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๑-๒๐ 

 

 

 

 

 

 

๒๑-๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๑-๕๕ 

 

 

 

 

 

 

๕๖-๗๕ 

๑. การใชภาษาในการสื่อสารอยางมีศิลปะและมีประสิทธภิาพ 

      ๑.๑) ความหมายของการสื่อสาร 

      ๑.๒) ความสําคัญของการสื่อสาร 

      ๑.๓) องคประกอบของการสื่อสาร 

      ๑.๔) ลักษณะของคําและประเภทของคําในภาษาไทย 

      ๑.๕) การใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ 

      ๑.๖) ปจจัยที่ทําใหการสื่อสารมปีระสทิธิภาพ 

๒. การวิเคราะหและประเมินคาสารจากการฟง การดู 

    และการอาน 

      ๒.๑) ความหมายของการฟง การดูและการอาน 

      ๒.๒) จุดมุงหมายของการฟง การดูและการอาน 

      ๒.๓) ประเภทของการฟง การดูและการอาน 

      ๒.๔) ประโยชนของการฟง การดูและการอาน 

      ๒.๕) มารยาทในการฟงและการดู 

      ๒.๖) การอานอยางมีประสทิธิภาพ 

      ๒.๗) หลักการวิเคราะหและประเมินคา 

๓. การนําเสนอขอมูล 

      ๓.๑) ความหมายของการนําเสนอขอมลู 

      ๓.๒) ความสําคัญของการนําเสนอขอมลู 

      ๓.๓) จุดมุงหมายของการนําเสนอขอมูล 

      ๓.๔) องคประกอบของการนําเสนอขอมลู 

      ๓.๕) รูปแบบการนําเสนอขอมลู 

      ๓.๖) การเตรียมการนําเสนอขอมลู 

๔. การพูดในงานอาชีพและในโอกาสตางๆ ทางสังคม 

      ๔.๑) ความหมายของการพูด 
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      ๔.๒) ความสําคัญของการพูด 

      ๔.๓) ประเภทของการพูด 

      ๔.๔) มารยาทในการพูด 

      ๔.๕) หลักการทั่วไปของการพูด 
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๗๖-๙๐ 

 

 

 

 

๙๑-๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๑-๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๓๑-๑๕๐ 

๕. การเขียนจดหมายกิจธุระท่ีจําเปนตองานอาชีพ 

      ๕.๑) ความหมายของจดหมายในงานอาชีพ 

      ๕.๒) ความสําคัญของการเขียนจดหมายในงานอาชีพ 

      ๕.๓) หลักเกณฑทั่วไปของการเขียนในงานอาชีพ 

      ๕.๔) ประเภทของจดหมายที่จําเปนตองานอาชีพ 

๖. การเขียนโฆษณาและการเขียนประชาสัมพันธ 

      ๖.๑) ความหมายของการโฆษณาและประชาสมัพันธ 

      ๖.๒) ความสําคัญของการโฆษณาและประชาสมัพันธ 

      ๖.๓) จุดมุงหมายของการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

      ๖.๔) องคประกอบของการโฆษณาและประชาสมัพันธ 

      ๖.๕) หลักการเขียนขอความโฆษณาและประชาสัมพันธ 

      ๖.๖) การใชภาษาในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

      ๖.๗) เครื่องมือ-สื่อที่ใชในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ 

      ๖.๘) ประเภทของงานเขียนเพือ่การประชาสัมพันธ 

๗. การเขียนรายงาน 

      ๗.๑) ความหมายของการเขียนรายงาน 

      ๗.๒) วัตถุประสงคของการเขียนรายงาน 

      ๗.๓) ประเภทของรายงาน 

      ๗.๔) ข้ันตอนการเขียนรายงาน 

      ๗.๕) สวนประกอบของรายงานทางวิชาการ 

      ๗.๖) หลักการเขียนอางองิ 

๘. การเขียนโครงการ 
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      ๘.๑) ความหมายของการเขียนโครงการ 

      ๘.๒) ความสําคัญของการเขียนโครงการ 

      ๘.๓) ประเภทของการเขียนโครงการ       

      ๘.๔) ลักษณะของโครงการที่ดี 

      ๘.๕) สวนประกอบของโครงการ 

      ๘.๖) การใชถอยคําในการเขียนโครงการ 

      ๘.๗) การเขียนโครงการทางวิชาการ 

      ๘.๘) การเขียนโครงการทางธุรกิจ 
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๑๕๑-๑๕๗ 

 

 

 

๑๕๗-๑๖๔ 

๙. การเขียนบทรอยกรองในงานอาชีพ 

      ๙.๑) ความหมายของบทรอยกรอง 

      ๙.๒) ลักษณะบังคับบทรอยกรอง   

      ๙.๓) ประเภทของบทรอยกรอง   

๑๐. การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
      ๑๐.๑) ความหมายของวรรณกรรมทองถ่ิน 

      ๑๐.๒) ความหมายของภูมิปญญาทองถ่ิน 
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คูมือติวเตอร 

วิชา ๓๐๐๐-๑๑๐๑ ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

คําอธบิายรายวิชา (ทักษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ) 

 ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาไทย สื่อสารอยางมศิีลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑกาลเทศะ 

บุคคลและโอกาส วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอาน การนําเสนอขอมลูในเชิงใหความรู 

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมเีหตุผล การพูดที่ใชในงานอาชีพและในโอกาสตางๆ ของสงัคม  

การเขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพือ่งานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมปิญญาทองถ่ินที่

เกี่ยวของและเกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต 

มาตรฐานรายวิชา 

๑. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ กาลเทศะ บุคคลและโอกาส                               

๒. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจากการฟง การดู การอาน และนําเสนอขอมูลอยางมรีะบบ   

๓. ใชกระบวนการเขียน การพูด รปูแบบตางๆ สือ่สารในงานอาชีพไดอยางมีประสทิธิภาพและ                       

มีคุณธรรม            

๔. แยกเน้ือหาสาระ คติ คุณธรรม คานิยม ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได 



๕ 

 

 

สมรรถนะรายวิชา 

 ๑. ฟง 

 ๒. พูด 

 ๓. อาน 

 ๔. เขียน 

ประเดน็ออกขอสอบ 

ประเดน็ที่ ๑ การใชภาษาในการสือ่สารอยางมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ 

        ๑.๑) ความหมายของการสื่อสาร 

       ๑.๒) ความสําคัญของการสื่อสาร 

        ๑.๓) องคประกอบของการสื่อสาร 

        ๑.๔) ลักษณะของคําและประเภทของคําในภาษาไทย 

        ๑.๕) การใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ 

        ๑.๖) ปจจัยทีท่ําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

สาระสําคญั 

 ภาษาไทยเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารของคนไทย ดังน้ันจึงควรใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ ทั้ง

ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยพิจารณาจากปจจัยที่ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๑)                                                                                                      

ขอ  ๑ - ๒  จงเลอืกกลุมคําทีจ่ะทําใหขอความที่กําหนดมีใจความสมบรูณถูกตองทีสุ่ด 

๑.   .........................ทางวิทยาการที่เปนอยูทกุวันน้ี คงจะเกดิข้ึนไมได  

ถาหากปราศจาก..................ระหวางศาสตรสาขาตางๆ (การนําไปใช) 

 ๑.  ความคิดเห็น   การผสาน   

๒.  ความกาวหนา ความรวมมือ 

 ๓.  ความมีอิทธิพล ความขัดแยง   

๔.  ความลมเหลว   การแขงขัน 

 ๕.  ความชอบธรรม ความสมดุล 

๒.  แมวารัฐบาลหลายประเทศไดพยายามปรับปรงุ...........สตรีใหดีข้ึนมาระดับหน่ึงก็ตาม แตปญหาดาน   



๖ 

 

 

     .................ทางโอกาสความกาวหนาในอาชีพ การงานของสตรียังมอียูในทุกสังคม (การนําไปใช) 

 ๑.  คุณภาพ ความแปรปรวน    

๒.  เสถียรภาพ ความเทาเทียม 

 ๓.  เสรีภาพ ความสูญเสีย    

๔.  สถานภาพ ความไมเสมอภาค 

     ๕.  เอกลักษณ     ความคลองตัว  

๓.  ประโยคใดใชถอยคําสื่อความหมายไดชัดเจนที่สุด (การนําไปใช) 

 ๑.  พนักงานเดินตลาดอยูตรงน้ันเอง   

๒.  เขาเปนคนใชฉันไปทํางานตามคําสัง่ 

๓.  วันน้ีฉันจะไปกินอาหารมื้อเย็นกับเธอ 

๔.  ผมเพิง่ทาสบีานใหมเมือ่เดือนกอน 

 ๕.  เธอจะทําอะไรก็ทําเสีย ฉันไมวาอะไรเธอหรอก  

๔. ขอใดใชภาษาโนมนาวใจไดดีที่สุด  (การนําไปใช, การวิเคราะห) 

 ๑.  พลังงานมจีํากัด  รูประหยัด  รูใช   

๒.  แคบุหรี่มวนเดียว  ยังเอาชนะมันไมได 

 ๓.  มั่วเข็ม มั่วเพศ   คงติดเอดสในไมชา   

๔.  โลหิตฉันมั่นใจ     ปลอดภัยแกผูรับ 

 ๕.  สัมผสัธรรมชาติ   กับความสดช่ืนใหมในมิติ 

 

 

 

๕.  ขอใดใชภาษาในเชิงเสนอแนะชัดเจนทีสุ่ด (การวิเคราะห, การนําไปใช) 

 ๑.  โปรดดับไฟกอนที่จะไมมีไฟใหดับ   

๒.  เมืองไทยจะรุงเรือง พลเมอืงมีวินัย 

 ๓.  ตนไมควรรักษา หมั่นปลูกปาเปนประจํา  

๔.  ใชนํ้าอยางประหยัด เพือ่ขจัดความเดือดรอน 

 ๕.  โรงเรียนสดสวย ตองชวยกันรักษาความสะอาด 

๖.  “ฉันชอบทําความดี” ขอใดสนับสนุนขอความขางตนไดสมเหตุสมผลทีสุ่ด  

      (ความเขาใจ, การวิเคราะห, การประเมินคา) 

 ๑.  เพราะความดีทําไดงาย    

๒.  เพราะความดีเปนสิ่งที่ทุกคนควรกระทํา 



๗ 

 

 

 ๓.  เพราะความดีทําใหเกิดความสบายใจ   

๔.  เพราะความดีทําใหเปนคนมีคุณคา 

 ๕.  เพราะความดีทําใหไดรบัรางวัลตอบแทนที่คุมคา 

๗.   ธรรมชาติของเด็กอยากแสดงออก๑  เด็กชอบวาดรปู๒  ดังน้ันพอแม ครูหรือผูปกครองจะตองจัดอปุกรณ  

      วาดรูปใหเด็กต้ังแตเขายังเล็กมากๆ๓    และการไดวาดรูปรวมกันจะกระตุนการแสดงออก ปลกุความคิด  

      สรางสรรคไรขอบเขต๔  เด็กจะเติบโตข้ึนมาอยางมีความสุข๕            

 ขอความหมายเลขใดเปนใจความ  (ความเขาใจ, การวิเคราะห) 

๑.  หมายเลข ๑      

๒.  หมายเลข ๒ 

๓.  หมายเลข ๓      

๔.  หมายเลข ๔ 

๕.  หมายเลข ๕ 

๘.  ในการโหวตเสียง ผูแทนนักเรียน  พิม ติดที่ ๒ นับวาเจงจริง  

     คําที่ขีดเสนใตควรใชคําในขอใดแทนจึงจะถูกตองเหมาะสม (ความเขาใจ, การวิเคราะห) 

 ๑.  ออกเสียง.........มาเปนที่ ๒...........ยอด   

๒.  ลงคะแนน.......มาเปนที่ ๒.......เลิศ 

 ๓.  ลงคะแนน........ไดที่ ๒................. เย่ียม   

๔.  ลงคะแนน.........ไดรางวัลที่ ๒........ดี 

๕.  ออกเสียง.........ไดอันดับที่ ๒...........เกง 

๙.  พอแมไมอยูบาน ลูกดีใจราวกบั.....................  

 ควรเติมสํานวนใดลงในชองวางจงึจะถูกตองเหมาะสม (การนําไปใช) 

๑.  ไกไดพลอย      

๒.  วานรไดแกว 

๓.  กิ้งกาไดทอง      

๔.  ปลากระด่ีไดนํ้า 

๕.  แมวไมอยูหนูราเริง 

๑๐.  ขอใดใชภาษาระดับทางการไดถูกตอง (การนําไปใช) 

 ๑.  ธงชัยไปรวมอวยพรในงานมงคลสมรสของพี่ชาย   

๒.  นิภาโทรศัพทคุยกับเมตตาทุกวัน 

 ๓.  ประภาพรไปรวมงานเผาศพบิดาของเพื่อนที่วัดใหม  

๔.  สุชาติบนคิดถึงภรรยาของเขามาก 



๘ 

 

 

 ๕.  ดร. ลินดาพูดเรือ่ง “ปญหาวัยรุน” ที่หอประชุม 

๑๑.  ขอใดใชประโยคเหมาะสมกับบุคคล  (ความเขาใจ, การนําไปใช) 

 ๑.  ทานครับ ใครก็ไมรูมาหา            

๒.  แมจะใชอะไรลกูก็วามาเลยคะ 

 ๓.  โยง แกจะไปกบักันไหม              

๔.  คุณปาคะทั้งหมดราคาเทาไหรกันละ 

 ๕.  อาจารยรูไหมวาผมมีการบานเยอะแคไหน 

๑๒.  ลวดลายงดงาม.......ปรากฏ.......ผาไหมมัดหมี่ถือเปนศิลปะ.....งานทอผา 

       ควรใชคํากลุมใดเติมลงในชองวางจึงจะถูกตองเหมาะสม  (ความเขาใจ) 

๑.  ที่  บน  ใน 

๒.  ควร  บน  ของ 

๓.  ซึ่ง  ณ  แหง 

๔.  ที่  ใน  ของ 

๕.  อื่น  ใน  อัน    

๑๓.  ประโยคในขอใดใชสํานวนไมถูกตอง (การวิเคราะห) 

    ๑.  ผมกลัวเขาอยูเหมือนกัน แตทําใจดีสูเสือ 

    ๒.  เขาเปนคนขวานผาซากชอบพูดจาวาคนอื่นอยูเรื่อย 

   ๓.  เขาเก็บความรูสึกไดดีประเภทนํ้าขุนอยูในนํ้าใสอยูนอก 

๔.  เขาเขียนบทความยาวสามหนา แตนํ้าทวมทุงผักบุงโหรงเหรง 

   ๕.  เขาไมมีพวกพองใหพึ่งพาอาศัย เปนคนหัวเดียวกระเทียมลีบ 

๑๔.   ขอความตอไปน้ีมีขอบกพรองในเรื่องใด “หามไมใหนักขาวและตากลองเขาไปทําขาวและถายรูป 

        ในงานพิธีโดยไมไดรับอนุญาต” (การวิเคราะห) 

๑.  ใชภาษาพูด      

๒.  ความหมายไมชัดเจน 

๓.  ใจความวกวน     

๔.  ใชคําซ้ําซอน 

   ๕.  ใชสํานวนภาษาตางประเทศ 

๑๕.  ขอความใดใชภาษาเปนเหตุเปนผลกัน  (การประเมินคา) 

 ๑.  ทั้ง ๆ ที่เธอทุมเทอยางมากใหกับการอานหนังสือ  เธอกยั็งสอบไมผาน 

 ๒.  ทั้ง ๆ ที่ เธอยังทุมเทใหกับการอานหนังสืออยางมาก  เธอก็คงสอบไมผาน   

 ๓.  ทั้ง ๆ ที่เธอสอบไมผาน  เธอก็ยังทุมเทใหกับการอานหนังสืออยางมาก 



๙ 

 

 

 ๔.  ทั้ง ๆ ที่เธอคงสอบไมผาน  เธอก็ยังทุมเทใหกับการอานหนังสือ 

 ๕.  ทั้ง ๆ ที่เธอสอบไมผาน  เธอก็ยังคงอานหนังสืออยางทุมเทมาก 

๑๖  ขอความในขอใดสมเหตุสมผลทีสุ่ด  (การประเมินคา) 

 ๑.  สํานวนอดเปรี้ยวไวกินหวานกบัหวานเปนลมขมเปนยาเหมือนกัน 

    เพราะเปนสํานวนเกี่ยวกับรสทั้งสองสํานวน 

 ๒.  การออกกําลังกายเปนประจําทําใหรางกายแข็งแรงและไมแก  

๓.  นักรองคนน้ันจะตองมีช่ือเสียงโดงดังตลอดไป  เพราะไดรับรางวัลมาแลวสามครั้ง 

 ๔.  การตัดไมทําลายปาเพื่อสรางเข่ือนเปนการทําลายธรรมชาติอยางสิ้นเชิง 

 ๕.  ขอใหทานทั้งหลายพยายามทําความดีตอไป  เพราะธรรมะยอมคุมครองผูประพฤติธรรม 

๑๗.  ขอความใดใชสํานวนไดถูกตอง  (การวิเคราะห, การนําไปใช) 

 ๑.  ผมยอมรับวาผมมีปญญาแคหางอึ่ง 

 ๒.  หนังสือเลมน้ีฉันอานอยางวางมือไมลงทเีดียว 

 ๓.  ทางที่นําไปสูความสําเร็จบางครัง้ไมไดปูลาดดวยดอกกุหลาบ 

 ๔.  เขามีบานอยูชายทะเลแตแปลกทีเ่ขาวายนํ้าไมเปน  ทั้งที่คืบก็ทะเล  ศอกก็ทะเล 

๕.  เขาเปนคนไวใจไมไดมีเลหเหลี่ยมมากเหมือนทํานาบนหลังคน 

๑๘.  ประโยคในขอใดใชสํานวนไมเหมาะสม (การวิเคราะห, การสังเคราะห) 

๑.  ผมกลัวเขาอยูเหมือนกัน แตทําใจดีสูเสือ 

๒.  เขาเขียนบทความยาวสามหนา แตนํ้าทวมทุงผักบุงโหรงเหรง 

๓.  เขาเปนคนขวานผาซากชอบพูดจาวาคนอื่นอยูเรื่อย 

๔.  เขาไมมีพวกพองใหพึ่งพาอาศัย เปนคนหัวเดียวกระเทียมลีบ 

๕.  เขาเก็บความรูสึกไดดีประเภทนํ้าขุนอยูในนํ้าใสอยูนอก 

๑๙.  อาจารยสรุศักด์ิมีความสามารถ ในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดี แตไมแสดงออก  (การนําไปใช) 

        เหตุการณน้ี ตรงกบัสํานวนใด  

        ๑.  นํ้าน่ิงไหลลกึ       

๒.  เพชรในตม 

       ๓.  ไกไดพลอย                                                    

๔.  ผาข้ีริ้วหอทอง 

         ๕.  คมในฝก                                                      

๒๐.   ขอใดใชสํานวนถูกตอง  (การวิเคราะห) 

         ๑.  เด็กสองน้ีเขากันไดดี เปนบาเปนหลัง 

        ๒.  พี่นองฟองรองกัน เปนการหยิกเล็บเจบ็เน้ือ 



๑๐ 

 

 

           ๓.  ฉันไมอยากเปนปลาติดรางแห รบัเคราะหแทนผูอื่น 

          ๔.   เขาเห็นเราเปนหัวลานนอกครูไปได  ทําอะไรไมดีไปทกุเรื่อง 

          ๕.  เขาชอบหมักหมมงานไวเหมือนกิ้งกาไดทอง 

 

 

ประเดน็ ๒ การวิเคราะหและประเมินคาสารจากการฟง การดู และการอาน 

        ๒.๑) ความหมายของการฟง การดูและการอาน 

        ๒.๒) จุดมุงหมายของการฟง การดูและการอาน 

        ๒.๓) ประเภทของการฟง การดูและการอาน 

        ๒.๔) ประโยชนของการฟง การดูและการอาน 

        ๒.๕) มารยาทในการฟงและการดู 

        ๒.๖) การอานอยางมปีระสิทธิภาพ 

        ๒.๗) หลกัการวิเคราะหและประเมินคา 

สาระสําคญั 

 การวิเคราะหและประเมินคาสาร หมายถึง การแยกออกเปนสวนๆ โดยการใครครวญ ไตรตรองและ

หาเหตุผลเพือ่พิจารณาประเมินคาของสาร โดยเฉพาะอยางย่ิงการฟง การดูและการอาน จําเปนอยางย่ิงที่

ผูรบัสารตองวิเคราะหและใชวิจารณญาณดวยความระมัดระวัง เน่ืองจากในปจจุบันเปนยุคของขอมลูขาวสาร 

การเลือกรับขาวสารที่ดีจะทําใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น โดยตองต้ังอยูบนพื้นฐานแนวคิดตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๒)                                                                                                      

๒๑.  ขอใดเปนความหมายของการวิเคราะหสารที่ถูกตองทีสุ่ด (ความรู-ความจํา) 

      ๑.  การรวมหรือการสรางสารเพื่อนําไปใชประโยชน 

      ๒.  การทําความเขาใจเกี่ยวกับสาร 

      ๓.  การแยกเน้ือหาออกเปนสวน ๆ โดยใครครวญและไตรตรอง 

      ๔.  การพิจารณาสารเพื่อหาขอเทจ็จริง  ขอความแสดงอารมณและความรูสึก 

 ๕.  การนําความคิดและความรูไปใชใหเกิดประโยชน 

๒๒.  ขอใดไมจําเปนตองวิเคราะหสาร (ความรู-ความเขาใจ) 

      ๑.  นบอานขาวเกี่ยวกับสถานการณภาคใตจากหนังสือพิมพ 

      ๒.  นัทคิดรายการอาหารสําหรับคุณยาย 



๑๑ 

 

 

      ๓.  เน็ตดูโฆษณาผงซักฟอก 

      ๔.  แหน  ซื้อสลากกาชาด  ๓  ใบ 

 ๕.  นุดีซื้อยาแกไอใหลูกสาวอายุ ๒ ขวบ 

๒๓.  ขอใดเปนการฟงเพือ่ความจรรโลงใจ (ความเขาใจ) 

      ๑.  การฟงขาว                                    

๒.  การฟงเทศน 

      ๓.  การฟงบรรยาย                              

๔.  การฟงเพลง 

๕.  การปาฐกถา 

 

๒๔.  ในปจจุบันสารประเภทใด  มีอิทธิพลตอผูดูมากทีสุ่ด  (การวิเคราะห) 

      ๑.  ภาพและปายโฆษณา                     

๒.  โทรศัพท 

      ๓.  นิตยสาร   วารสาร                        

๔.  คอมพิวเตอร 

๕.  วิทยุ  โทรทัศน 
 

คําชี้แจง  จากขอความดังกลาว จงตอบคําถาม ขอ ๒๕-๒๙ 

“ปน้ีคนกรงุแหลอยกระทงกันเยอะข้ึน เจาหนาที่กทม. ระดมเกบ็ซากกระทงจากแมนํ้าเจาพระยา

และคูคลองตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครไดกวา ๔ แสนใบ และที่นาดีใจอยางย่ิงก็คือพบกระทงที่ใชวัสดุโฟม

มีปรมิาณลดลงมาก” 

๒๕.  เจาหนาทีผู่เกี่ยวของกับงานน้ีโดยตรงควรเปนใคร (การวิเคราะห) 

      ๑.  พนักงานกวาดขยะ                         

๒.  เจาหนาทีส่ํานักงาน 

      ๓.  พนักงานเกบ็ขยะ                            

๔.  พนักงานประตูระบายนํ้า 

๕.  เทศกิจ 

๒๖.  ลักษณะนามของกระทงคือขอใด (ความรู, ความเขาใจ) 

      ๑.  ใบ                                                   

๒.  อัน 

      ๓.  ลํา                                                    



๑๒ 

 

 

๔.  กระทง 

๕.  จอก 

๒๗.  สิ่งใดที่มปีริมาณลดลง (การวิเคราะห) 

      ๑.  ขยะ                                                  

๒.  กระทงโฟม 

      ๓.  คนลอยกระทง                                 

๔.  จํานวนกระทง 

๕.  ลําคลอง 

๒๘.  เหตุการณน้ีเกิดข้ึนในจังหวัดใด (ความรู-ความจํา) 

      ๑.  อยุธยา                                            

๒.  เชียงใหม 

      ๓.  กรุงเทพ ฯ                                      

๔.  นครสวรรค 

๕.  บุรีรัมย 

๒๙.  ขอความน้ีจะพบในหนังสือประเภทใด (การวิเคราะห) 

      ๑.  หนังสือเรียน                                  

๒.  หนังสือพมิพ 

      ๓.  หนังสือสารคดี                               

๔.  หนังสือแนะนําการทองเที่ยว 

๕.  วารสารเผยแพร 

๓๐.  ขอใดไมใชมารยาทในการฟง  (ความรู-ความจํา, การนําไปใช) 

      ๑.  สนใจและจดบันทกึการฟง            

๒.  มีคําถามบางในบางโอกาส 

      ๓.  แตงกายใหถูกกาลเทศะ                 

๔.  ไมลุกเดินเขา – ออกบอย ๆ 

 ๕.  ทานอาหารที่ชอบอยางระมัดระวัง 

๓๑.  ขอใดไมใชประโยชนของการฟง การดูและการอาน  (ความรู-ความจํา) 

      ๑.  เพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจ                   

๒.  เพื่อใหทันเหตุการณ 

      ๓.  เพื่อใหนํามาปรับปรงุใชในชีวิตประจําวัน      

๔.  เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตอยางในสื่อได 



๑๓ 

 

 

 ๕.  เพื่อรับทราบขอมลูใหเปนปจจุบัน 

๓๒.  ถาตองการซื้อขนมอบกรอบควรพิจารณาสิ่งใดเปนสําคัญ (การวิเคราะห) 

       ๑.  ย่ีหอ  และวันหมดอายุ                  

๒.  สวนประกอบ  และวันหมดอายุ 

       ๓.  วันที่ผลิต  และราคา                     

๔.  ผูผลิต  และวันจําหนาย 

๕.  วันหมดอายุ และบรรจุภัณฑ 

๓๓.  การรับสารประเภทใด  จําเปนตองวิเคราะหและวินิจสารใหมากที่สุด (การวิเคราะห) 

       ๑.  โฆษณา                                          

๒.  บทเพลง 

       ๓.  ประกาศ                                          

๔.  ภาพเขียน 

๕.  ประชาสัมพันธ 

คําชี้แจง  จงอานคําประพันธตอไปน้ี  แลวตอบคําถามขอ ๓๔ -๓๕  

             

 

 

 

 

 

 

๓๔. แนวคิดสําคัญของขอความน้ีคือขอใด (การวิเคราะห, สงัเคราะห) 

        ๑.  ซื้อของเกบ็ไวทําใหสญูเงิน                              

๒.  สะสมสิ่งของตาง ๆไวเปนความสูญเปลา 

        ๓.  มีของเก็บไวแตไมใชเปนความสิ้นเปลือง        

๔.  มีของเก็บไวแตไมใชไมเปนการสะสมเงิน 

๕.  ควรรูจักการเกบ็ออมอยางถูกวิธี 

๓๕.  เจตนาของผูเขียนคือขอใด (การนําไปใช, การวิเคราะห) 

        ๑.  ขอใหหยุดซื้อสิ่งของเครื่องใชที่ไมจําเปน       

สําหรับผู้ เกบ็เงินไว้ในรูปของสิงทีซือหามาแตไ่มไ่ด้ใช้นนั เท่ากบัผลาญ

พร่าเงินทองอย่างเปลา่เปลืองโดยแท้ เนืองจากวตัถขุ้าวของคือพลงังาน

ทีสงัสมอยู่ในรูปแบบตา่งๆ นนัเอง  ดงันนัถ้าเราไมใ่ช้พลงังานนี                   

อย่างสมําเสมอ  มนัก็จะตกอยูใ่นภาวะชะงกังนัและสญูเสียไปเปลา่ 



๑๔ 

 

 

       ๒.  ขอใหหยุดสะสมสิ่งของเครือ่งใชภายในบาน 

       ๓.  ขอใหนําสิ่งของตางๆ ออกใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

        ๔.  ขอใหนําสิ่งของตางๆ ที่ไมใชใหเปนประโยชนตอผูอื่น 

 ๕.  ขอใหใชพลังงานอยางประหยัด 

๓๖. การอานโดยพจิารณาสวนตางๆ อยางใครครวญ ไตรตรองและพินิจพจิารณา ถือเปนการอานในระดับใด     

(ความรู-ความจํา)           

 ๑.  อานเอาเรื่อง          

 ๒.  อานวิเคราะห          

 ๓.  อานตีความ                     

 ๔.  อานประเมินคา         

 ๕. การอานสงัเคราะห 

๓๗.        “คืนน้ีเราเจบ็และเหน็บหนาว  ทามกลางดาวพราวฟาใส 

     แตมืดหมนมืดมัวเต็มหัวใจ               ใครจะสานสายใยในความรัก 

     เราฝนถึงวันพรุงวันรุงสวย                    ที่จะกาวเดินดวยความแนนหนัก 

    เบื้องหนาฟาสีทองผุดผองนัก                 เราจะวักทุกนํ้าสายธารนอย” 

  คําประพันธขางตนน้ีแสดงเจตนาของผูเขียนตรงกบัขอใด  (การวิเคราะห) 

    ๑.  เรียกรองความเปนธรรม                      

๒. พูดถึงคนอกหักและวิธีแกปญหา    

๓.  ระบายความทุกขและความสิ้นหวัง      

๔.  ระบายความอัดอั้นตันใจ 

   ๕.  ใหกําลังใจและใหความหวัง 

๓๘.  การอานขอความในขอใดเปนการอานเพือ่พัฒนาตนเองในดานอารมณ (การนําไปใช, การวิเคราะห) 

 ๑. ดอกอัญชันใชกลีบสีนํ้าเงินขย้ีใหชํ้า เติมนํ้าเล็กนอย กรองดวยผาขาวบาง    

     ทําขนมช้ัน ซาหริ่ม ถ่ัวแปบ        

 ๒.  สงครามครัง้น้ีคงไมมผีลกระทบตอการจัดหาขนสงนํ้ามันและราคาอยางรุนแรง 

      ๓.      ภาคพื้นพนารัญ           จรแสนสราญรมย      

      เนินราบสลับสม              พิศเพลินเจรญิใจ      

 ๔.  ดูความคิด  ก็คือดูใจน่ันเอง  ดูความคิดเห็นวาคิดดีหรือคิดไมดี  ก็คือดูใจ  เห็นวาใจดีหรือใจไมดี  

   ใจรอนหรอืใจเย็น  ใจเปนสุขหรือใจเปนทกุข      

 ๕. ประเทศไทยรวมเลอืดเน้ือชาติเช้ือไทย เปนประชารัฐ ผไทของไทยทุกสวน 



๑๕ 

 

 

๓๙. ขอใดมีความหมายกํากวมจะใหมีความหมายอยางไรแนข้ึนอยูกับการเนนคําไหนและแบงคําอยางไร  

(การนําไปใช, การวิเคราะห) 

      ๑.  วิภาทําเสียหมดแลว  หนูเลยไมมอีะไรจะทํา     

๒.  ลูกเธอไมเคยอยูน่ิงเลย 

      ๓.  สงครามทําใหเสียคนไปมาก                              

๔.  เดินเขาไปเถอะ  ไมชาก็ถึงทางอก 

๕.  ใครอยากไปเที่ยวเขาพนมรุงบาง 

๔๐.  ขอใดเวนวรรคตอนไดถูกตอง  (การประเมินคา) 

      ๑.  อาจารยวิจารณ/วาหนังสือน้ีมีคุณคาควรแกการอาน/หาความรูและความเพลิดเพลิน 

      ๒.  อาจารยวิจารณวาหนังสือน้ี/มีคุณคาควรแกการอาน/หาความรูและความเพลิดเพลิน 

      ๓.  อาจารยวิจารณวา/หนังสือน้ีมีคุณคาควรแกการอาน/หาความรูและความเพลิดเพลิน 

      ๔.  อาจารยวิจารณ/วาหนังสือน้ีมีคุณคา/ควรแกการอานหาความรู/และความเพลิดเพลิน 

 ๕.  อาจารยวิจารณวา/หนังสือน้ีมีคุณคาควรแกการอานหาความรูและความเพลิดเพลิน 
 

 

ประเดน็ที่ ๓ การนําเสนอขอมูล 

        ๓.๑) ความหมายของการนําเสนอขอมูล 

        ๓.๒) ความสําคัญของการนําเสนอขอมูล 

        ๓.๓) จุดมุงหมายของการนําเสนอขอมลู 

        ๓.๔) องคประกอบของการนําเสนอขอมูล 

        ๓.๕) รูปแบบการนําเสนอขอมลู 

        ๓.๖) การเตรียมการนําเสนอขอมูล 
  

สาระสําคญั 

 การนําเสนอขอมลูเปนสิง่สําคัญที่บุคคลในแวดวงอาชีพตางๆ จําเปนตองใชเพื่อนําเสนอความรู 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมเีหตุผลเพราะสังคมทกุวันน้ีทุกคนมสีิทธ์ิทีจ่ะแสดงขอมลูตางๆ 

เพื่อใหสมาชิกและบุคคลอื่นไดรับทราบ 

 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๓)                                                                               
 

 

 



๑๖ 

 

 

๔๑. ขอใดเปนวัตถุประสงคของการอานที่จําเปนในชีวิตประจําวันมากทีสุ่ด (ความเขาใจ) 

 ๑. เพื่อหาความรู 

 ๒. เพื่อหาทรรศนะ 

 ๓. เพื่อความบันเทิง 

 ๔. เพื่อหาประสบการณ 

 ๕. เพื่อหาความคิดที่แปลกใหม 

๔๒. เหตุใดจงึกลาววา “การอานชวยตัดสินปญหาในชีวิตประจําวันได” (การวิเคราะห) 

 ๑. การอานเปนทักษะหน่ึงของการใชภาษา 

 ๒. การอานทําใหเรามีประสบการณมากข้ึน 

 ๓. การอานชวยใหเราไดมีความรูมากมีเจตคติที่ดี 

 ๔. ในชีวิตประจําวันเราตองพบกับตัวอักษรอยูเสมอๆ 

 ๕. เปนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตของคนไทย 

๔๓. การอานหนังสอืประเภทใดทีพ่ัฒนาตนเองทัง้ดานความรูและคุณธรรม  (การประเมินคา) 

 ๑.ตํารา 

 ๒.สารคดี 

 ๓.ชีวประวัติ 

 ๔.หนังสือพมิพ 

 ๕.หนังสือวารสาร 

๔๔.  สิ่งทีส่ําคัญในการพจิารณาคุณคาของขอมลูคือขอใด  (การประเมินคา) 

 ๑.  ผูแตง ผูพิมพ ปที่พิมพ 

 ๒.  ขอเสนอแนะและขอสรุป 

 ๓.  เน้ือหาสาระและวิธีการนําเสนอ 



๑๗ 

 

 

 ๔.  ลักษณะรูปเลมและคุณภาพของการจัดหนา 

 ๕.  สวนประกอบตางๆ ของหนังสือ เชน สารบญั ดรรชนี เปนตน 

๔๕. การที่มีความรูทันโลกทันเหตุการณ กอใหเกิดประโยชนที่สําคัญทีสุ่ดอยางไร (ความเขาใจ) 

 ๑. เช่ือมั่นในตนเองสูง 

 ๒. รูจักละอายตอความช่ัว 

 ๓. เขาใจธรรมชาติของคน 

 ๔. ปรับตัวเขากบัสังคมได 

 ๕. เขาใจชีวิตและอนาคต 

๔๖. การนําเสนอขอมลูมสีวนประกอบอะไรบาง (ความเขาใจ) 

 ๑. สรุปและวิจารณ  

 ๒. คํานํา เน้ือเรื่อง สรปุ 

 ๓. ขอเท็จจรงิ ขอคิดเห็น 

 ๔. เน้ือเรื่อง รายละเอียด 

 ๕. ขอเท็จจรงิ ขอเสนอแนะ 

๔๗. การอานสารประเภทใดที่ตองใชความรอบคอบเปนพเิศษ  (การนําไปใช) 

 ๑. ขาว 

 ๒. คําสั่ง 

 ๓. สัญญา 

 ๔. โฆษณา 

 ๕. บทความ 

๔๘. ขอใดเปนขอเท็จจรงิ  (การวิเคราะห) 



๑๘ 

 

 

 ๑. เดือนหนาอากาศรอนมาก 

 ๒. ตึกหลงัน้ีสรางเมือป ๒๕๒๕ 

 ๓. อาชีพที่รวยที่สุดคือนักธุรกจิ 

 ๔. ดารานักแสดงสวนมากหนาตาดี 

 ๕. เศรษฐกิจในปจจุบันไมพึงปรารถนา 

๔๙. ถาตองการรูเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในแตละวัน ควรเลือกอานสารประเภทใด  (การนําไปใช) 

 ๑. ขาว 

 ๒. สารคดี 

 ๓. บันทึก 

 ๔. วารสาร 

 ๕. บทวิจารณ 

๕๐. ขอมูลในขอใดเปนสารที่แสดงขอเท็จจรงิ  (การวิเคราะห) 

 ๑. ความขมเปนรสของชีวิตอยางหน่ึงที่ตองยอมรับ โดยทําใหรสขมน้ันเปนคุณ  

๒. เด็กเล็กๆไมคลาดสายตาผูใหญนาจะชวยใหผูใหญรูสึกวาตนมีงานทํามหีนาที ่

๓. การอยูรวมกันมากคนในครอบครัวใหญมีทัง้ผลดีและผลเสียโดยเฉพาะกับเด็ก 

๔. ผูใหญมักเปนตอการทําใหบานอบอุนจนรอน เด็กไมใชตอการแตเปนโดยทางออม 

 ๕. เด็กอาจเปนตนเหตุใหผูใหญผิดใจกันและในทางกลบักันก็อาจเปนกาวใจใหผูใหญคืนดีกัน 

๕๑.ขอใดใชภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น  (การนําไปใช) 

 ๑.  ด่ืมกาแฟแลวสดช่ืน หูตาสวาง มีกําลังวังชา  

๒. รัฐบาลแถลงวาภาวะเศรษฐกจิของไทยในปจจุบันเริม่ดีข้ึนเปนสําคัญ 

 ๓.  คุณภาพชีวิตที่ดียอมเกิดข้ึนไดหากประชาชนรวมใจกันพฒันาสิ่งแวดลอม 



๑๙ 

 

 

 ๔.  ราคาผลผลิตตกตํ่าและนํ้ามันข้ึนราคาเปนผลกระทบมาจากปจจัยภายนอก 

 ๕.  เราเรียนรูจากอดีตวาการกินดีอยูดีของประชาชนข้ึนอยูกับเสถียรภาพของรัฐบาล 

๕๒.ขอใดเปนการใชภาษาที่เปนการแสดงความคิดเห็น  (การวิเคราะห) 

 ๑.  การศึกษางานสรางสรรคชวยสรางความแข็งแกรงทางวัฒนธรรม 

๒.  หากเก็บเวลาไวในขวดได ทุกคนก็อยากเก็บเวลาอื่นเต็มไปดวยกันไว 

๓. รัฐนาจะกระจายอํานาจลงสูระดับตําบลไดโดยการสงเจาหนาที่ไปดูแล 

 ๔. ขาราชการพลเรอืนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหลงโทษสถานหนัก 

 ๕. มนุษยกลัวความแกเพราะไมใชแคมีอายุมากข้ึน แตความแกเปนโรคอยางหน่ึง 

๕๓. “ทุกคนลวนมปีระสบการณอันเปนบทเรียนใหรูวาอะไรควรทําอะไรไมควรทํา อะไรทําแลวถูก อะไรที่ทํา

ใหพลาด อะไรที่ดี อะไรทีเ่ลว สิง่ใดที่ทําใหทุกขและสิง่ใดที่ทาํใหมีความสุข ประสบการณทั้งน้ันทีส่อนเรา 

ชีวิตคนอื่นสอนชีวิตเรา ชีวิตเราเองสอนชีวิตตัวเอง ชีวิตเราเองก็เปนบทเรียนแกชีวิตอื่นเชนกัน และจะเปน

เชนน้ีจวบจนวันตาย” ขอความน้ีเปนขอมลูเชิงใด  (การสังเคราะห) 

 ๑. แสดงคานิยม 

 ๒. ใหขอเสนอแนะ 

๓. ขอมูลเชิงวิจารณ 

๔. แสดงขอเท็จจรงิ 

 ๕. แสดงความคิดเห็น 

๕๔.นักศึกษารุนพี่ไดพูดคุยกันนองใหมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

“กวาจะเขามาได...ใช...มันยาก เรียนใหจบน้ันลําบากยากย่ิงกวา 

ในสนามความถวิลปริญญา อยาลืมวาในที่น้ันมรีีไทร” 

ขอความขางตนแสดงทรรศนะอยางไร (การวิเคราะห) 

 ๑. ทรรศนะเชิงคุณคา 



๒๐ 

 

 

 ๒. ทรรศนะเชิงขอเท็จจรงิ 

 ๓. ทรรศนะเชิงคุณคาและขอเท็จจรงิ 

 ๔. ทรรศนะเชิงคุณคาและเชิงวิจารณ 

 ๕. ทรรศนะเชิงขอเท็จจรงิและขอเสนอแนะ 

๕๕.ขอใดคือลักษณะของการนําเสนอที่ดี  (ความเขาใจ) 

 ๑. ผูนําเสนอมีความรูพอสมควร 

 ๒. ผูนําเสนอมบีุคลิกภาพที่ดี 

 ๓. ผูนําเสนอมเีทคนิคและวิธีนําเสนอที่นาสนใจ 

 ๔. ผูนําเสนอมีวัสดุอปุกรณมากมาย 

 ๕. ผูนําเสนอมีขอมลูมากพอควร 

 

ประเดน็ที่ ๔ การพูดในงานอาชีพและในโอกาสตางๆ ทางสังคม 

       ๔.๑) ความหมายของการพูด 

        ๔.๒) ความสําคัญของการพูด 

          ๔.๓) ประเภทของการพูด 

          ๔.๔) มารยาทในการพูด 

          ๔.๕) หลักการทั่วไปของการพูด 

สาระสําคญั 

 การพูดเปนวิธีการสื่อความหมายที่ทําใหเกิดความเขาใจซึ่งกนัและกัน การพูดในงานอาชีพและการ

พูดในโอกาสตางๆ ถือเปนกิจกรรมทางสงัคมอยางหน่ึงซึ่งการพูดที่ดีและสรางสรรคยอมทําใหประสบ

ความสําเรจ็ในการทํางานและในชีวิต ดังน้ันจึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการพูดประเภทตางๆ เพื่อให

สามารถพูดในโอกาสตางๆและในงานอาชีพไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๔) 

๕๖. การพูดเปน “ศาสตร” คํากลาวน้ีหมายความวาอยางไร (ความรู-ความจํา) 



๒๑ 

 

 

 ๑. เปนศิลปะเฉพาะตัว     

๒. มีหลกัเกณฑในการสอนและฝกได 

 ๓. เปนความสามารถพิเศษ    

๔. เปนศาสตรเฉพาะตัว 

 ๕. เปนความพยายามเฉพาะบุคคล 

๕๗.  ความสําคัญของการพูดในขอใดสําคัญมากที่สุด (ความเขาใจ) 

 ๑.  เปนเครื่องมือสื่อสารในการดําเนินชีวิต   

๒.  เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู 

 ๓.  เปนเครื่องมือสื่อสารในงานอาชีพ   

๔.  เปนเปนเครื่องมือในการสรางความบันเทงิ 

 ๕.  เปนเครื่องมือในการสรางมนุษยสมัพันธ 

 

 

๕๘. การพูดในขอใดถือวาเปนภัยรายแรงทีสุ่ด  (ความเขาใจ, การวิเคราะห) 

 ๑. พูดหยาบคาย      

๒. พูดมาก 

 ๓. พูดสอเสียด      

๔. พูดฟนเฝอ 

 ๕. พูดตลก 

๕๙.   ถอยคําประกอบการทักทายในขอใดที่ถูกตองที่สุด  (ความเขาใจ, การนําไปใช) 

 ๑.  จะไปไหนเน่ีย ทําไมเดินจ้ําราวกับควายหายอยางน้ันละครับ 



๒๒ 

 

 

๒.  แตงตัวทะมัดทะแมง จะไปว่ิงออกกําลงักายหรือครับ 

 ๓.  ไมไดเจอกันต้ังนาน  โอโฮ ดูคุณอวนทวนสมบูรณข้ึนมากเลยนะครับ 

 ๔.  เดินเลนตอนเชาหรือครับ คนวางงานก็ดีอยางน้ีแหละ มโีอกาสรักษาสุขภาพ 

 ๕.  ซอมเดินการกุศลหรอืครับ จะไมใหโอกาสคนอื่นเขาควารางวัลบางเลยหรือครับ 

๖๐.  คําพูดในขอใดบกพรองเรื่องระดับของภาษา (ความรู, ความเขาใจ) 

        ๑.  เมียดียอมเปนทีร่ักของสามี                  

๒.  ผูชายกับผูหญิงเปนสิ่งคูกัน 

        ๓.  บุตรยอมเปนทีร่ักของบิดามารดา              

๔.  สุภาพบุรุษและสภาพสตรีกรุณาน่ังลง 

        ๕.  อาจารยครับ ผมขออนุญาตไปปสสาวะครับ 

๖๑. คําพูดใดที่ใชคําเปรียบเทียบไมเหมาะสม (ความรู, ความเขาใจ) 

        ๑.  เขาโกรธเปนฟนเปนไฟ                           

๒.  เขากินจุเหมือนยัดทะนาน 

        ๓.  เขาเกลียดฉันเขากระดูกดํา                      

๔.  เขาเสียใจอยางแรงกลา 

        ๕.  เธอสวยเหมอืนนางงาม 

๖๒. การพูดจะมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ดเมื่อปฏิบัติตามขอใด (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 

 ๑.  จงสบสายตากบัผูฟง      

๒.  จงพูดเรื่องที่รูดีทีสุ่ด 

 ๓.  จงเตรียมตัวใหพรอม      

๔.  จงสรางความเช่ือมั่น 



๒๓ 

 

 

 ๕. จงมีมารยาทในการพูด 

๖๓.  พฤติกรรมของบุคคลในขอใดจัดไดวาเปนคูสนทนาที่ดีและมีมารยาท (ความรู, การนําไปใช) 

 ๑.  เปพยายามไมสบตากบัแพนเคกเพื่อรักษามารยาท 

 ๒.  ณเดชจองมองแอนตลอดเวลา แสดงความใสใจในทุกคําพูดอยางจริงจัง 

 ๓.  ครูทเีด็ดแสดงสีหนาเมื่อสงสัยและถามข้ึนมาทันทีโดยไมรอใหผูอํานวยการพูดจบ  

๔.  ขณะที่กอยพูด ตูนสบตาเธอเปนระยะๆ และเสรมิหรือโตแยงบางตามโอกาสอันควร 

๕.  นิชคุณกวาดสายตาไปมาพรอมกบัจองหนาและทักทวงข้ึนมาทันทีเมื่อไมเห็นดวยกับโอปอ 

๖๔.  ถาคุณไดรับเชิญใหไปเปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง วัยรุนกับยาเสพติด ควรใชวิธีการพูดแบบใด  

      (ความรู, ความเขาใจ) 

        ๑. พูดโดยฉับพลัน                                   

๒. การพูดโดยวิธีทองจํา 

        ๓. การพูดโดยอาศัยตนราง     

๔. การพูดโดยวิธีอานจากหนังสือ  

        ๕. การพูดในโอกาสตาง ๆ 

๖๕. ขอความใดเปนคําพูดที่กระชับและไดใจความชัดเจนทีสุ่ด (ความรู, การวิเคราะห) 

๑. ตอไปน้ี ขอเชิญฟงคําบรรยาย เรือ่ง เศรษฐกิจกาวไกลในป ๒๐๑๒ ของคณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒. ตอไปน้ี จะเปนการบรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจกาวไกลในป ๒๐๑๒ ของคณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ขอเชิญรับฟงได 

๓. ลําดับตอไปน้ี ขอเชิญฟงคําบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                          

เรื่อง เศรษฐกจิกาวไกลในป  ๒๐๑๒  

๔. ลําดับตอไปน้ี เปนการบรรยายของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร                           

เรื่อง เศรษฐกจิกาวไกลในป  ๒๐๑๒  ขอเชิญรบัฟงได 



๒๔ 

 

 

๕.  ในโอกาสอันดีน้ี เชิญฟงคําบรรยาย เรือ่ง เศรษฐกิจกาวไกลในป ๒๐๑๒ ของคณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๖๖.  ขอใดสําคัญที่สุดในการทําหนาที่พิธีกร (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช)     

   ๑.  มีลลีาการพูดดี ออกเสียงไดถูกตองชัดเจน 

๒. มีปฏิภาณไหวพริบดี 

๓. มีบุคลิกภาพดี แตงกายสุภาพเรียบรอย 

๔.  มีอารมณขัน ขยันสรางเสียงหัวเราะ 

๕.  ใชภาษากึ่งแบบแผนหรอืคอนขางเปนแบบแผนในการพดู 

๖๗.  ถาพิธีกรเชิญทาน ซึ่งเปนเจาบาวหรือเจาสาวพูด ทานควรพูดถึงเรือ่งใด  

      (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 

 ๑.  ความดีใจที่ไดแตงงาน     

๒.  ความรูสกึในขณะน้ัน 

 ๓. กลาวขอบคุณผูมารวมงาน    

๔. แผนการดําเนินชีวิตหลังแตงงาน 

๕. กลาวถึงสิง่ที่ทําใหรักกันจนทําใหไดแตงงานกัน 

๖๘. การโฆษณาขาย “กางเกงยีนส” ใหแกนักศึกษา ควรใชคําพูดในขอใดจึงจะเหมาะสมทีสุ่ด  

      (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 

๑.  แนบสนิท   ถึงใจ   สวมใสสบาย   

๒.  ใสสบาย   ไปไดทุกที่  มีรสนิยม 

๓.  เท  ทนทาน   มีสไตล   จริงใจ  วัยโจ               

๔.   สวมกระชับ    จับใจ    ไรกังวล 

๕.  ราคาเยา  คุณภาพเย่ียม  ไมยับงาย 



๒๕ 

 

 

๖๙.  ถาคุณเปนผูขาย คุณคิดวาคําพูดใดทําใหขายสินคาไมได  

      (ความรู, ความเขาใจ, การวิเคราะห, การนําไปใช) 

 ผูซื้อ :  สวัสดีคะ บริษัทของคุณมีโทรศัพทมือถือทีม่ีคุณภาพสูง ราคายุติธรรมมั้ยคะ 

      ผูขาย : มีครับ รุนใหม กําลงัเปนที่นิยมของตลาด ราคาเริ่มตนที่ ๒๒,๕๙๙ บาท สนใจมั้ยครบั 

     ผูซื้อ  :  โอโฮ  ทําไมราคาสูงจังเลยคะ 

     ผูขาย :  ไมสูงหรอกครบั มีคุณลักษณะพเิศษมากมาย เชน ถายวิดีโอ ถายรูป ฟงเพลง เลนเกม  

และเลนอินเทอรเน็ตได 

      ผูซื้อ :  ดิฉันวาราคาก็สูงอยูดีนะคะ 

     ผูขาย : ................................................... 

 ๑.  คุณจะผอนก็ไดนะครบั 

๒.  แตเรามีบริการหลงัการขายนะครับ 

๓.  มีของสมนาคุณใหลูกคาดวยนะครับ 

๔.  เรามีศูนยซอมมากมายและใชอะไหลแทนะครับคุณ 

๕.  สินคาดี มีคุณภาพ ไดมาตรฐานระดับโลกนะครับ 

๗๐. โอกาสใดควรพูดโดยใชวิธีอานจากราง (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 

        ๑.   การรายงานหนาช้ันเรียน    

๒.   การกลาวเปดงานกีฬาสี                   

๓.   การพูดในโอกาสเปนพิธีกร    

๔.    การกลาวอวยพรวันเกิดเพื่อน 

        ๕.   การอบรมผูเรียนในกจิกรรมหนาเสาธง 

๗๑. โอกาสใดที่ควรพูดกลาวไวอาลัย (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 



๒๖ 

 

 

 ๑. ประสบอบุัติเหตุ     

๒. ถูกเจานายไลออก 

 ๓. เจ็บปวย      

๔. ยายงาน 

 ๕. เพื่อนแทงลูก 

๗๒. ขอความใดที่ผูเขารบัตําแหนงใหมไมควรกลาว  (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 

๑.  ผมไดยินมาวาวิทยาลัยแหงน้ีมีช่ือเสียงโดงดังมานานแลว 

๒.  ผมมีความเขาใจในการพัฒนาจังหวัด ผมจะรบัผิดชอบใหดีที่สุด 

๓.  ผมมั่นใจวามีความรู ความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย 

๔.  ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีเปนอยางย่ิงที่ไดรวมงานกับผูที่มีความสามารถ 

๕.  ผมหวังเปนอยางย่ิงวาทุกทานคงจะใหความรวมมอืในการพัฒนาหนวยงานของเราตอไป 

๗๓.  เมื่อเพื่อนรวมงานไดเลื่อนข้ันเงินเดือนเพราะทําความดีความชอบเปนพเิศษ คุณจะกลาวแสดง 

       ความยินดีอยางไร ผูฟงจึงจะรูสกึวาผูพูดไมมอีคติ (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 

         ๑.   ยินดีดวยนะ  คุณน่ีกาวหนาเกินคาด        

๒.   ยินดีดวยนะ  เมื่อไหรคุณจะเลี้ยงละ 

๓.   ยินดีดวยนะ  สมหลนถูกคุณพอดี 

        ๔.   ยินดีดวยนะ  คนที่เจานายรักก็อยางน้ีแหละ   

๕.   ยินดีดวยนะ คนเกงก็อยางน้ีแหละ โชคดีเสมอ 

๗๔.  เพื่อนประสบอุบัติเหตุถูกรถชนขาหักตองเขาเฝอกและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

       เมื่อคุณไปเย่ียมเพื่อน ควรพูดปลอบใจเพือ่นวาอยางไร (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 

         ๑.    โชคดีมากเลยนะเพื่อน ที่รอดชีวิตมาได    



๒๗ 

 

 

         ๒.    โชคดีมากนะเลยเพื่อน ที่หมอไมตัดขาทิ้ง 

         ๓.    ไมตองกังวลนะเพื่อน ถายังไมหายเราก็จะมาเย่ียมอีก  

         ๔.   ไมตองคิดมากนะเพื่อน เรื่องถูกตัดขา คิดเสียวามันเปนกรรมเกาของเรา 

 ๕.   ไมตองกังวลนะเพื่อน หมอบอกวาอีกไมกี่วันก็จะหาย 

 

๗๕. สิ่งที่ควรหลกีเลี่ยงในการกลาวไวอาลัยคือขอใด (ความรู, ความเขาใจ, การนําไปใช) 

 ๑. กลาวถึงความสัมพันธทีม่ีตอกัน 

 ๒. กลาวถึงผลงานหรือคุณความดีที่ทําไว 

 ๓. กลาวแสดงความอาลัย 

 ๔. กลาวถึงประวัติอยางสั้นๆ 

 ๕. กลาวถึงความผูกพันที่มีตอกนั 

 

ประเดน็ที่ ๕ การเขียนจดหมายกิจธุระที่จําเปนตองานอาชีพ 

        ๕.๑) ความหมายของจดหมายในงานอาชีพ 

        ๕.๒) ความสําคัญของการเขียนจดหมายในงานอาชีพ 

        ๕.๓) หลกัเกณฑทั่วไปของการเขียนในงานอาชีพ 

        ๕.๔) ประเภทของจดหมายทีจ่ําเปนตองานอาชีพ 

สาระสําคญั 

 จดหมายใชติดตอสือ่สารกับบุคคลตางๆทัง้เรื่องสวนตัว กิจธุระและธุรกิจ ผูเขียนควรใชภาษาที่

สุภาพ เรียบงาย แสดงถึงความจรงิใจและครอบคลมุสาระสาํคัญที่ตองการสือ่สาร เพื่อใหเกิดความรู            

ความเขาใจ สําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการสื่อสาร 
 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๕) 

๗๖.  ขอใดคือประโยชนที่สําคัญทีสุ่ดของจดหมาย  (การนําไปใช) 

       ๑.  เปนการสื่อสารทีส่ะดวก 

๒.  เขียนขอความไดมาก 



๒๘ 

 

 

       ๓.  ประหยัดคาใชจาย 

       ๔.  เปนสากล 

       ๕.  เปนหลักฐาน 

๗๗.  มารยาทในการใชจดหมายทีผู่รับสังเกตไดเปนอันดับแรกคืออะไร  (การนําไปใช) 

      ๑.  กระดาษเขียนและซองจดหมาย 

      ๒.  การจาหนาซองจดหมาย 

      ๓.  ลายมือหรืออักษรที่พมิพ 

      ๔.  ความเปนระเบียบ 

 ๕.  ภาษาที่ใช 

 

 

๗๘.  ขอใดเปนการใชสรรพนามที่ถูกตองในการเขียนจดหมายธุรกิจ (การนําไปใช, การวิเคราะห) 

      ๑.  บริษัท  สามสหาย  จํากัด  ไดรับจดหมายจากทานแลว 

      ๒.  กระผมไดรับจดหมายสั่งซื้อจากทานแลว 

      ๓.  ขาพเจาไดรับจดหมายจากทานแลว 

      ๔.  เราในนามตัวแทนของบริษัทฯ  ไดรับจดหมายจากทานแลว 

 ๕.  ผูจัดการของบริษัทฯ ไดรับจดหมายจากทานแลว 

๗๙.  คําลงทายโดยทั่วไปของจดหมายธุรกจิใชวาอยางไร  (การนําไปใช) 

      ๑.  ดวยความนับถือ 

      ๒.  ดวยความเคารพ 

 ๓.  ดวยความเคารพอยางย่ิง 

      ๔.  ขอแสดงความนับถือ 

      ๕.  ขอแสดงความนับถืออยางย่ิง 

๘๐.  จดหมายประเภทใดที่มีเน้ือหาเหมือนจดหมายเสนอขาย  (การวิเคราะห) 

      ๑.  จดหมายสอบถาม 

      ๒.  จดหมายสมัครงาน 

       ๓.  จดหมายปรับความเขาใจ 

       ๔.  จดหมายขอเปดเครดิต 

 ๕.  จดหมายติดตามหน้ี 

๘๑.  ภาษาที่ใชในการเขียนจดหมายควรเปนแบบใด  (การนําไปใช) 

      ๑.  ใชถอยคําเชิงสรางสรรค 



๒๙ 

 

 

      ๒.  ใชถอยคําสุภาพชัดเจน 

      ๓.  ใชถอยคําตรงไปตรงมา 

      ๔.  ใชถอยคําสั้นๆ แตไดใจความ 

 ๕.  ใชถอยคําตามลักษณะของผูรบัเปนสําคัญ 

๘๒.  ขอใดควรกลาวถึงในจดหมายสมัครงาน (การนําไปใช) 

       ๑.  เงินเดือนที่ตองการ 

       ๒.  ความเดือดรอนทางครอบครัว 

       ๓. สาเหตุที่ตองออกจากงานเดิม 

        ๔.  สาเหตุทีเ่ลอืกงานน้ี 

 ๕.  ความสามารถของผูบรหิาร 

๘๓.  “ถาทานไมชําระหน้ีตามกําหนด  บริษัทฯจะดําเนินการข้ันเด็ดขาดตอไป”  

      ขอความน้ีบกพรองในเรือ่งใด (การนําไปใช, การวิเคราะห) 

๑.  ขาดความระลึกถึงผูอาน 

     ๒.  ขาดความกะทัดรัด 

     ๓.  ขาดความสุภาพ 

     ๔.  ขาดความสละสลวย 

 ๕.  ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ 

๘๔.  จุดประสงคของจดหมายในสงัคมธุรกจิคืออะไร (ความเขาใจ) 

      ๑.  เพื่อสรางความรูสึกที่ดีตอกัน 

      ๒.  เพื่อขอบคุณผูรวมงาน 

๓.  เพื่อแสดงความมีนํ้าใจตอกัน 

      ๔.  เพื่อแสดงความคุนเคย 

 ๕.  เพื่อใหเขาใจข้ันตอนการทํางาน 

๘๕.  จดหมายเชิญประชุมมีประโยชนอยางไร  (ความเขาใจ) 

      ๑.  แจงนัดวัน  เวลา  สถานที่ในการประชุมใหสมาชิกไดรับทราบทั่วกัน 

      ๒.  ทําใหทราบความเคลื่อนไหวของหนวยงานหรือองคกร 

      ๓.  ชวยประหยัดเวลาในการทํางานได 

      ๔.  ทําตามระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

 ๕.  สรางความสมัพันธระหวางผูเขารวมประชุม 

๘๖.  โดยปกติเลขานุการตองแจงกําหนดการประชุมลวงหนากอนการประชุมกี่วัน (การนําไปใช) 

        ๑.  ๓  วัน   



๓๐ 

 

 

๒.  ๔  วัน 

        ๓.  ๕  วัน 

 ๔.  ๖  วัน   

๕.  ๗  วัน 

๘๗.  การเขียนจดหมายสมัครงาน ขอใดควรกลาวถึงเปนอันดับแรก (การนําไปใช) 

       ๑.  รายละเอียดสวนตัวและการศึกษา 

       ๒.  บอกแหลงทีม่าของขาวการรับสมัคร 

       ๓.  ผูรับรองคุณสมบัติของผูสมัครงาน 

       ๔.  ประสบการณที่ผานมาของผูสมัคร 

 ๕.  ความสนใจและความต้ังใจในการทํางาน 

๘๘.  คําวา  “สถานภาพ”  หมายถึง (ความเขาใจ) 

        ๑.  เพศ  ชายหรือหญิง 

        ๒.  คูครอง  สมรส  หรือโสด 

        ๓.  ตําหนิที่สังเกตได 

        ๔.  ความเปนอยูของครอบครัว 

 ๕.  ความมั่นคงทางการเงิน 

๘๙.  บุคคลในขอใดไมเหมาะสมที่จะเปนผูรับรองในจดหมายสมัครงาน  

       (ความเขาใจ, การนําไปใช, การวิเคราะห) 

        ๑.  ครู-อาจารย 

 ๒.  นักการเมอืง 

        ๓.  พอ-แม  ผูปกครอง 

        ๔.  เจาของสถานประกอบการทีเ่คยฝกงาน 

        ๕.  ผูอํานวยการในสถานที่ศึกษาอยู 

๙๐. การเขียนขอความปดทายจดหมายสมัครงานขอใดเหมาะสมทีสุ่ด (การวิเคราะห) 

 ๑.  ดิฉันหวังวาทานจะสนใจและเรียกดิฉันเขารบัการสัมภาษณในเร็ววัน 

 ๒. ดิฉันหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดมีโอกาสรวมงานกับทาน กรณุาเรียกดิฉันเขารับการสมัภาษณ 

    ไดตามที่อยูที่แจงไวขางตน 

๓. ดิฉันหวังวาคุณสมบัติที่กลาวมาขางตนของดิฉันคงจะทําใหทานสามารถตัดสินใจเลือกคน 

    เขาทํางานไดถูกตอง 

๔. ดิฉันหวังวาทานคงไมเปนเชนลงิที่ไดแกว คือ ไดของดีแตกลับไมเห็นคุณคา โปรดอยาลมืวา 

    ดิฉันคือแกวที่ควรไดรับการพจิารณา ขอขอบพระคุณ 



๓๑ 

 

 

๕. ดิฉันหวังวาทานจะมจีิตเมตตาพิจารณารับดิฉันเขาทํางาน ดิฉันขอสัญญาวาจะไมลืมบุญคุณ 

    ครั้งน้ี และจะตอบแทนดวยการทํางานจนสุดความสามารถเพื่อความเจริญของบริษัท 

 
 

ประเดน็ที่ ๖ การเขียนโฆษณาและการเขียนประชาสัมพันธ 

        ๖.๑) ความหมายของการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

        ๖.๒) ความสําคัญของการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

        ๖.๓) จุดมุงหมายของการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

        ๖.๔) องคประกอบของการโฆษณาและประชาสมัพันธ 

        ๖.๕) หลกัการเขียนขอความโฆษณาและประชาสัมพันธ 

        ๖.๖) การใชภาษาในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 

        ๖.๗) เครื่องมือ-สื่อที่ใชในการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

        ๖.๘) ประเภทของงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 
 

สาระสําคญั 

 การเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนการเขียนที่ตองเลอืกสรรถอยคําที่กะทัดรัด แปลกใหม เราใจ 

และมีความหมายเชิงสรางสรรค  เพื่อใหผูรับสารคลอยตาม 

การโฆษณา 

 การโฆษณา คือ การเผยแพรขอมลูความจริง หรือการช้ีแจงเหตุผลตางๆ ตอสาธารณชนโดยมุงหมาย

ที่จะขายหรือชวยใหการขายสินคาหรือบริการน้ันๆ ไดผลดีย่ิงข้ึนหรือเพื่อโนมนาวใจใหผูรบัสารใหเห็นคลอย

ตามหรือปฏิบัติตามคําเชิญชวนใหซื้อสินคาหรอืบริการน้ัน  ๆ    

  การประชาสัมพันธ 

เปนการเผยแพรขอมูล ขาวสาร  นโยบาย  กิจกรรม ผลงาน ของหนวยงานใหกลุมเปาหมายและ

ประชาชนทั่วไปรบัทราบ  เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดี เกดิความเช่ือถือในช่ือเสียงของหนวยงานและให

ความรวมมือจนบรรลุเปาหมายของงาน 

การประชาสมัพันธแตกตางจากการโฆษณาขาย เน่ืองจากมิไดมุงผลในดานการขายสินคาหรือบริการ

โดยตรงแตมุงเสรมิสรางภาพลกัษณและทัศนคติที่ดีของประชาชนตอหนวยงาน หรือสินคาที่ประชาสัมพันธ  

โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนจรงิเปนหลัก 

องคประกอบของการโฆษณา 

         ๑. สิ่งที่ตองการเสนอ  ตองการขาย  ตองการบอก 



๓๒ 

 

 

         ๒. ลักษณะของสินคาหรอืบริการ ชนิดและสวนประกอบ 

         ๓. คุณภาพหรือคุณประโยชนของสิง่ที่โฆษณา   

         ๔. ควรมีภาพประกอบที่สวยงาม 

๕. สถานที่ติดตอซื้อหา สามารถติดตอไดดวยวิธีใด เชน ทางโทรศัพท  ทางอินเทอรเน็ต เปนตน 

หลักการเขยีนขอความโฆษณาท่ีดี 

 ๑. มีสวนนําท่ีสะดุดหู สะดุดตา เพื่อใหสะดุดใจ ใชถอยคําแปลก ๆ ใหม ๆ คําสัมผัสอกัษร คําเลียน

เสียงธรรมชาติ  เปนตน 

๒. เน้ือหาชี้ใหเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการ  เชิญชวนใหผูรับสารยอมรบัหรือใหความสนใจ  

 ๓. แสดงคุณสมบัติท่ีดีของสินคาหรือบริการ โนมนาวใจใหเห็นวาสินคา หรือบริการของตน

สามารถสนองความตองการพื้นฐานของผูบริโภคได 

 ๔.  เขียนโดยคํานึงถึงขอเท็จจริง  นําเสนอขอดีเดนหรือคุณภาพของสินคาใหมากที่สุดตามความ

เปนจริง  แตอยาอวดอางสรรพคุณเกินจรงิ 

๕.  ไมกลาวหา พาดพิง ทับถมหรือโจมตีคูแขง   พูดถึงเฉพาะสวนดีของสินคาและบริการของเรา   

การใชภาษาเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

๑. สื่อความหมายชัดเจน กะทัดรัด ไดใจความ เหมาะสมกับภาพลักษณของสินคา  เหมาะสมกบั

ผูบริโภคและเหมาะสมกับสื่อที่ใชในการโฆษณา  หลีกเลี่ยงการใชคําที่มีความหมายกํากวม  คํายอและศัพท

เฉพาะทางวิชาชีพ 

     ๒.  ใชภาษา แจมแจงชวนสนใจ  เชน   จิ๋วแตแจว หาหวงทนหายหวง    

          ๓. ใชประโยคสั้น ๆ วลสีั้น ๆ กะทัดรัด ดึงดูดใจ จดจํางาย ใหผูรบัสารรับไดอยางฉับพลัน   เชน     

จิบนิดเดียวจับใจ   ขวดใหญไมแพง   เล็กประหยัดเลิศประโยชน  ฯลฯ 

           ๔. เปนภาษาสุภาพ  ไมสอเสียด ไมขัดตอศีลธรรม  หลีกเลี่ยงคําผวน คําสองแงสองมุม 

 ๕. ภาษาที่ใชในขอความโฆษณาควรทําใหผูรบัสารเกิดความรูสึก  ๓ ประการ  คือ 

       ๕.๑ ปฏิกิริยารับรู  เชน  นึกถึงวันพักผอน  นึกถึงชะอาํ นึกถึงชะอํา !!  นึกถึงโกลเดน  แซนดส 

      ๕.๒  ปฏิกิริยาโตตอบทันที  เชน    ซื้อ ๑  แถม  ๑,    พลาดครั้งน้ีไมมอีีกแลว 

       ๕.๓   เกิดจินตนาการ  เชน  อักษรคมชัด  ประหยัดแรง  แบงเบาภาระ 

 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๖) 

 

 

๙๑. ขอใดเปนภาษาโฆษณา  (วิเคราะห) 



๓๓ 

 

 

 ๑.  กระชากเบือ้งหลังวัดเถ่ือน    

๒.  รัฐบาลเปดไฟเขียวตออายุ  อ.ตร. 

 ๓.  บึกบึนในปา  ฟูฟาในเมือง  ไมเปลืองนํ้ามัน  

๔.  บีบคอแมโขง  เหลาไมข้ึนราคาแน 

 ๕.  ส.ส. ประกาศกราว ยันไมรับรางรฐัธรรมนูญ 

๙๒.  สํานวนภาษาโฆษณาไมควรนํามาเปนแบบฉบบัในการใชภาษา  เพราะเหตุใด (เขาใจ) 

 ๑.  ผูสงสารไมมีความรู     

๒.  ผูสงสารตองเรงรัดแขงกับเวลา 

 ๓.  ผูสงสารตองการดึงดูดความสนใจผูรับสาร  

๔.  สารไมเหมาะสมกบัระดับบุคคล 

 ๕.  ผูสงสารมิไดพิถีพิถันในการใชสารใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน 

๙๓.  ขอใดไมเปนภาษาโฆษณา (วิเคราะห) 

 ๑.  รักคุณเทาฟา      

๒.  เหน่ือยนักก็พกักอน 

๓.  บรกิารทุกระดับประทับใจ    

๔.  เสริมสุขภาพทุกวันกบันมเปรี้ยว 

 ๕.  จายเบา ๆ  แบบน้ีใคร ๆ  ก็เปนเจาของได 

 

๙๔.  

 

 

   

  

 โฆษณาขางตนน้ีควรเพิ่มเติมอยางไรจึงจะสื่อสารไดชัดเจน  (นําไปใช) 

      ๑. ติดตอคุณสุดสาคร     

  ๒.  ติดตอดวน     

  ๓. ติดตอ โทร.๐๘๑-๙๔๕๙๙๘๗    

  ๔.  ดูบานไดทุกวัน 

๕. ติดตอไดทุกเวลา 

๙๕.  ขอความใดเปนโฆษณาบริการ  (เขาใจ) 

ขายบานพรอมที่ดิน  ๑๒๐  ตารางวา 

ติดวิทยาลัยเทคนิคนครเทวา 

สนใจ.................... 



๓๔ 

 

 

  ๑.  เราคนไทย  ใชบางจาก 

  ๒.  บานสมถวิล  มิสุดสิ้นถวิลหา  ใกลกวาแสนสบาย 

  ๓.  สกินดีโลช่ัน  ทําหนาทีบ่ํารุงผิวใหคุณตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

  ๔.  ทัวรสุขภาพ  ทัวรธรรมชาติบําบัด  ลางพิษ เพื่อสุขภาพที่ดี 

  ๕.  แพริมนํ้า อาหารอรอย  สถานทีส่ะอาด  ลิ้มรสชาติอาหารทิพย 

๙๖.  ขอใดแสดงลักษณะเดนของบทโฆษณาน้ี   (วิเคราะห) 

 “มาราเริงสดใสในโลกสดสวยดวยสีไอซียู” 

  ๑.  ใชคําที่กอใหเกิดจินตภาพ    

  ๒.  ใชคําขยายใหเห็นความนัย 

  ๓.  ใชคําแสดงจุดเดนของสินคา    

  ๔.  ใชคําที่มีจังหวะคลองจอง 

  ๕.  ใชคําที่มีความหมายชัดเจน 

๙๗.  "……………ไมเพียงแตนําประกายแสงอาทิตยยามเย็นมาแซมผมไดเทาน้ัน 

     แตยังทําใหเราคนพบสผีมทีเ่หมาะสมกับตัวเองจรงิ ๆ อีกดวย”      

  คําโฆษณาขางตน  มีลักษณะตรงกับขอใด  (วิเคราะห) 

  ๑.  แสดงใหประจกัษถึงความรูสึกหรืออารมณรวมกัน 

  ๒. แสดงใหเห็นทางเลือกทั้งขอดีและขอเสียของสินคา 

  ๓. เน้ือหาช้ีใหเห็นความดีวิเศษของคุณภาพสินคาที่นําเสนอ 

  ๔. ตัวสารไมใชถอยคําที่ยืดยาว  มักเปนรปูประโยคหรือวลสีัน้ ๆ  

  ๕. ใชสวนนําที่สะดุดหู  สะดุดตา  ซึ่งมผีลทําใหสะดุดใจสาธารณชน 

๙๘.  “เสริมบุคลิกใหมปองกันผมรวง”   

 โฆษณาน้ีมีลักษณะตรงกับความตองการพื้นฐานของมนุษยในขอใด  (นําไปใช) 

  ๑. ความเปนธรรม     

  ๒. ความประหยัด 

  ๓. ไดรับการยกยอง     

  ๔. ความปลอดภัย 

  ๕. ความสะดวกสบาย 

๙๙.  ขอใดใชความตองการพื้นฐานของมนุษย  ในดานสรางความภูมิใจในเพศหรือศักด์ิศร ี

     มาเปนแนวคิดในการเขียนโฆษณา  (วิเคราะห) 

  ๑. รสชาติของคนรุนใหม     

  ๒. เอกลกัษณของเอกบรุุษ 



๓๕ 

 

 

  ๓. เบียร………….เบียรไทยของเรา    

  ๔. ยินดีมอบสทิธิพิเศษแกลกูคาทุกทาน 

  ๕. อยาเอาแนอะไรกบักบัรางวัล ถายังไมได ๒ ปซอน   

๑๐๐.  การประชาสัมพันธแตกตางจากการโฆษณามากทีสุ่ดในขอใด (เขาใจ)  

  ๑.  มุงเสริมสรางภาพลักษณที่ดี  

  ๒.  เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดี    

  ๓.  อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงเปนหลัก  

  ๔.  มิไดมุงผลดานการขายสินคาหรือบรกิารโดยตรง  

  ๕.  เพื่อใหช่ือเสียงของหนวยงานหรือสินคาเปนที่นาเช่ือถือ 

๑๐๑.  ขอใดเปนขอความประชาสัมพันธ   (วิเคราะห) 

  ๑.  ผลิตไฟฟา  พัฒนาไทย  ใสใจสิง่แวดลอม  

  ๒.  ๒๕ ป  แหงความภาคภูมิใจ  สําหรบัคนรักบาน 

  ๓.  สนามกอลฟที่ไดมาตรฐานและสะดวกสบายแหงหน่ึงในภาคตะวันออก 

  ๔.  เรา “บริษัทผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน)”  จะทําในสิ่งที่ดี ๆ ตอไป  เพื่อโลกใบน้ี 

      ที่เปนบานของเรา 

  ๕.  เพราะคุณภาพชีวิตของคุณคือสิ่งสําคัญที่ทําใหฮอนดาคิดคนเทโนโลยีวีเทค เลฟ เพื่อคนไทย 

          จะไดมีอากาศบรสิุทธ์ิไวหายใจตลอดไป 

๑๐๒.  “สดใสยามเชา  คลายเศรายามบาย  .....................................  สบายยามเย็น”   

           ควรเติมขอความใดในชองวาง  เพื่อใหไดความหมายและสมัผสัคลองจอง  (ประเมินคา) 

๑. รางกายผอนคลาย         

๒.  สุขสันตมิวาย   

๓.  อกผึ่งไหลผาย      

๔.  รื่นเริงเย็นกาย      

๕.  ชีวิตวุนวาย 

๑๐๓.  คําถามจากขอ ๑๐๒ ทานคิดวา  เหมาะสมกบัการโฆษณาสินคาประเภทใดมากทีสุ่ด (นําไปใช) 

 ๑.  สบู       

๒.  ลูกอม   

 ๓.  นํ้าหวาน      

๔.  ยาสีฟน    

 ๕.  นํ้ายาบวนปาก   

๑๐๔.  การเขียนขอความโฆษณา  ควรเสนอขอมูลสินคาอยางไร  (ความรู) 



๓๖ 

 

 

  ๑.  เสนอขอมลูทีเ่ปนจริง           

  ๒.  เสนอขอมลูแขงขันกับคูแขง 

   ๓.  เสนอขอมูลตามความพอใจของผูขาย   

   ๔.  เสนอขอมูลอวดอางสรรพคุณเลก็นอย 

       ๕.  เสนอขอมูลอวดอางสรรพคุณใหเกินความจรงิ 

๑๐๕.  สิ่งที่ควรคํานึงถึงมากทีสุ่ดในการเขียนเพือ่ประชาสัมพันธ  (ความรู) 

    ๑.  มีเน้ือหาชัดเจน        

๒.  มีการเวนวรรคตอน 

   ๓.  เขียนดวยภาษาที่ถูกตอง       

๔.  ใชประโยคสั้น ๆ กะทัดรัด 

    ๕.  ลําดับเรือ่งราวใหสอดคลองสัมพันธกัน 



๓๗ 

 

 

๑๐๖.  คําขวัญเพื่อการโฆษณาในขอใดเปนคําขวัญที่ใชสรางภาพพจนใหแกสินคา (นําไปใช) 

 ๑. ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว    

๒. อีโนคลายกรดลดแนนเฟอ 

  ๓. ฮิตาชิ เปดปุบติดปบ     

  ๔. ทิฟฟแผงสเีขียว 

  ๕. ซักสะอาดในนํ้าเดียว 

๑๐๗.  ขอใด ไมใช บทโฆษณา  (เขาใจ) 

  ๑.  งานที่เลือกสรร  สารพันสิง่สุข เพื่อบานเมืองและครอบครัวของคุณ 

  ๒.  ละครเพลงตรีภพโดยนักแสดงมืออาชีพ  เน้ือหาสนุกสนานประทบัใจ  เพลงไพเราะ 

  ๓.  โรงเรียนอนุบาลหมีนอย  ดูแลบุตรหลานของทานใหมสีขุภาพดี  ราเริงปลอดภัยไรกังวล 

  ๔.  การบรหิารกายเปนกิจกรรมทีม่ีลลีาเช่ืองชา  แตชวยการไหลเวียนของโลหิตและทําใหจิตแจมใส 

  ๕.  จังหวัดกาญจนบรุีเชิญชวนเที่ยวงาน“เมืองประวัติศาสตร  ธรรมชาติอัศจรรย สวรรคนักผจญภัย” 

๑๐๘. ขอความใดเปนการประชาสัมพันธ  (เขาใจ) 

 ๑.  นํ้ามันปาลมข้ึนราคาอกีลิตรละ ๗ บาท 

 ๒.  กาซ NGV  กาซธรรมชาติ  ปลอดภัย  ไรมลพิษ 

 ๓.  จุดสูงสุดของใครบางคน  เปนแคเพียง   กาวหน่ึงของเรา 

 ๔.  สมุนไพรลีลาวดี  เคียงคูความงามของหญงิไทยมากวา  ๔๐  ป 

 ๕.  เทศบาลใหบริการเก็บขยะตามบานในเวลา ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน 

 

จากขอความตอไปน้ี ตอบคําถามขอ  ๑๐๙-๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครดวน ! 

เจาของแฟรนไชส   รานอาหารสุขภาพ 

ไมจํากัดวุฒิการศึกษา 

สารอาหารเชาครบ ๕  หมู  จากธรรมชาติ  ปรับสมดุลของสัดสวน 

และสุขภาพ  ผาน อย.  รับรองผล ๑๐๐  %  เลือกเวลาเปดได 

ลงทุนไดหลายระดบั 

ตั้งแต  ๔๕,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

สามารถคืนทุนไดภายใน  ๔-๖  เดอืน 



๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐๙. การเขียนขอความโฆษณาขางตน  ขอความใดอาจทําใหผูรับสารเขาใจผิด  (วิเคราะห) 

  ๑.  ไมจํากัดวุฒกิารศึกษา 

  ๒.  สามารถคืนทุนภายใน ๔-๖  เดือน 

  ๓.  สารอาหารเชาครบ  ๕  หมู  ...เลือกเวลาเปดได 

  ๔.  กําไรตอเดือนมากกวา  ๑๐๐,๐๐๐  บาทข้ึนไป 

  ๕.  ขยายแฟรนไชสของตัวเองตอไดทั่วประเทศไมจํากัด 

๑๑๐.  โฆษณาดังกลาว  ควรเพิ่มขอความใดเพื่อโนมนาวใจผูอาน  (นําไปใช) 

  ๑.  รานอาหาร  ๕  หมู  คูสุขภาพ  คูคุณ 

  ๒.  กิจการนาสนใจ  ควรคาแกการลงทุน 

  ๓.  รานอาหารธรรมชาติ  ที่คุณสรางสรรคได 

  ๔.  รานอาหารสุขภาพ  ลงทุนงาย  ขายดี  มีกําไร 

  ๕.  งายตอการเปนเจาของกจิการ  ดวยตัวคุณเอง 

 

ประเดน็ที่ ๗ การเขียนรายงาน 

        ๗.๑) ความหมายของการเขียนรายงาน 

        ๗.๒) วัตถุประสงคของการเขียนรายงาน 

        ๗.๓) ประเภทของรายงาน 

        ๗.๔) ข้ันตอนการเขียนรายงาน 

        ๗.๕) สวนประกอบของรายงานทางวิชาการ 

        ๗.๖) หลกัการเขียนอางองิ 

สาระสําคญั 

ในชีวิตประจําวัน ผูเรียนตองเรียนรูสวนประกอบของรายงานทางวิชาการ มีทักษะในการเขียนรายงาน

สามารถเขียนรายงานไดอยางถูกตองตามหลกัวิชาการ 
 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๗) 

 

๑๑๑. สวนประกอบสําคัญของรายงานคืออะไร  (ความเขาใจ) 



๓๙ 

 

 

    ๑. ปก เน้ือหา สวนทาย 

   ๒. สวนหัว เน้ือหา ปกหลัง 

   ๓. สวนตน คํานํา สวนทาย 

   ๔. สวนตน เน้ือหา สวนทาย 

   ๕. เน้ือหา ปก สวนหัว 

๑๑๒. ปกรายงานควรมลีักษณะอยางไร (การนําไปใช) 

    ๑. สีสุภาพ มีช่ือเรื่องรายงาน ช่ือผูจัดทํา 

    ๒. สีสุภาพ มีลวดลาย มีช่ือเรือ่ง 

    ๓. สีสุภาพ มีลวดลายหนาสนใจ มีช่ือเรื่องรายงาน  

    ๔. สีสะดุดตา มีช่ือเรื่องรายงานและช่ือผูจัดทํา 

    ๕. สีสะดุดตา มลีวดลายนาสนใจ มีช่ือเรื่องรายงาน 

๑๑๓. สวนใดของรายงานที่ทําใหผูอานรูขอบเขตเน้ือหาของรายงาน  (ความเขาใจ) 

    ๑. หนาปก 

    ๒. คํานํา 

    ๓. สารบญั 

    ๔. เน้ือเรื่อง 

    ๕. เชิงอรรถ 

๑๑๔. การเรียบเรียงหัวขอยอยของรายงานควรอยูในข้ันตอนใด  (การนําไปใช) 

    ๑. เลือกหัวขอเรื่อง 

    ๒. การวางโครงเรื่อง 

    ๓. การกําหนดจุดมุงหมาย 

    ๔. การคนควารวบรวมขอมลู 

    ๕. การเขียนบรรณานุกรม 

๑๑๕. การอางอิงหนังสอืที่ใชในการศึกษาคนควาควรระบรุายละเอียดอะไรบาง  (การนําไปใช) 

    ๑. ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง โรงพิมพ ปที่พิมพ 

    ๒. ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง โรงพิมพ ปที่พิมพ หนา 

    ๓. ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง สถานที่พิมพ โรงพิมพ ปที่พิมพ 

    ๔. ช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง สถานที่พิมพ โรงที่พิมพ ปที่พิมพ 

    ๕. ช่ือผูแตง สถานที่พิมพ ช่ือเรื่อง โรงพิมพ หนา 

๑๑๖. ควรเขียนบรรณานุกรมเรียงลําดับหนังสืออยางไร  (การสังเคราะห) 

    ๑. เรียงลําดับตามปที่พมิพ 

    ๒. เรียงลําดับตามช่ือผูแตง 



๔๐ 

 

 

    ๓. เรียงลําดับตามตัวอกัษรตัวแรกของช่ือผูแตง 

    ๔. เรียงลําดับตามตัวอกัษรตัวแรกของโรงพิมพ 

 ๕. เรียงลําดับตามความสําคัญของเน้ือเรื่อง 

๑๑๗. คําอธิบายสาระสําคัญของรายงานตรงกบัขอใด  (ความเขาใจ) 

    ๑. เน้ือเรื่อง 

    ๒. อัญประกาศ 

    ๓. สารบญัภาพ 

    ๔. เชิงอรรถ 

    ๕. คํานํา 

๑๑๘. เน้ือหาของรายงานจัดเปนสวนประกอบใดของรายงาน  (ความเขาใจ) 

    ๑. สวนประกอบตอนตน 

    ๒. สวนประกอบตอนทาย 

    ๓. สวนเน้ือเรื่อง 

    ๔. สวนอางอิง 

    ๕. สวนบรรณานุกรม 

๑๑๙. สวนใดของรายงานที่ไมตองเขียนขอความใด  (ความเขาใจ) 

    ๑. ปกนอก 

    ๒. ปกใน 

    ๓. คํานิยม 

    ๔. ใบรองปก 

    ๕. สวนทาย 

๑๒๐. ขอใดเรียงลําดับถูกตอง (ความเขาใจ) 

    ๑. สารบญั ใบรองปก หนาช่ือเรื่อง 

    ๒. หนาปก เน้ือเรือ่ง บรรณานุกรม 

    ๓. คํานํา หนาปก ใบรองปก 

    ๔. สารบญั หนาช่ือเรื่อง บรรณานุกรม 

    ๕. คํานํา หนาปก ใบรองปก 

     

 

 ๑๒๑. การเขียนรายงานทางวิชาการมีความสําคัญ เพราะเหตุใด  (การสงัเคราะห) 

 ๑. เปนหลักทางการศึกษาคนควา 

 ๒. เปนการศึกษาคนควาดวยตนเอง 



๔๑ 

 

 

 ๓. เปนความเช่ือและภูมิปญญาไทย 

 ๔. เปนการศึกษาประวัติความเปนมา 

 ๕. เปนการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

๑๒๒. การเขียนรายงานทีป่ระสบความสําเร็จผูเขียนรายงานควรมีลักษณะนิสัยอยางไร  (ความเขาใจ) 

 ๑. มีพรสวรรค 

 ๒. มีนิสัยชอบการคนควา 

 ๓. มีนิสัยรกัการอาน 

 ๔. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

 ๕. มีความคิดริเริม่สรางสรรค 

๑๒๓. การเขียนรายงานวิชาการขอใดสําคัญที่สุด  (การสงัเคราะห) 

 ๑. การเขียนสะกดการันตถูกตอง 

 ๒. ความสะอาดสวยงาม 

 ๓. ข้ันตอนถูกตอง 

 ๔. หลักฐานอางองิถูกตองนาเช่ือถือ 

 ๕. การเรียบเรียงดวยสํานวนของตนเอง 

๑๒๔. การเขียนเชิงอรรถหลัก คือเชิงอรรถประเภทใด (ความเขาใจ) 

 ๑. เชิงอรรถอางองิ 

 ๒. เชิงอรรถโยง 

 ๓. เชิงอรรถเสริมความ 

 ๔. เชิงอรรถอธิบาย 

 ๕. เชิงอรรถขยายความ 

๑๒๕. การต้ังช่ือเรื่องของรายงานควรมลีักษณะใด  (การสังเคราะห) 

 ๑. ช่ือเรื่องนาสนใจ 

 ๒. ช่ือเรื่องทันสมัย 

 ๓. ผูเขียนรายงานมีความสนใจ 

๔. มีเอกสารอางอิงเพียงพอ 

 ๕. มีที่ปรึกษาและอาจารยแนะนํา 

๑๒๖. แหลงคนควาขอมลูในการเขียนรายงานที่ทันสมัยคือขอใด  (การสังเคราะห) 

 ๑. เอกสารสิ่งพิมพ 

 ๒. หนังสอืวิชาการ 

 ๓. หนังสอืพิมพ 

 ๔. โทรทัศน 



๔๒ 

 

 

 ๕. อินเทอรเน็ท 

๑๒๗. รายงานในขอใดที่ควรเลือกทําเปนอันดับแรก  (การนําไปใช) 

 ๑. โลกสดใส หัวใจสุขสันต 

 ๒. โลกรอน ซอนภาวะวิกฤต 

 ๓. โลกแหงสมุนไพร 

 ๔. โลกใบน้ีมีแตรัก 

 ๕. โลกคือหน่ึงในจกัรวาล 

๑๒๘. หาการอางอิงไมปรากฏปที่พมิพ ตองใชอักษรยอในขอใด  (การวิเคราะห) 

 ๑. ม.ป.ท. 

 ๒. ม.ป.ป. 

 ๓. ม.ป.พ. 

 ๔. ม.ป.ส. 

 ๕. ม.ป.ฟ. 

๑๒๙. สวนใดของรายงานที่ไมตองเขียนขอความใดๆทั้งสิ้น  (การสังเคราะห) 

 ๑. ปกนอก 

 ๒. หนาคําอุทิศ 

 ๓. ใบรองปก 

 ๔. ปกใน 

 ๕. ปกหลัง 

๑๓๐. ขอใดคือวัตถุประสงคของการเขียนรายงาน  (ความเขาใจ) 

 ๑. เพื่อใหมีความสามัคคีในหมูคณะ 

 ๒. เพื่อใหมีความกระตือรือรน 

 ๓. เพื่อใหนักศึกษามีความคิดอยางมรีะบบ 

 ๔. เพื่อใหนักศึกษาผานเกณฑ 

 ๕. เพื่อใหนักศึกษามีนิสัยรักการคันควา 

ประเดน็ที่ ๘ การเขียนโครงการ 

        ๘.๑) ความหมายของการเขียนโครงการ 

      ๘.๒) ความสําคัญของการเขียนโครงการ 

        ๘.๓) ประเภทของการเขียนโครงการ       

        ๘.๔) ลักษณะของโครงการที่ดี 

        ๘.๕) สวนประกอบของโครงการ 

        ๘.๖) การใชถอยคําในการเขียนโครงการ 



๔๓ 

 

 

        ๘.๗) การเขียนโครงการทางวิชาการ 

        ๘.๘) การเขียนโครงการทางธุรกจิ 

สาระสําคญั 

ใหผูเขียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของโครงการที่ดี  

สวนประกอบของโครงการและการใชถอยคําในการเขียนโครงการ 

โครงการเปนการเสนอความคิดและการวางแผนในการดําเนินงานหรอืกิจกรรมใดกจิกรรมหน่ึง 

ที่มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานไวลวงหนา โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ใหการทํางานเปนไปอยางมรีะบบ

และมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได  โครงการมีสวนประกอบสําคัญ ไดแก  ช่ือโครงการ  ผูรบัผิดชอบ  

ระยะเวลาดําเนินการ โครงการมี  ๒  ประเภทคือ  โครงการแบงตามระยะเวลาการปฏิบัติงานและโครงการ

แบงตามบุคคลผูปฏิบัติงาน โครงการที่ดีจะกําหนดข้ึนจากขอมูลทีม่ีความเปนจริง มีวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่ชัดเจน  มีระยะเวลาการดําเนินการที่แนชัดปฏิบัติไดสอดคลองกบัแผนงานหลักของหนวยงาน สามารถ

แกปญหาของหนวยงานได 

การเขียนรายละเอียดโครงการควรใชถอยคําสํานวนที่ชัดเจน มีเหตุผล กะทัดรัดและตามลําดับ

ข้ันตอน 
 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๘) 

๑๓๑. ประโยชนทีเ่ราจะไดรบัมากที่สุด เมื่อเราเขียนโครงการคือขอใด (ความเขาใจ)  

๑. กอใหเกิดการวางแผนการทํางาน 

๒. ประหยัดคาใชจาย 

๓. ไมเสียเวลา      

๔. ไดรับผลตอบแทนที่คุมคา 

๕. มีแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๑๓๒. โครงการในขอใดที่มีความสมบรูณมากทีสุ่ด  (ความเขาใจ) 

 ๑. โครงการที่เสนอโดยบุคคล    

๒. โครงการระยะสั้น 

 ๓. โครงการที่เสนอโดยหนวยงานหรือองคกร  

๔. โครงการที่เสนอโดยกลุม 



๔๔ 

 

 

๕. โครงการระยะยาว 

๑๓๓.  ขอใดคือลักษณะที่คลายคลงึกันของโครงการประเภทกลุมและหนวยงาน  (การวิเคราะห) 

 ๑. ระยะเวลาในการเขียน     

๒. ตองมีการประชุมวางแผนกอนการเขียน 

 ๓. มีอํานาจในการตอรอง     

๔. มีความสมบรูณของโครงการ 

๕. มีการดําเนินการอยางอิสระ 

๑๓๔.  การใชภาษาในการเขียนโครงการ ตรงกับขอใดมากที่สุด (การนําไปใช) 

 ๑. ใชถอยคําที่สั้น  กะทัดรัด  ภาษาเขียนมาตรฐาน 

 ๒. ใชภาษาไมเปนทางการ เพราะจะทําใหผูอานเขาใจไดงาย 

 ๓. ใชพรรณนาโวหาร  ใชถอยคําสละสลวย 

 ๔. ใชภาษาที่เปนทางการ หรือภาษากึ่งทางการ 

 ๕. ควรเขียนอธิบายใหมาก เพราะจะทําใหผูอานเขาใจงาย  

คําชี้แจง  จงใชคําตอบตอไปน้ี  ตอบคําถาม  ขอ  ๑๓๕-๑๓๗ 

๑. เปาหมาย   ๒. หลักการและเหตุผล  ๓. วิธีการดําเนินงาน           

๔. วัตถุประสงค     ๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

๑๓๕. เพื่อสงเสริมใหมีการเผยแพรแนวทางพทิักษวัฒนธรรมไทยใหกวางขวาง  (การวิเคราะห) 

๑๓๖.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน แจงผูเขาสัมมนาทราบ ดําเนินการสมัมนา สรุปผล  (การวิเคราะห) 

๑๓๗.  จึงเปนการสมควรที่จะสงเสริมใหมีการสมัมนารวมกบัสื่อมวลชนในการแสวงหามาตรการพิทกัษ รักษา

วัฒนธรรมไทย (การวิเคราะห) 

คําชี้แจง  จงใชคําตอบตอไปน้ี  ตอบคําถาม  ขอ  ๑๓๘-๑๓๙ 

 ๑. คาใชจาย   ๒. ผูรับผิดชอบ   ๓. วัตถุประสงค  



๔๕ 

 

 

๔. ผลที่คาดวาจะไดรับ       ๕. หลักการและเหตุผล 

๑๓๘. จากนโยบายของรัฐในดานการพฒันาสุขภาพอนามัยที่วา  จะสงเสริมการออกกําลังกายและการกีฬา 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีและมกีารพกัผอนหยอนใจที่ถูกตอง (การวิเคราะห) 

๑๓๙. ประชาชนนิยมออกกําลงักายดวยการกระโดดเชือกอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  (การวิเคราะห) 

คําชี้แจง จากสถานการณตอไปน้ี  จงตอบคําถามขอ  ๑๔๐-๑๔๔ 

 นักศึกษาเปนประธานชมรมวิชาชีพบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล จัดทําโครงการในนาม

คณะกรรมการชมรมวิชาชีพบัญชี  เพื่อดําเนินการชวยกันเกบ็เศษกระดาษ  ขยะตาง ๆ   บริเวณลาน

อเนกประสงคและโรงอาหารเพื่อใหวิทยาลัยมสีภาพแวดลอมที่สะอาด     

๑๔๐.  โครงการน้ีควรต้ังช่ือวาอะไร  (การสังเคราะห) 

  

 ๑.  ขยะในมือทาน  ทิ้งลงถังเถอะครบั    

  

 ๒.  ชมรมบัญชีพฒันาสิง่แวดลอม 

 

 ๓.  บัญชีอาสา   พัฒนาไกลกังวล 

 

 ๔.   ทําความสะอาดวิทยาลัยฯ 

 

 ๕.  อะ! อะ! อยาทิ้งขยะ ตาวิเศษเห็นนะ 

 

๑๔๑.  ผูรับผิดชอบโครงการ  คือขอใด  (การวิเคราะห) 

 

 ๑.  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพบัญชี    

 

 ๒.  ประธานชมรมวิชาชีพบัญชี 

 

 ๓. สมาชิกชมรมวิชาชีพบัญชี    

 

 ๔.  อาจารยที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพบัญชี 

 



๔๖ 

 

 

 ๕. ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล 

 

๑๔๒. เปาหมายของโครงการน้ี คือขอใด  (การวิเคราะห) 

 

 ๑.  เกบ็ขยะได  ๓๐๐  ช้ิน 

 

 ๒.  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลสะอาดปราศจากขยะ 

 

 ๓.  นักศึกษาชมรมวิชาชีพบัญชีชวยกันเก็บขยะ 

 

 ๔.  จัดสรางถังขยะ จํานวน   ๑๐ ถัง 

 

 ๕.  ลานอเนกประสงคและโรงอาหารสะอาด 

 

๑๔๓. สถานที่ดําเนินการ  คือขอใด  (การวิเคราะห) 

 

  ๑.  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

 

  ๒.  ชมรมวิชาชีพบัญชี 

 

  ๓.  รอบบริเวณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

 

  ๔.  ลานอเนกประสงค  และโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล 

 

  ๕. หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกงัวล 

 

๑๔๔. วิธีการดําเนินการขอใด  ควรเปนลําดับแรก และลําดับสุดทาย  (การนําไปใช) 

 ๑.  เสนอโครงการ  -  เกบ็ขยะ    

 ๒.  ประชุมปรึกษา -  ประเมินผล 

 ๓.  ประชุมปรึกษา –ดําเนินการเกบ็ขยะ   



๔๗ 

 

 

 ๔. เสนอโครงการ – ประชุม ปรึกษา 

 ๕.  เสนอโครงการ  -  ประเมินผล 

คําชี้แจง   จากสถานการณตอไปน้ี  จงตอบคําถามขอ   ๑๔๕-๑๕๐ 

   นายอภิชาติ  นายกองคการอ.ช.ท.  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุ ี เขียนโครงการเสนอผูอํานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุี  ใหจัดสรางตูหนังสือบรจิาคไว  ณ   บริเวณหนาหองสมุด  เพื่อใหนักศึกษาและผูที่

สนใจนําหนังสือที่ไมใชแลวมาใสตูบริจาค   เพื่อรวบรวมไปใหนักเรียนในชนบท    นายอภิชาติและคณะจัดหา

อาสาสมัครเขารวมโครงการน้ีไดประมาณ ๒๐  คน  โดยอาสาสมัครเหลาน้ีจะไปประชาสัมพันธเพื่อหาผูบริจาค

หนังสือ  ซึ่งจะตองเสียคาใชจายประมาณ ๕๐๐ บาท  ในการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธเชิญชวนบริจาค

หนังสือ  คาดวาจะไดหนังสือประมาณ  ๑,๐๐๐  เลม  ชวงเวลาดําเนินการระหวางเดือนกมุภาพันธ – เมษายน   

คาดหมายวาจะไดรบัความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนบริเวณใกลเคียงเปนกลุมเปาหมายสําคัญ    

๑๔๕.  ความเปนมาของโครงการน้ี  คือขอใด  (การวิเคราะห) 

  ๑. หองสมุดยังขาดหนังสือในการคนควาเปนจํานวนมาก  

  ๒. นักเรียนในชนบทขาดแคลนหนังสือ 

  ๓. บุคคลสวนใหญไมรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน   

  ๔. มีผูขาดทักษะทางการอานเปนจํานวนมาก 

  ๕. นักเรียนในชนบทมีหนังสอือานเพียงพอ 

๑๔๖. วัตถุประสงคของโครงการน้ี  คือขอใด  (การวิเคราะห) 

  ๑. เพื่อใหประชาชนมาใชหองสมุดมากข้ึน   

  ๒. เพื่อใหประชาชนรูจักการคนควาดวยตัวเอง   

  ๓.  เพื่อใหเยาวชนในชนบทรกัการอาน 

  ๔. เพื่อนําไปบริจาคใหแกโรงเรียนในชนบท 

  ๕. เพื่อใหหองสมุดมีหนังสือมากข้ึน 

๑๔๗. สถานที่ดําเนินการ  คือขอใด  (การวิเคราะห) 

  ๑.  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร ี     

  ๒. องคการ อ.ช.ท.  



๔๘ 

 

 

  ๓.  รอบบริเวณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร ี     

  ๔.  ลานดนตรี  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุ ี

  ๕. หองสมุดวิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุ ี

๑๔๘.    การประเมินผลโครงการน้ี   ขอใดเหมาะสมทีสุ่ด  (การวิเคราะห) 

         ๑. จากจํานวนหนังสือบรจิาค 

๒.  จากจํานวนผูเดินทางไปบรจิาค 

        ๓.  แบบสอบถาม      

๔.  จากการสังเกต 

๕. จากคาใชจาย 

 

๑๔๙.  โครงการน้ีเปนโครงการประเภทใด  (การวิเคราะห) 

          ๑. เสนอโดยบุคคล   

๒. เสนอโดยกลุม   

๓. เสนอโดยหนวยงาน   

๔. โครงการระยะยาว 

๕. โครงการระยะสั้น 

๑๕๐. จากโครงการตามขอ ๑๔๙ เปนลักษณะโครงการที่ดีหรือไมเพราะเหตุใด (การประเมินคา) 

  ๑. ดี  ทุกคนยอมรับได 

  ๒. ดี  เสริมสรางความคิดสรางสรรค 

  ๓. ดี  เปนประโยชนตอสวนรวม 

  ๔. ไมดี  มีระยะเวลาในการดําเนินการนอย 

  ๕. ไมดี  เพราะอาจมผีูบรจิาคนอย 



๔๙ 

 

 

 

ประเดน็ที่ ๙ การเขียนบทรอยกรองในงานอาชีพ 

        ๙.๑) ความหมายของบทรอยกรอง  

        ๙.๒) ลักษณะบงัคับบทรอยกรอง   

       ๙.๓) ประเภทของบทรอยกรอง   
 

สาระสําคญั 

 ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมาย ของบทรอยกรองลักษณะบังคับ และชนิดของ 

บทรอยกรอง ทานผูรูมีความเห็นตามกันวา รอยกรองเปนการแสดงออกซึง่การใชถอยคําของกวีเพื่อสื่ออารมณ

ความรูสึกนึกคิด โดยเลือกเนนถอยคําที่ไพเราะมาเรียบเรียงใหมีจงัหวะลีลาคลองจองกลมกลนืกัน อาจสรปุได

วา บทรอยกรอง หมายถึง ถอยคํา ที่เรียบเรียงไวเปนระเบียบตามบญัญัติแหงฉันทลักษณ 

คําศัพทที่เกี่ยวของกับบทรอยกรอง 

๑. สัมผสั 

๒. วรรค 

๓. บาท 

๔. บท 

๕. คํา  ๕.๑) คําเปน-คําตาย  

         ๕.๒) คําเอก-คําโท  

         ๕.๓) คําครุ-ลห ุ

        ๕.๔) คําข้ึนตนและคําลงทาย 

         ๕.๕) คําสรอย 

ประเภทของบทรอยกรอง 

 บทรอยกรองแบงไดเปน ๕ ประเภท คือ โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย 

บทรอยกรองที่นิยมนํามาใชในงานอาชีพ 

 บทรอยกรองมปีระเภทดังกลาวมาแลวน้ัน ในปจจบุันรอยกรองที่นํามาใชในงานอาชีพมี ๓ ชนิด คือ 

กลอนสุภาพ(กลอน๘) โคลงสี่สุภาพ กาพยยานี ๑๑ โดยกลอนสุภาพ เปนรอยกรองที่ไดรับความนิยมมากทีสุ่ด 

 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๙) 

 

๑๕๑. ขอใดใหความหมายที่ถูกตองของคําวา “บทรอยกรอง”  (ความรู-ความจํา) 

 ๑. ถอยคําที่แตงข้ึนอยางสละสลวย 

 ๒. ถอยคําที่เรียบเรียงข้ึนใหมตามจินตนาการ 

 ๓. ถอยคําที่แตงข้ึนโดยมีเสียงสูงเสียงตํ่า-สั้นยาว 



๕๐ 

 

 

 ๔. ถอยคําที่เรียบเรียงข้ึนนอยางทันสมัย 

 ๕. ถอยคําที่เรียบเรียงใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลกัษณ  

๑๕๒. ขอใดมีเฉพาะในคําประพันธประเภทโคลงสี่สุภาพ (ความเขาใจ) 

 ๑. บท 

 ๒. บาท  

๓. วรรค 

๔. คําเอก คําโท 

๕. สัมผสั 

๑๕๓. ขอใดไมใชการใชบทรอยกรองในงานอาชีพ (ความเขาใจ) 

 ๑. รอยกรองอวยพรวันครบรอบเปดกิจการ 

 ๒. บทรอยกรองประชาสมัพันธสินคา 

 ๓. บทรอยกรองโฆษณาตัวแทนจําหนาย 

 ๔. บทรอยกรองอวยพรปใหมบริษัทคูคา 

 ๕. บทรอยกรองอาศิรวาท 

๑๕๔. บทรอยกรองขอใดไมนิยมนํามาใชในงานอาชีพ  (การนําไปใช) 

 ๑. ฉันท 

 ๒. กลอนแปด 

 ๓. กลอนสุภาพ 

 ๔. กาพยยานี ๑๑ 

๕. โคลงสีสุ่ภาพ 

๑๕๕. สัมผัสใดทีท่ําใหบทรอยกรองไพเราะย่ิงข้ึน  (ความเขาใจ) 

 ๑. สัมผสัอกัษร 

 ๒. สัมผสัสระ 

 ๓. สัมผสัใน 

 ๔. สัมผสันอก 

 ๕. สัมผสัระหวางบท 

๑๕๖. ขอใดเปนจุดมุงหมายของการเขียนบทรอยกรองเพื่องานอาชีพ (ความเขาใจ) 

 ๑. เพื่อการสื่อสารในวงธุรกิจ 

 ๒. เพื่อเปนสวนหน่ึงของการดําเนินธุรกิจ 

 ๓. เพื่อแสดงไมตรจีิต 

 ๔. เพื่อแสดงความรูสกึ 

 ๕. เพื่อแสดงความรู 



๕๑ 

 

 

๑๕๗. ขอใดเปนลกัษณะบังคับเฉพาะของคําประพันธประเภทฉันท (ความเขาใจ) 

 ๑. ครุ-ลห ุ

 ๒. คําสรอย 

 ๓. คําเปน-คําตาย 

   ๔. คําเปน-คําตาย 

 ๕. สัมผสั 

 

ประเดน็ที่ ๑๐ การศกึษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๑๐.๑) ความหมายของวรรณกรรมทองถ่ิน 

 ๑๐.๒) ความหมายของภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

สาระสําคญั 

๑. วรรณกรรมทองถ่ิน เปนงานเขียนที่ปรากฏอยูในทองถ่ินภาคตางๆ ของไทย เน้ือหามักเกี่ยวของ

กับพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ มรีูปแบบตามความนิยมของทองถ่ินน้ันๆ ใชภาษาที่เรียบงาย 

๒. ภูมิปญญาชาวบานคนไทยเปนความรู ความคิดวิธีการที่คิดคนข้ึนดวยปญญาของคนไทยเพื่อใช

แกปญหาในการดํารงชีวิตใหมีความมั่นคง ปลอดภัยและมีความสุขไดแก ภูมิปญญาในการ

เลือกต้ังถ่ินฐาน ภูมิปญญาในการประกอบและเก็บถนอมอาหาร ภูมิปญญาในการประดิษฐ

เครื่องมือเครื่องใชฯลฯ 
 

ขอสอบ (ประเด็นที่ ๑๐) 

  

๑๕๘. วรรณกรรมมีความหมายตรงกบัขอใด (ความรู-ความจํา) 

๑. งานประพันธที่เกี่ยวเน่ืองกบัศาสนา 

๒. งานประพันธที่ใหขอคิดเปนคติสอนใจ 

๓. งานประพันธที่ไดรับการยกยองวาแตงดี 

๔. งานที่แสดงใหเห็นถึงพื้นความรู ความสามารถ 

๕. งานประพันธที่ถายทอดความรู ความคิด อารมณจิตนาการและประสบการณของผูเขียน 

๑๕๙. ภูมิปญญาทองถ่ินมีความหมายตรงกบัขอใด  (ความรู-ความจํา) 

 ๑. งานประพันธที่เกี่ยวเน่ืองกบัศาสนา 

 ๒. งานประพันธที่ใหขอคิดเปนคติสอนใจ 

 ๓. งานประพันธที่ไดรับการยกยองวาแตงดี 



๕๒ 

 

 

 ๔. งานที่แสดงใหเห็นถึงพื้นความรู ความสามารถ 

 ๕. งานประพันธที่ถายทอดความรู ความคิด อารมณ จินตนาการ และประสบการณของผูเรียน 

๑๖๐. การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหประโยชนอยางไร  (ความรู-ความจํา) 

 ๑. เพื่อเผยแพรสูสากล 

๒. เพื่อต้ังใจศึกษาอยางจริงจัง 

๓. เพื่อการนําคุณคาที่ไดรับมาประยุกตใช 

๔. เพื่อใหรูจกัวรรณกรรมและภูมปิญญาของทองถ่ิน 

๕. เพื่อใหเห็นขอแตกตางระหวางวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๑๖๑. วรรณกรรมประเภทใดมจีุดมุงหมายเพื่อใหคติสอนใจโดยตรง  (ความรู-ความจํา) 

 ๑. ตํานาน 

 ๒. นิทาน 

 ๓. ปริศนาคําทาย 

 ๔. เพลงพื้นบาน 

 ๕. การละเลน 

๑๖๒. ปริศนาคําทายใหประโยชนในดานใดมากที่สุด (ความเขาใจ) 

 ๑. ความรู 

 ๒. ความเช่ือ 

 ๓. ความสามัคคี 

 ๔. ความสนุกสนาน 

 ๕. ฝกไหวพรบิปฏิภาณ 

๑๖๓. อาชีพใดมีการละเลนเพือ่ความบันเทิงมากทีสุ่ด  (ความรู, ความเขาใจ) 

 ๑. ครู 

 ๒. ชาวนา 

 ๓. ชาวสวน 

 ๔. คาขาย 

 ๕. รับจาง 

๑๖๔. คําประพันธตอไปน้ีใหแนวคิดในขอใด  (ความเขาใจ) 

 “ไปฟงคนพูดฟุง       ฟนเฝอ 

 เท็จและจรงิจานเจือ  คละเคลา 

 คือมีดเที่ยวกรีดเถือ ทานทั่ว ไปนา 

 ฟงจะพาพลอยเขา พวกเพอรังควาน” 

๑. ไมควรฟงคนพูดโกหก 



๕๓ 

 

 

๒. ไมควรฟงคนพูดเพอเจอ 

๓. ไมควรทํารายผูอื่นดวยคําพูด 

๔. ควรฟงผูมีศิลปะในการพูด 

๕. ควรมีวิจารณญาณในการฟง    

.............................................................................................................................................................................. 

เฉลยประกอบคูมือติวเตอร 

วิชา ๓๐๐๐-๑๑๐๑ ทักษะภาษาไทยเพือ่อาชีพ 

 

เฉลย ประเด็นที่ ๑ การใชภาษาในการสือ่สารอยางมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑      

๒      

๓      

๔      

๕      

๖      

๗      

๘      

๙      

๑๐      

๑๑      

๑๒      

๑๓      

๑๔      

๑๕      

๑๖      

๑๗      



๕๔ 

 

 

๑๘      

๑๙      

๒๐      
 

เฉลย ประเด็นที่ ๒ การวิเคราะหและประเมินคาสารจากการฟง การดู และการอาน 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๑      

๒๒      

๒๓      

๒๔      

๒๕      

๒๖      

๒๗      

๒๘      

๒๙      

๓๐      

๓๑      

๓๒      

๓๓      

๓๔      

๓๕      

๓๖      

๓๗      

๓๘      

๓๙      

๔๐      
 



๕๕ 

 

 

เฉลย ประเด็นที่ ๓ การนําเสนอขอมูล 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔๑      

๔๒      

๔๓      

๔๔      

๔๕      

๔๖      

๔๗      

๔๘      

๔๙      

๕๐      

๕๑      

๕๒      

๕๓      

๕๔      

๕๕      

 

เฉลย ประเด็นที่ ๔ การพดูในงานอาชีพและในโอกาสตางๆ ทางสังคม 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕๖      

๕๗      

๕๘      

๕๙      

๖๐      

๖๑      

๖๒      

๖๓      



๕๖ 

 

 

๖๔      

๖๕      

๖๖      

๖๗      

๖๘      

๖๙      

๗๐      

๗๑      

๗๒      

๗๓      

๗๔      

๗๕      

 

เฉลย ประเด็นที่ ๕ การเขียนจดหมายกิจธุระที่จําเปนตองานอาชีพ 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๗๖      

๗๗      

๗๘      

๗๙      

๘๐      

๘๑      

๘๒      

๘๓      

๘๔      

๘๕      

๘๖      

๘๗      

๘๘      



๕๗ 

 

 

๘๙      

๙๐      

 

เฉลย ประเด็นที่ ๖ การเขียนโฆษณาและการเขียนประชาสัมพันธ 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๙๑      

๙๒      

๙๓      

๙๔      

๙๕      

๙๖      

๙๗      

๙๘      

๙๙      

๑๐๐      

๑๐๑      

๑๐๒      

๑๐๓      

๑๐๔      

๑๐๕      

๑๐๖      

๑๐๗      

๑๐๘      

๑๐๙      

๑๑๐      

 

เฉลย ประเด็นที่ ๗ การเขียนรายงาน 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๕๘ 

 

 

๑๑๑      

๑๑๒      

๑๑๓      

๑๑๔      

๑๑๕      

๑๑๖      

๑๑๗      

๑๑๘      

๑๑๙      

๑๒๐      

๑๒๑      

๑๒๒      

๑๒๓      

๑๒๔      

๑๒๕      

๑๒๖      

๑๒๗      

๑๒๘      

๑๒๙      

๑๓๐      
 

เฉลย ประเด็นที่ ๘ การเขียนโครงการ 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๓๑      

๑๓๒      

๑๓๓      

๑๓๔      

๑๓๕      



๕๙ 

 

 

๑๓๖      

๑๓๗      

๑๓๘      

๑๓๙      

๑๔๐      

๑๔๑      

๑๔๒      

๑๔๓      

๑๔๔      

๑๔๕      

๑๔๖      

๑๔๗      

๑๔๘      

๑๔๙      

๑๕๐      
 

เฉลย ประเด็นที่ ๙ การเขียนบทรอยกรองในงานอาชีพ 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๕๑      

๑๕๒      

๑๕๓      

๑๕๔      

๑๕๕      

๑๕๖      

๑๕๗      
 

เฉลย ประเด็นที่ ๑๐ การศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 



๖๐ 

 

 

ขอ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๕๗      

๑๕๙      

๑๖๐      

๑๖๑      

๑๖๒      

๑๖๓      

๑๖๔      

 

จัดทําโดย 

ครูแกนนําพฒันาศักยภาพผูเรียน 

กลุมวิชา ภาษาไทย (ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ) 

๑. นางกานดา    เอ่ียมกระสินธ        วก.นวมินทราชินี แมฮองสอน 

๒. นางสุมนา     สุขกุล    วช.กระบ่ี  

๓. นางคมคาย    ยิมประดิษฐ   วก.วังไกลกังวล 

๔. นางผกากรอง    ใจเอ้ือ    วท.บุรีรัมย 

๕. นางสุวิมล    เสนาภักด์ิ   วท.อุบลราชธานี 

๖. นางนวภรณ    อุนเรือน    วท.เพชรบุรี 

๗. นางอมรรัตน    ฉายศรี    วท.พิจิตร 

๘. นางพรรณอร   ทองชวง   วท.นครสวรรค 

๙. นายมณี     จานโอ    วท.เชียงราย 

๑๐. นางสาวพิชญสินี   พรอมวิหาร   วช.นาน 


