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1.  คาํอธบิายรายวชิา 

 

 1.1  มาตรฐานรายวิชา 

  1.1.1  อธิบายธรรมชาติ พลงัของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทยได ้

  1.1.2  สรุปความสาํคญัและประสิทธิภาพของการเขียน   

การอ่าน  การฟัง  การดู  และการพดูได ้

  1.1.3  นาํทกัษะภาษาไทยไปใชใ้นการสือสารไดถ้กูตอ้ง 

เหมาะสม  และมีมารยาท 

  1.1.4  นาํความรู้  ขอ้คิดทีไดจ้ากการศึกษาวรรณคดี               วรรณกรรม  และภูมิปัญญาทาง

ภาษาไทย  ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตและ 

งานอาชีพ 

 

 1.2  คาํอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาและฝึกทกัษะเกียวกบัธรรมชาติและพลงัของภาษาไทย  ภูมิปัญญาทางภาษาไทย  

ความสาํคญัและประสิทธิภาพการเขียน  การอ่าน  การฟัง การดูและการพดู  การวิเคราะห์  สงัเคราะห์  วจิารณ์สาร  

ในรูปแบบต่างๆ ทีเกียวกบังานอาชีพ  การเขียนเรียงความ  ยอ่ความ  อธิบายความ  ชีแจงรายงานการปฏิบติังาน  

จดหมายทีจาํเป็นต่องานอาชีพ  การกรอกแบบฟอร์ม  การพดูแสดงความคิดเห็น  พดูสาธิต  การศึกษาวรรณคดี  

วรรณกรรมพืนบา้นทีส่งเสริมคุณธรรม  วฒันธรรม  และประยกุตใ์ช ้

 

2.  สมรรถนะรายวชิา 

 2.1  อธิบายภูมิปัญญาทางภาษาไทยไดอ้ยา่งครบถว้น  สมบูรณ์ 

 2.2  สรุปความสาํคญัของการเขียน  การอ่าน  การฟัง  การดู        และการพดูได ้

 2.3  ใชท้กัษะภาษาไทยในการสือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.4  ใชป้ระโยชน์จากการศึกษาวรรณคดี  และวรรณกรรมในการดาํรงชีวิตและงานอาชีพไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

 

3.  ประเด็นออกข้อสอบ 

 3.1  กาํหนดเรืองความยาว 3-4 บรรทดั  แลว้ใหน้กัเรียนตอบคาํถามเกียวกบัภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้

ถกูตอ้ง 

 3.2  กาํหนดสถานการณ์สมมติเกียวกบัทกัษะหรือหลกัการฟัง  เพือใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นทีตรง

ตามหลกัการทีถกูตอ้ง 
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 3.3  กาํหนดสถานการณ์สมมติเกียวกบัทกัษะหรือหลกัการพดู  เพือใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นทีตรง

ตามหลกัการทีถกูตอ้ง 

 3.4  กาํหนดบทคดัยอ่จากวรรณกรรมหรือวรรณคดี  จากนนันกัเรียนอ่านและคน้หาขอ้คิดใหส้อดคลอ้ง

กบัสุภาษิต  คาํพงัเพย 

 3.5  การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ 

 3.6  จบัใจความสาํคญัจากเรืองทีอ่าน 

 

 

4.  สาระสําคญัของประเดน็ออกข้อสอบ 

 

 4.1  กาํหนดเรืองความยาว 3-4 บรรทดั  แลว้ใหน้กัเรียนตอบคาํถามเกียวกบัภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้

ถกูตอ้ง 

 ภูมิปัญญาทางภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของภาษาไทย  ทีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมทางภาษาของไทย  

เช่น  การเป็นภาษาคาํโดด  มีระดบัเสียง  มีวรรณยกุต ์ เป็นคาํพยางคเ์ดียว  มีการสร้างคาํใหม่  ไดแ้ก่ คาํซาํ  คาํซอ้น  

คาํประสม  เป็นตน้ 

   

 4.2  กาํหนดสถานการณ์สมมติเกียวกบัทกัษะหรือหลกัการฟัง  เพือใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นทีตรง

ตามหลกัการทีถกูตอ้ง 

 การฟัง  เป็นทกัษะทีมีความสาํคญัต่อการสือสารในชีวิตประจาํวนั  การฟังใหเ้กิดวิจารณญาณ  เป็นการฟังอยา่ง

ใคร่ครวญใชเ้หตุผล   มีความเขา้ใจขอ้ความทีฟัง  เมือเขา้ใจขอ้ความแลว้จะทาํใหเ้กิดความคิดความเขา้ใจในการแสดงออก   

ตลอดจนเป็นผูฟั้งอยา่งมีวฒันธรรม  ไดแ้ก่การมีมารยาทในการฟัง  เป็นตน้ 

  

 4.3  กาํหนดสถานการณ์สมมติเกียวกบัทกัษะหรือหลกัการพดู  เพือใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นทีตรง

ตามหลกัการทีถกูตอ้ง 

 การพดูเป็นการสือสารสารเพือถ่ายทอดความรู้ความคิด  และการแสดงความรู้สึกจากผูพ้ดูไปยงัผูฟั้ง  โดย

ใชท้งัวจันภาษาและอวจันภาษา  โดยคาํนึงถึงมารยาทในการพดู  มีคุณสมบติัของนกัพดูทีดี 

  

 4.4  กาํหนดบทคดัยอ่จากวรรณกรรมหรือวรรณคดี  จากนนันกัเรียนอ่านและคน้หาขอ้คิดใหส้อดคลอ้ง

กบัสุภาษิต  คาํพงัเพย                  

 วรรณคดีและวรรณกรรมเป็นมรดกทางวฒันธรรมไทย   ทีสืบทอดมาชา้นาน  การศึกษาวรรณคดีและ

วรรณกรรมช่วยทาํใหเ้ขา้ใจวฒันธรรมในแต่ละสมยั  พร้อมทงัเขา้ใจโลกทศัน์  สภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิตของ

บุคคลในสงัคมนนัๆ  ได ้ สามารถนาํแนวคิดมาใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวติในสงัคมปัจจุบนั                                                              

  

 

 4.5  การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ 
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 จดหมายเป็นการสือสารทีมีรูปแบบเฉพาะตวั  ถอ้ยคาํในจดหมายมีลกัษณะแตกต่างกนัตามประเภทของ

จดหมาย  ซึงแบ่งออกเป็น  จดหมายส่วนตวั  จดหมายกิจธุระ  จดหมายธุรกิจและหนงัสือราชการ  หรือจดหมาย

ราชการ   การเขียนจดหมายแต่ละประเภทตอ้งคาํนึงถึงแบบฟอร์ม  คาํขึนตน้และคาํลงทา้ย  ทีเลือกใชใ้หถ้กูตอ้ง 

 

 4.6  จบัใจความสาํคญัจากเรืองทีอ่าน 

 การอ่านเป็นการรับสาร  ผูอ่้านทีดีตอ้งเขา้ใจขอ้ความทีอ่านอยา่งรวดเร็วและถกูตอ้ง การอ่านเป็นทกัษะที

ใหป้ระโยชน์ทาํใหผู้อ่้านมีโลกทศัน์ทีกวา้งขึน  สามารถพฒันาตนเองไปสู่การเรียนรู้ในดา้นต่างๆ ได ้ ปัจจยัสาํคญั

ในการอ่านคือ  ผูอ่้านตอ้งมีความเขา้ใจสาร  จบัใจความสาํคญัได ้ มีความพร้อมทงัร่างกายและจิตใจ  ทงันีการอ่าน

ตอ้งนาํไปสู่การพฒันาตนเองทงัดา้นความรู้  ดา้นอารมณ์และดา้นคุณธรรม 

5.   Test  Blueprint  ข้อสอบ 

  

 

 

 

ที 

 

ประเด็น 

ออกข้อสอบ 

 

 

ข้อ 

ระดับความสําคญั  

ระดับพฤติกรรมทีต้องการวัด 

 

น้อย 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 รู้ จํา  

เข้าใจ 

นํา 

ไปใช้ 

 

วเิคราะห์ 

 

สังเคราะห์ 

 

ประเมนิผล 

1 กาํหนดเรืองความยาว 

3-4 บรรทดั  แลว้ให้

นกัเรียนตอบคาํถาม

เกียวกบัภูมิปัญญาทาง

ภาษาไทยไดถ้กูตอ้ง 

1  /    /    

2  /  /      

3  /     /   

4  /   /     

5  /      /  

6  /       / 

7  /   /     

2 กาํหนดสถานการณ์

สมมติเกียวกบัทกัษะ

หรือหลกัการฟัง  

เพือใหน้กัเรียนแสดง

ความคิดเห็นทีตรงตาม

หลกัการทีถกูตอ้ง 

8   /   /    

9   /      / 

10   /     /  

11   /   /    

12   /    /   

13   /     /  

14   /    /   
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15   /     /  

16   /      / 

17   /  /     

3 กาํหนดสถานการณ์

สมมติเกียวกบัทกัษะ

หรือหลกัการพดู  

เพือใหน้กัเรียนแสดง

ความคิดเห็นทีตรงตาม

หลกัการที 

ถกูตอ้ง 

18   /   /    

19   / /      

20   /     /  

21   /    /   

22   /      / 

23   / /      

24   /    /   

25   /     /  

 

 

 

ที 

 

 

 

ประเดน็ 

ออกขอ้สอบ 

 

 

 

 

ขอ้ 

 

ระดบัความสาํคญั 

 

ระดบัพฤติกรรมทีตอ้งการวดั 

 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

 

 

มาก 

 

 รู้ จาํ 

 

 

เขา้ใจ 

 

นาํ 

ไปใช ้

 

 

วิเคราะห์ 

 

 

สงัเคราะห์ 

 

 

ประเมินผล 

4 กาํหนดบทคดัยอ่จาก

วรรณกรรมหรือ

วรรณคดี  จากนนั

นกัเรียนอ่านและคน้หา

ขอ้คิดใหส้อดคลอ้งกบั

สุภาษิต  คาํพงัเพย 

26   /    /   

27   /    /   

28   /      / 

29   /  /     

30   /     /  

31   /    /   

32   /     /  

33   /  /     

34   /    /   

35   / /      
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36   / /      

5 การเขียนจดหมาย

ประเภทต่าง ๆ 

    

37 /    /     

38 /     /    

39 /        / 

40 /     /    

6 จบัใจความสาํคญัจาก

เรืองทีอ่าน 

41  /  /      

42  /       / 

43  /      /  

44  /      /  

45  /      /  

46  /     /   

47  /     /   

48  /       / 

49  /   /     

50  /  /      

 

 

 

6. ข้อสอบวชิาภาษาไทยเพอือาชีพ1 

 

1.ขอ้ใดใชล้กัษณะนามถกูตอ้ง 

 1.เรยาซือนกหวีด จาํนวน  1  อนั 

 2.สรยทุธอ่านข่าวการเมือง  3 เรือง 

 3.รัฐบาลอนุมติัสร้างถนน 3 เสน้ทาง 

 4.อยธุยามีแม่นาํไหลผา่นหลายเสน้ 

    5.บุญชูซือฆอ้นมา  1  อนั 

2.ขอ้ใดมีคาํทีมาจากภาษาเปอร์เซีย 

 1.ในวนัวาเลนไทน ์

 2.วยัรุ่นไทยจาํนวนมาก 

 3.นิยมซือดอกกุหลาบ 

 4.มอบใหค้นรักเป็นของกาํนลั   



 6

 5.ปฏิบติักนัจนเป็นประเพณี 

3.ในขณะทีพระมหาสมปองบรรยายธรรมในหอ้งประชุมของวิทยาลยั  หนูดีควรปฏิบติัตนอยา่งไร 

 1.เมือสงสยัให้ถามทนัที 

 2.คุยโทรศพัทเ์บา ๆ กบัคุณแม่ 

 3.ทาํการบา้นทียงัไม่เสร็จอยา่งเงียบ ๆ 

 4.บนัทึกสรุปสาระสาํคญัขณะฟัง 

 5.เลือกฟังเฉพาะประเด็นสาํคญั 

 

 

4.ขอ้ใดคือมารยาททีเป็นสากลอยา่งหนึงในการสือสาร 

 1.สมชายคาํนบัสมศกัดิก่อนพดู 

 2.สมบูรณ์ทกัทายเพือนเก่าอยา่งเป็นกนัเอง 

 3.สมเกียรติลุกขึนยนืตอ้นรับสมหมาย 

 4.สมใจกล่าวคาํสวสัดีทกัทายผูฟั้ง 

 5.สมศรีไม่ตะโกนพดูกบัสมปอง 

 

5.การพดูในชีวิตประจาํวนัขอ้ใด  ใชถ้อ้ยคาํเหมาะสมกบับุคคล  กาละเทศะ  และโอกาส 

 1.ขอแสดงความยนิดีกบัตาํแหน่งใหม่  คาดอยูแ่ลว้ว่าคุณจะตอ้งไดฝี้มือเห็น ๆ กนัอยู ่

 2.อาจารยค์รับ  นีศกัดิชายเพือนผม  เป็นนกัฟุตบอลของวิทยาลยั 

 3.สงกรานตนี์  ขออาํนาจสิงศกัดิสิทธิคุม้ครองคุณลุง  คุณป้าใหมี้สุขภาพแข็งแรง 

 4.ยนิดีดว้ยนะ  คนเก่งก็อยา่งนีแหละ  โชคดีเสมอ 

 5.ในทีสุดก็เป็นไปตามทีคาดหมาย ยนิดีดว้ยนะ 

6.ขอ้ใดใชค้าํเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 1.บดันีท่านประธานมาพร้อมแลว้  ผมอยากจะเปิดการแข่งขนักีฬาสี 

 2.ครูขอขอบคุณนาํใจอนัดีงามของนกัเรียน 

 3.พวกเราขอแสดงความยนิดีในความสาํเร็จของเธอทีอุตส่าห์สอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศได ้

 4.ครูขอแสดงความเสียใจทีพีชายของเธอประสบอุบติัเหตุจนตอ้งเสียชีวิต 

 5.เมือมาครบแลว้  ผมขอเปิดประชุม 

 

 

จงอ่านข้อความต่อไปนี  แล้วตอบคาํถาม  ข้อ  7 – 8 

ปากเป็นเอก เลขเป็นโท โบราณว่า 

 หนงัสือตรี มีปัญญา ไม่เสียหลาย 

 ถึงรู้มาก ไม่มีปาก ลาํบากตาย 

 มีอุบาย พดูไม่เป็น เห็นป่วยการ 
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7.ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวในคาํประพนัธ ์

 1.นาํท่วมปาก 

 2.พดูดีเป็นศรีแก่ตวั 

 3.ความรู้ท่วมหวัเอาตวัไม่รอด 

 4.หนงัสือคือคลงัแห่งปัญญา 

    5.ปัญญาดุจดงัอาวุธ 

8.บทร้อยกรองดงักล่าวเป็นคาํประพนัธเ์หมือนขอ้ใด 

 1. ความรักเหมือนโรคา  บนัดาลตาใหมื้ดมน 

 2. มีสลึงพึงบรรจบใหค้รบบาท  อยา่ใหข้าดสิงของตอ้งประสงค ์

 3. สุพรรณหงส์ทรงพู่หอ้ย  งามชดชอ้ยลอยหลงัสินธุ์ 

 4. รักกนัอยูข่อบฟ้า  เขาเขียว 

    5. มสัมนัแกงแกว้ตา   หอมยหีร่ารสร้อนแรง 

 

จงอ่านข้อความต่อไปนีแล้วตอบคาํถามตงัแต่ข้อ 9 – 11 

 ไหน ๆ เล่ามาแลว้ก็จะเล่าต่อถึงความสุภาพเกินเหตุกนัอีกสกั 2 – 3 เรือง  เหตุการณ์แรกไดม้าจากไป

อบรมครูภาษาไทยทีจงัหวดัสิงห์บุรี  เทศมนตรีผูห้นึงเล่าใหฟั้งว่า  แม่คา้ชาวสุพรรณบุรีผูห้นึงเกิดหมนัไสคุ้ณ

ผูห้ญิงชาวกรุงทีสุภาพเกินเหตุ  เพราะเมือคุณผูห้ญิงผูน้นัเดินลงมาจากรถเก๋งคนังามเพือซือสบัปะรดจากแม่คา้   

 คุณผูห้ญิงก็ถามว่า " แม่คา้จ๊ะ สบัปะรดนีขายศีรษะละเท่าไรจ๊ะ”  แม่คา้ไดย้นิเช่นนีก็ระคายหูยงินกั  กอปร

กบัอารมณ์ไม่ดีเป็นทุนเดิม  แม่คา้ก็ตอบว่า  “สบัปะรดนีนะหรือ  ขายกบาลละ  10  บาท ค่ะ” 

9.ขอ้ความนีมีชือเรืองว่าอะไร 

 1. สบัปะรดเป็นเหตุ 

 2. อบรมครูภาษาไทย 

 3. แม่คา้สุพรรณ 

 4. ผูดี้ชาวกรุง 

    5. สุภาพเกินเหตุ 

10. ขอ้ความนีเป็นตวัอยา่งของการใชภ้าษาแบบใด 

 1. ตอ้งการสือสารดว้ยคาํง่าย ๆ และชดัเจน 

 2. เจตนายกระดบัผูพ้ดูใหเ้ห็นว่าเป็นผูมี้ฐานะดี 

 3. เจตนาพดูสุภาพแต่ใชค้าํไม่ถกูตอ้ง 

 4. ตอ้งการสือสารดว้ยคาํไพเราะอยา่งถกูตอ้ง 

 5. ตอ้งการใชค้าํระดบัสูง 

11. คาํในขอ้ใดมีจาํนวนพยางคม์ากทีสุด 

 1. ปูผดัผงกะหรี 
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 2. สุนทรียลกัษณ์ 

 3. สาํเนาทะเบียนบา้น 

 4. ปูผดัผงโสเภณี 

    5. สุพรรณบุรี 

12. ขอ้ใดหมายถึง  อดทนต่อความยากลาํบาก 

 1. กินแกลบกินรํา 

 2. กินกะปิกินเกลือ 

 3. กินลมกินแลง้ 

 4. กินเหลก็กินปูน 

    5. กินนาํไม่เผอืแลง้ 

13. อาชีพใดทีตอ้งใชค้วามสามารถทางการสือสารเป็นพิเศษ 

 1. นกับญัชี 

 2. วิศวกร 

 3. นกัจดัรายการวิทย ุ

 4. นกัวิชาการ 

    5. นกัวิทยาศาสตร์ 

14. คนไทยบางคนโอบออ้มอารี  คนโอบออ้มอารีบางคนซือสตัย ์ นาย  ก  เป็นคนซือสตัย ์ ดงันนั 

 1. นาย  ก  โอบออ้มอารี 

 2. นาย  ก  เป็นคนไทย 

 3. นาย  ก  เป็นคนไทยทีโอบออ้มอารี 

 4. นาย ก   เป็นคนไทยทีโอบออ้มอารีและซือสตัย  

 5. สรุปไม่ได ้

15. พิจารณาเหตุการณ์  และลาํดบัเหตุการณ์ 

 1)  ปิดไฟ                2)ใส่กลอน         3)  เขา้มุง้นอน 

 4)  คิดถึงใบหนา้  5)  นงัเขียนจดหมาย 

 

 1. 4-5-2-1-3  

 2. 4-5-1-2-3 

 3. 1-2-3-4-5 

 4. 5-4-3-2-1 

 5. 3-2-1-4-5 

 

16. ขอ้ใดคือจดหมายธุรกิจ 

 1. จนัทนีเขียนจดหมายถึงรําไพเพือนดัทาํรายงาน 
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 2. ผูอ้าํนวยการทาํบนัทึกสงังานถึงครูภาษาไทย 

 3. ดาวเขียนจดหมายสมคัรงานถึงบริษทัขายปุ๋ย 

 4. ครูปิงเขียนจดหมายสงัซือหนงัสือภาษาไทย 

    5. ครูลิลลีเขียนจดหมายแสดงความยนิดีกบัสายสุรีทีสอบได ้

17. ขอ้ใดถกูตอ้ง 

 1.ชมพู่เขียนถึงผูอ้าํนวยการ  ใชค้าํลงทา้ย  “ดว้ยความเคารพและนบัถือ” 

 2.เดือนเขียนถึงพระมหาวฒิุชยั  ใชค้าํลงทา้ย  “นมสัการดว้ยความเคารพ” 

 3.สวนิตเขียนถึงผูจ้ดัการบริษทั ใชค้าํลงทา้ย  “ดว้ยความเคารพอยา่งยงิ” 

 4.นกัเรียนเขียนใบลาถึงครู  ใชค้าํลงทา้ย  “ขอแสดงความนบัถืออยา่งสูง” 

 5.ครูเขียนถึงนายกรัฐมนตรี ใชค้าํลงทา้ย"ขอแสดงความนบัถือ” 

 

18.การกรอกแบบฟอร์มใดตอ้งระมดัระวงัมากทีสุด 

 1.ใบสมคัรงาน 

 2.แบบสอบถาม 

 3.สญัญาซือขาย 

 4.ใบอนุญาตใชร้ถ 

    5.คาํร้องขอมีบตัรประจาํตวัประชาชน   

19.ขอ้ใดมีคาํสะกดผดิ 

 1.ลุงจาํลองใชปุ๋้ยอินทรียใ์นการปลกูสบัปะรด 

 2.ก่อนออกจากหอ้งเรียน  นกัเรียนควรปิดสวิตซไ์ฟ  และถอดปลกั 

 3.วนันีเราจะสงัขา้วผดักะเพรา  และกลว้ยบวชชี 

    4.มาลยัซือก๋วยเตียวผดัไทยมาฝากเพือน 

 5.มาลีเปิดเวบ็ไซตห์าคลินิคศลัยกรรมทีมีมาตราฐานใหผ้มหน่อย         

20.“การเกิดสึนามิในภาคใตข้องประเทศไทยครังนนั  ผูค้นพากนัตืนตวักลวัมาก  ทงันีเพราะปรากฏการณ์เช่นนีไม่

เคยเกิดขึนในประเทศไทย    ของเรา” 

 ขอ้ความขา้งตน้นีมีขอ้สรุปตรงกบัลกัษณะในขอ้ใด 

 1. คาดคะเน  

 2. คาํวิงวอน 

 3. ขอ้สงัเกต 

 4. ขอ้คิด 

    5. ขอ้สรุป 

21.อุบลราชธานีเป็น.................ของคุณลีลาวดี  เธอเป็นคนมี............มนัคงคนหนึงทีเดียว  แต่งกายด.ู.........เสมอ  

เพราะ.....................เหยยีบขนัเศรษฐี 

 1.  พืนฐาน , ถินฐาน , ภูมิฐาน , ฐานะ 
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 2.  ถินฐาน , ฐานะ , ภูมิฐาน , พืนฐาน 

 3.  พืนฐาน , ถินฐาน , ภูมิฐาน , หลกัฐาน 

 4.  ถินฐาน , หลกัฐาน , ภูมิฐาน , ฐานะ 

    5.  ถินฐาน, ฐานะ  ,ภูมิฐาน,  หลกัฐาน 

 

22.  ประกาศนีขาดขอ้มลูใด       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  คุณวฒิุ 

 2.  คุณสมบติั 

 3.  สถานทีติดต่อ 

 4.  ตาํแหน่งงาน    

    ◌่5.  การศึกษา        

23. ขอ้ใดสะกดถกูทุกคาํ 

 1.  เขากินอาหารมงัสวิรัติทุกวนัพุธมาสามปีแลว้ 

 2.  ทีปากทางเขา้หมู่บา้นมียามรักษาการอยูต่ลอดเวลา 

 3.  คนทีซือทองรูปพรรณตอ้งจ่ายเงินค่ากาํเหน็ดดว้ย 

 4.  เพือนเห็นเขานงัหลบัจึงถามว่าเขา้ญาณถึงชนัไหนแลว้ 

 5.  ครูพานกัเรียนไปทศันศึกษาทีพิพิธภณัสถานแห่งชาติ  

24.  สารสาํคญัของโคลงบทนีคืออะไร 

  ฝงูคนกาํเนิดคลา้ย คลึงกนั 

 ใหญ่ยอ่มเพศผวิพรรณ  แผกบา้ง 

 ความรู้อาจเรียนทนั  กนัหมด 

 ยกแต่ชวัดีกระดา้ง  อ่อนแกฤ้าไหว 

 1.  ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกนั 

 2.  จิตสาํนึกและความประพฤติยากทีจะแกไ้ข 

 3.  การศึกษามีความสาํคญัต่อการดาํเนินชีวติ 

รับสมัครชางเทคนิคชาย  

อายุไมเกิน 28 ป จบ ปวช.  

สาขาชางอิเล็กทรอนิกส 

มีประสบการณอยางนอย 2 ป  

ผานการเกณฑทหารแลว 
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 4.  แมจ้ะมีกาํเนิดต่างกนัแต่การศึกษาช่วยใหเ้ท่าเทียมกนั 

 5.  คนชวัมีความอ่อนแอแกไ้ขยาก 

 ให้ใช้ข้อความต่อไปนีตอบคาํถามข้อ 25 – 27 

 เงินทองทีจะใชส้อยในค่ากินอยู ่ นุ่งห่มหรือใชส้อยเบ็ดเตลด็เสร็จ 

ทงัปวงจงเขมด็แขม่ใชแ้ต่เพียงพอทีจะอนุญาตใหใ้ช ้ อยา่ทาํใจโตมือสุรุ่ยสุร่ายโดยถือว่าตวัเป็นเจา้นายมงัมีมาก  

หรือถือว่าพ่อเป็นเจา้แผน่ดินมีเงินทองถมไป 

25.  ขอ้ความดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร 

 1.  หา้ม 

 2.  สงัสอน 

 3.  ตกัเตือน 

 4.  ชีแจง      

    5.  บอกกล่าว 

26.  ขอ้ใดมีความหมายตรงกบัลกัษณะไม่พึงประสงคที์กล่าวไวใ้นขอ้ความนีมากทีสุด 

 1.  เจา้ยศเจา้อยา่ง 

 2.  สาํมะเลเทเมา 

 3.  กินลา้งกินผลาญ 

 4.  อีลุ่ยฉุยแฉก 

    5.  ตาํนาํพริกละลายแม่นาํ 

27.  ความสาํคญัของขอ้ความทียกมาคืออะไร 

 1.  การรู้จกัใชจ่้าย 

 2.  การไวย้ศว่าเป็นเจา้ 

 3.  การระวงัตนใหอ้ยูใ่นโอวาท 

 4.  การเรียนรู้ทีจะช่วยตนเอง 

    5.  การแต่งกายใหเ้หมาะสม 

  

 อ่านข้อความต่อไปนี แล้วตอบคาํถามข้อ  28 – 29 

 “การทาํอาหารวนันี  เริมตน้ตม้นาํซุปใหเ้ดือด  ใส่ฟักเขียวหนัเป็นชินๆ ลงไปตม้พอสุก  เติมเกลือลงไป

เลก็นอ้ยเพือเก็บความเขียวของฟักไว ้ ฟักเขียวแกร้้อนในและช่วยระบายอ่อนๆ  สงัเกตเวลาฟักเขียวสุก  ใชส้อ้ม

จิมดู  ถา้จิมลงไปไดก้็เป็นอนัใชไ้ด ้ แต่ถา้ฟักสุกมากไป  นาํก็จะไม่อร่อย  จากนนัใส่สมุนไพรทีโขลกรวมกนัไวล้ง

ไป  คนใหเ้ขา้กนั  สมุนไพรไทยเราลว้นๆ เวลาทีรับประทานฟักเขียวทุกๆ คาํ กจ็ะมีสมุนไพรพร้อมกนัไป” 

 

28.  ขอ้ใดคือผงัความคิดของขอ้ความเบืองตน้ 

 1.  ใส่ฟักเขียว – เติมเกลือ – สอ้มจิมดูความสุก – ใส่สมุนไพร 

 2.  ใส่ฟักเขียว – ตม้นาํซุป – เติมเกลือ – ใส่สมุนไพร 
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 3.  ตม้นาํซุป – ใส่ฟักเขียว – เติมเกลือ – ใส่สมุนไพร 

 4.   ตม้นาํซุป – เติมเกลือ – สอ้มจิมดูความสุก – ใส่สมุนไพร 

   5.   ใส่สมุนไพร-ตม้นาํซุป-เติมเกลือ-สอ้มจิมดูความสุก 

 

29.  ขอ้มลูขา้งตน้ ผูเ้ขียนตอ้งการนาํเสนอขอ้มลูในเรืองใด 

 1.  ประโยชนข์องฟักเขียว 

 2.  ขนัตอนการปรุงอาหาร 

 3.  ขอ้ดีของสมุนไพร 

 4.  วิธีรักษาสุขภาพ 

    5.  เคลด็ลบัการตม้ซุป 

 

30.  ณัฐพลกล่าวกบัวนัชาติว่า  “เวลาเชา้ถา้ผมตืนสาย  แดดจะส่องเขา้ทางหนา้ต่างหวันอน  ถา้ใครมาหอ้งนอนผม  

จะตอ้งขึนบนัไดหลายชนัทีเดียว”  จากคาํกล่าวนีสรุปไดว้่า 

 1. หอ้งนอนของณัฐพลอยูช่นับนสุดของบา้น  และเขามกัจะตืนสาย 

 2. หอ้งนอนของณัฐพลอยูท่างซีกตะวนัออกของบา้น  และมีบนัไดหนา้หอ้ง 

 3. หอ้งนอนของณัฐพลอยูบ่นชนัสาม  และมีหนา้ต่างทางหวันอน 

 4. หอ้งนอนของณัฐพลหนัไปทางตะวนัออก  และไม่ไดอ้ยูช่นัล่าง 

    5. สรุปไม่ได ้

 

จงพิจารณาขอ้ความต่อไปนี  และตอบคาํถามขอ้  31-36 

 “....ภาษาไทยนนัเป็น...(ก).....อยา่งหนึงของชาติ  ภาษาทงัหลายเป็น...(ก)...มนุษยช์นิดหนึง  คือเป็นทาง

สาํหรับแสดงความคิดเห็นอยา่งหนึง  เป็นสิงทีสวยงามอยา่งหนึง  เช่น  ในทางวรรณคดี  เป็นตน้  ฉะนนัจึง

จาํเป็นตอ้งรักษาเอาไวใ้หดี้  เราโชคดีทีมี...(ก)...เป็นของตนเองมาแต่โบราณกาลจึงสมควรอยา่งยงิทีจะรักษาไว ้ 

ปัญหาเฉพาะในดา้นรักษา...(ก)...นีก็มีหลายประการ  อยา่งหนีงตอ้งรักษาใหบ้ริสุทธิในทางออกเสียง  คือออก

เสียงใหถ้กูตอ้งชดัเจน  อีกอยา่งตอ้งรักษาใหบ้ริสุทธิในวิธีใช ้ หมายความว่าวิธีใชค้าํมาประกอบเป็นประโยค  นึก

ว่าไม่รํารวยพอ  จึงตอ้งมีการบญัญติัใหม่มาใช ้ สาํหรับคาํใหม่ทีตงัขึนมีความจาํเป็นในทางวิชาการไม่ใช่นอ้ย  แต่

บางคาํทีง่ายๆ  ก็ควรจะมี  ควรใชค้าํเก่าๆ  ทีเรามีอยูแ่ลว้  ไม่ควรจะมาตงัศพัทใ์หม่ใหยุ้ง่ยาก.....” 

 

31.  คาํในช่อง...(ก)...คือคาํใด 

 1.  ภาษาไทย 

 2.  วรรณคดี 

 3.  บริสุทธิ 

 4.  วิชาการ 

 5.  มรดกไทย 
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32.  “รักษาใหบ้ริสุทธิในทางออกเสียง"  หมายถึงขอ้ใด 

 1.  ใชเ้สียงสือความหมายใหถ้กูตอ้ง 

 2.  ฟังเสียงทีสือสารใหถ้กูตอ้ง 

 3.  อ่านขอ้ความทีสือสารใหถ้กูตอ้ง 

 4.  ออกเสียงเพือสือความหมายใหถ้กูตอ้ง 

 5.  ระมดัระวงัการใชค้าํในการสือสารใหถ้กูตอ้ง 

 

33.  คาํในขอ้ใดตอ้งออกเสียงแบบคาํสมาส 

 1.  มนุษย ์

 2.  ชนิดหนึง 

 3.  วรรณคดี 

 4.  บริสุทธิ 

 5.  วิชาการ 

34.  “ตอ้งรักษาใหบ้ริสุทธิในวิธีใช”้              หมายถึงขอ้ใด 

 1.  ใชค้าํมาประกอบประโยคใหถ้กูตอ้ง 

 2.  ใชค้าํใหสุ้ภาพเหมาะสมในการสือสาร 

 3.  ใชค้าํใหถ้กูตอ้งเหมาะสมกบัผูรั้บสาร 

 4.  ใชค้าํใหส้ละสลวยตามรูปแบบของการสือสาร  

 5.  ใชค้าํใหถ้กูตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 

 

 

35.  ขอ้ใดขึนตน้ดว้ยคาํทีมีเสียงสามญั 

 1.  เราโชคดี 

 2.  แต่โบราณกาล 

 3.  ตอ้งมีการบญัญติั 

 4.  สมควรอยา่งยงิ 

 5.  ใหถ้กูตอ้งชดัเจน 

36.  ขอ้ใดขึนตน้ดว้ยคาํทีเป็น  "  อกัษรกลาง “ 

 1.  แสดงความคิดเห็น 

 2.  บริสุทธิในทางออกเสียง 

 3.  ควรจะใชค้าํเก่าๆ 

 4.  นึกว่าไม่รํารวยพอ 

 5.  ถกูตอ้งชดัเจน 
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จงอ่านขอ้ความต่อไปนี  แลว้ตอบคาํถามขอ้ 37-40 

 

 “....ครันรุ่งเชา้วนัอาทิตย ์ เรากค็รอบครองศาลานีทงัวนั  ทงัเล่นไอเ้ขไ้อโ้ขง  ใชพื้นศาลาเป็นบก  ใช้

พืนดินเป็นแม่นาํ  คนทีถกูเป็นไอเ้ขจ้ะอยูบ่นพืนดิน  คอยไล่จบัคนทีโดดจากศาลาลงไปร้องลอ้เลียน  ล่อหลอก  

ทาํหูทาํตา  ทาํมือทาํไม ้ เอียงคอ  ยกัเอวให ้ แลว้ร้องพร้อมๆ  กนัว่า  ไอเ้ขไ้อโ้ขง  มาโรงไมส้กั  ไอเ้ขฟั้นหกั  กดั

คนไม่เขา้....” 

        

37. ขอ้ใดมีคาํทีเป็น  "  คาํตาย  “ 

 1.  ครันรุ่งเชา้ 

 2.  พืนศาลา 

 3. ทาํมือทาํไม ้

 4. เอียงคอ  

 5. ยกัเอวให ้  

38. ขอ้ใดเป็นการสือสารดว้ย  วจันภาษา 

 1. ร้องลอ้เลียน 

 2. ทาํหูทาํตา 

 3. ทาํมือทาํไม ้

 4. เอียงคอ 

 5. ยกัเอวยกัไหล่ 

39.  ขอ้ใดมีจาํนวนพยางคม์ากทีสุด 

 1. วนัอาทิตย ์

 2. ไอเ้ขไ้อโ้ขง 

 3. โรงไมส้กั 

 4.  ร้องลอ้เลียน 

 5.  ร้องพร้อมกนั 

40. คาํในขอ้ใดไม่มีรูปวรรณยกุตทุ์กคาํ 

 1.  รุ่งเชา้วนัอาทิตย ์

 2.  ครอบครองศาลานีทงัวนั 

 3.  ทงัเล่นไอเ้ขไ้อโ้ขง 

 4.  โดดจากศาลา 

 5.  ไปร้องลอ้เลียนล่อหลอก 

 



 1

 จงอ่านคาํประพนัธต่์อไปนีแลว้ตอบคาํถามขอ้  41-45 

  ดอกไม ้ดอกไม ้จะบาน 

  บริสุทธิ กลา้หาญ จะบานในใจ 

  สีขาว หนุ่มสาว จะใฝ่ 

  แน่วแน่  แกไ้ข  จุดไฟศรัทธา 

   เรียนรู้ ต่อสู ้มายา 

   กา้วไป  ขา้งหนา้  เขา้หามวลชน 

   ชีวิต  อุทิศ  ยอมตน 

   ฝ่าความ สบัสน เพือผลประชา  

       

 

 

 

41.  ขอ้ใดมี  คาํนาม  มากทีสุด 

 1.  ดอกไม ้จะบาน 

 2.  บริสุทธิ กลา้หาญ จะบานในใจ 

 3.  ชีวิต  อุทิศ  ยอมตน 

 4.  ฝ่าความสบัสน 

 5.  เพือผลประชา 

42.  ขอ้ใดมีคาํ ควบกลาํ 

 1.  บริสุทธิ 

 2.  กลา้หาญ 

 3.  สีขาว 

 4.  เรียนรู้ 

 5.  มวลชน 

43.  ผูแ้ต่งตอ้งการถ่ายทอดความรู้สึกใดใหผู้อ่้านไดรั้บทราบ 

 1.  ความสุขสมหวงัในชีวติของหนุ่มสาว 

 2.  ความเศร้าสลดใจในวยัหนุ่มสาว 

 3.  ความทอ้แทสิ้นหวงัของหนุ่มสาว 

 4.  ความฝันใฝ่ในอนาคตทีสดใส่ของหนุ่มสาว 

 5.  ความภาคภูมิใจในอุดมการณ์ของหนุ่มสาว 

44.  คาํใดหมายถึง  ความถกูตอ้ง 

 1.  ดอกไม ้

 2.  บริสุทธิ 
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 3.  กลา้หาญ 

 4.  สีขาว 

 5.  ศรัทธา 

45.  คาํใดหมายถึง  ความคิดหรือความตงัใจ 

 1.  ดอกไม ้

 2.  บริสุทธิ 

 3.  กลา้หาญ 

 4.  สีขาว 

 5.  ศรัทธา 

 

จงอ่านคาํประพนัธต่์อไปนี  แลว้ตอบคาํถามขอ้  46-50 

 นาํคา้ง พ่างเพชร เมด็นอ้ย 

 ยอ้ยหยด ใส่ใบ  พฤกษา 

 ลมพดั อ่อนอ่อน ผอ่นมา 

 บุหงา หอมรืน ชืนใจ 

  

46. ขอ้ใดมีคาํแสดงว่าเป็นเวลา กลางคืน 

 1. นาํคา้ง พ่างเพชร เมด็เมด็นอ้ย 

 2. ยอ้ยหยด ใส่ใบ พฤกษา 

 3. ลมพดั อ่อนอ่อน ผอ่นมา 

 4. บุหงา หอมรืน ชืนใจ 

 5. ลมพดั หอมรืน ชืนใจ 

 

 

 

47.  คาํประพนัธนี์แสดงถึงอารมณ์ของผูแ้ต่งเป็นไปตามขอ้ใด 

 1.  มีความทุกขใ์จ 

 2.  มีความสุขใจ 

 3.  มีความวา้เหว่ใจ 

 4.  มีความเหงาใจ 

 5.  มีความอาลยัอาวรณ์ 

48. ขอ้ใดมีคาํแสดงการเปรียบเทียบสิงหนึงกบัอีกสิงหนึง 

 1. นาํคา้ง พ่างเพชร เมด็เมด็นอ้ย 

 2. ยอ้ยหยด ใส่ใบ พฤกษา 
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 3. ลมพดั อ่อนอ่อน ผอ่นมา 

 4. บุหงา หอมรืน ชืนใจ 

 5. ลมพดั หอมรืน ชืนใจ  

49.  ขอ้ใดมีคาํแสดงความเคลือนไหวของสิงหนึงสู่อีกสิงหนึง 

 1. นาํคา้ง พ่างเพชร เมด็เมด็นอ้ย 

 2. ยอ้ยหยด ใส่ใบ พฤกษา 

 3. ลมพดั อ่อนอ่อน ผอ่นมา 

 4. บุหงา หอมรืน ชืนใจ 

 5. ลมพดั หอมรืน ชืนใจ 

50.  ขอ้ใดมีคาํทีหมายถึงดอกไม ้

 1. นาํคา้ง พ่างเพชร เมด็เมด็นอ้ย 

 2. ยอ้ยหยด ใส่ใบ พฤกษา 

 3. ลมพดั อ่อนอ่อน ผอ่นมา 

 4. บุหงา หอมรืน ชืนใจ 

 5. ลมพดั หอมรืน ชืนใจ  
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เฉลยขอ้สอบ 

 

ขอ้ 1 2 3 4 5 ขอ้ 1 2 3 4 5 

1  X    26    X  

2   X   27 X     

3    X  28    X  

4     X 29  X    

5   X   30    X  

6    X  31 X     

7 X     32    X  

8  X    33   X   

9     X 34     X 

10   X   35 X     

11    X  36  X    

12  X    37     X 

13   X   38 X     

14     X 39  X    

15 X     40    X  

16    X  41   X   

17  X    42  X    

18   X   43     X 

19     X 44    X  

20   X   45 X     

21    X  46 X     

22   X   47  X    

23 X     48 X     

24  X    49  X    

25  X    50     X 

 

 

 

 


