเติมค�าตอบในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์	หลักไวยากรณ์ภาษาองักฤษ	(English	

Grammar)	จงึเป็นส่ิงส�าคญัมากส�าหรับข้อสอบในส่วนน้ี	อย่างเช่น	หน้าทีข่องแต่ละค�าว่าเป็นประธาน	กริิยา	หรือกรรมของประโยค	

สถานการณ์เวลาที่เกิดขึ้นในประโยคต้องแม่นในการใช้	Tenses	ทั้ง	12	Tenses		หลักการลดรูปประโยคให้กระชับแต่ความหมาย

คงเดิม	ดังนั้น	เรามาทบทวนหลักไวยากรณ์กันดีกว่า	สั้นๆ	แต่เข้าใจง่ายและครอบคลุม	

สรุปหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (ที่จ�าเป็น!!)

Tense 12 tenses 

1. The Simple Tenses

1.1 Simple Present

	 ใช้ส�าหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนิสัย	ประจ�าวัน	หรือการกระท�าที่เกิดขึ้นซ�้าๆ	ซึ่ง	Simple	Present	Tense	นี้ในการเติมค�า 

กริยาส�าหรับประธานทีเ่ป็นเอกพจน์	หรือบคุคลทีส่าม	(he,	she,	it)	จะต้องลงท้ายด้วย	-s	ส่วนสรรพนามบคุคลทีห่น่ึง	และ

สอง	(I,	we,	you)	และบุคคลที่สามที่เป็นพหูพจน์	กริยาที่ลงท้ายจะไม่มี	-s	ในส่วนนี้ข้อสอบ	GAT-English	ต้องระวังและ

เช็คให้ดีว่า	กริยาช่องที่	1	เติม	-s	สอดคล้องกับประธานที่ประโยคให้มาหรือไม่	ตัวอย่างเช่น

• I	always	get	up	at	6	o’clock.

• She	likes	playing	basketball	every	evening.

	 ส�าหรับแผนภาพเวลาการเกิด	Simple	Present	Tense	เป็นดังนี้

Writing Skills : ทักษะด้านการเขียน
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CHAPTER 05

แนวข้อสอบ GAT-English ชุดที่ 8

แนวข้อสอบ GAT-English ชุดที่ 8

Part 1 : Speaking (Items 1-15)

Choose the best answer.

1) 

A : We’ll have a meeting tomorrow. Don’t be late, please.

B : Ummm…I’m afraid that I might be late because of heavy traffic on the roads in the morning.

A :                       .

1. Do your best 2. Go to bed early

3. Take your time 4. Take a risk

5. By all means

2)

A : Would you like to see the movie tonight?

B : I’d love to, but I’m broke right now.

A :                      Let’s go together.

B : Thank you! You’re very kind.

1. You should find a job. 2. You should go to see a doctor.

3. It’s on me this time. 4. You’re kidding, aren’t you?

5. I’ll pick you up

3)

A : I’ll give you a ride to the airport tonight.

B :                     .
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แนวข้อสอบ GAT-English ชุดที่ 8

Items 26-30

Meaning Recognition 

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence.

26) Tomorrow, our board will have a meeting to conclude the company profit.

1. Nowadays, most teachers don’t use a black board to teach anymore, but they use power point instead.

2. I’m very excited to interview the board of director.

3. Once on board the aircraft, the airline is responsible for the passengers since each airline has its own  

 regulations established for each type of aircraft.

4. If a cutting board has an excellent blade, your paper will be cut excellently. 

5. Those left boards are still useful, and we can reuse them to reduce quantities of wastes.

27) I always wonder at my mom’s capability.

1. I wonder why my nephew like to go to a haunting house, even it’s nothing real.

2. Almost students in Physic class wonder the Newton’s law theory, so they request their teacher to explain  

 it again.

3. The audients wondered what the narrator said credibly.

4. Peter wonders how to get his new school.   

5. Young kids always wonder if they do what their parents prohibit. What does the result come out?

28) Since the chassis and mechanical components were separate from the actual body of the car, automobile  

manufacturers could easily change the design of the car’s body. 

1. Structure of a general essay is composed of introduction, body paragraph, and conclusion.

2. My neighbor crashed into my wall, fortunately he was safe and car’s body wasn’t damaged much.

3. Women should learn how to dress for their body type.

4.  An art professor teaches her students about human anatomy by painting student’s body.

5. Babies use body language when they can’t speak to communicate with their parents.



393

CHAPTER 05

แนวข้อสอบ GAT-English ชุดที่ 8

Items 56-60 

Choose the best answer.

(A) , your street has been selected to receive a slurry seal application. (B) Slurry seal consists 

of asphalt emulsion and aggregate that will require 3 to 4 hours to dry and be ready for traffic. (C) If you 

wish to use your car, we recommended that prior to 7:00 am. (D) Cars parked within the 

posted work area will be towed away at the owner expense. (E) Once placed, these materials can stain your 

car, carpets, and floors if driven (or walked) through before it is dry. (F) Please do not wash cars, or water 

lawns the day work is scheduled. (G) Emergency vehicles will have access to all streets at all times. (H) 

The lane closure schedule is designed to only inconvenience residents once. (I) Our Intention is to protect 

the roadway and personal property during the course of our work. (J) Please clean up after the construction 

is done. (K) .

56) Which one below best completes the topic sentence (A)?

1. First of all 2. Unfortunately

3. However 4. Furthermore

5. Think carefully

57) Which of the sentences below can be added in (C) to make a good sentence?

1. it be parked on the assigned areas

2. it be not parked on a street not scheduled to be sealed

3. it should not parked on a street not scheduled to be sealed

4. it be parked on a street not scheduled to be sealed

5. it should be parked on a street not scheduled to be sealed

58) Which of sentences does NOT belong?

1. E 2. F

3. G 4. I

5.  J
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แนะวิธีคิดพิชิตสอบ GAT-English เพิ่มเทคนิค + ตะลุยโจทย์ มั่นใจเต็ม 100

ข้อ 51-55 

เลือกค�าตอบที่เหมาะสมที่สุดเติมในช่องว่าง

มันไม่ใช่ว่าการเช่ือมต่อกับธรรมชาติ (51) มันถูกตัดขาดในเมืองใหญ่ท้ังหมด เมือง (52) ถูกสร้างให้มนุษย์อยู่อาศัย - มนุษย์จ�านวน
มาก มนุษย์ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่น (53) ในเส้นใยความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์ของ Muir, มีความต้องการท่ีอยู่อาศัย; ท้ังนี้รวมไปถึง
อาหาร น�้า ที่ก�าบังและทรัพยากรของระบบสืบพันธ์ แต่นั่นยังไม่พอส�าหรับมนุษย์, บางทีโดยธรรมชาติมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัว, (54)  
มีความต้องการอย่างอื่นด้วย; เราต้องการความรู้สึกของความต้ังใจ และความต้ังใจก็คือ (55)เมืองถูกออกแบบด้วยความเป็นเอกลักษณ์
เพื่อให้, มีความหมายหลากหลายส�าหรับมนุษย์หลากหลายแบบ มันไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์กับธรรมชาติจะหายไปจากเมืองเสียท้ังหมด

51) ข้อ 5 อธิบาย :

ข้อนี้เป็นเรื่องของ Fact (ความจริง) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์และที่อยู่อาศัย และโครงสร้างประโยคที่มี adv. ขยายกริยา S + 
is + adv. + V.3 ดังนั้น ตัวเลือกที่ 5 จึงถูกต้อง

52) ข้อ 1 อธิบาย :

Cities เป็นประธานในประโยคซึ่งไม่สามารถก่อสร้างตัวเองได้ และเป็น Fact จึงต้องยังอยู่ในรูป Present Tense ดังนั้น ตัวเลือกที่  
1 จึงเป็นค�าตอบที่ถูกต้องที่สุด

53) ข้อ 2 อธิบาย :

ตัวเลือกที่ 1 และ 3 ผิดเพราะ ecology ต้องอยู่ในรูปค�าคุณศัพท์ คือ ecological ส่วนตัวเลือกที่ 5 ผิดตรงล�าดับแสดง 
ความเป็นเจ้าของผิด ท�าให้ความหมายเปลี่ยน “in the ecological relationship’s Muir web” และตัวเลือกที่ 4 ผิดเพราะใช้ค�า 
Prepositions ผิด ดังนั้น ตัวเลือกที่ 2 จึงถูกต้องที่สุด

54) ข้อ 4 อธิบาย :

จากโครงสร้างประโยค “People, perhaps uniquely in the natural world, 54 ” ข้อความในเครื่องหมายจุลภาค (,) 
เป็นข้อความขยายของ People ซึ่งท�าหน้าที่เป็นประธานหลักในประโยคนี้ ดังนั้น ค�ากริยาต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ จึงตัดตัวเลือกที่ 1 และ 
5 ได้ และ people ท�าหน้าที่เป็นผู้กระท�าในประโยคนี้ด้วย ค�าตอบที่เหมาะสมที่สุด คือ ตัวเลือกที่ 4


