วิชา 2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
1. คาอธิบายรายวิชา
1.1 มาตรฐานรายวิชา
1.1.1 อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา และภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้
1.1.2 สรุ ปความสาคัญและประสิทธิภาพของการเขียน
การอ่าน การฟัง การดู และการพูดได้
1.1.3 นาทักษะภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้อง
เหมาะสม และมีมารยาท
1.1.4 นาความรู ้ ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาวรรณคดี
วรรณกรรม และภูมิปัญญาทาง
ภาษาไทย ไปใช้ในการดารงชีวติ และ
งานอาชีพ
1.2 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปัญญาทางภาษาไทย
ความสาคัญและประสิทธิภาพการเขียน การอ่าน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์สาร
ในรู ปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนเรี ยงความ ย่อความ อธิบายความ ชี้แจงรายงานการปฏิบตั ิงาน
จดหมายที่จาเป็ นต่องานอาชีพ การกรอกแบบฟอร์ม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี
วรรณกรรมพื้นบ้านที่ส่งเสริ มคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกต์ใช้
2. สมรรถนะรายวิชา
2.1 อธิบายภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
2.2 สรุ ปความสาคัญของการเขียน การอ่าน การฟัง การดู และการพูดได้
2.3 ใช้ทกั ษะภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ใช้ประโยชน์จากการศึกษาวรรณคดี และวรรณกรรมในการดารงชีวติ และงานอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
3. ประเด็นออกข้ อสอบ
3.1 กาหนดเรื่ องความยาว 3-4 บรรทัด แล้วให้นักเรี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้
ถูกต้อง
3.2 กาหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับทักษะหรื อหลักการฟัง เพือ่ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นที่ตรง
ตามหลักการที่ถูกต้อง
3.3 กาหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับทักษะหรื อหลักการพูด เพือ่ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นที่ตรง
ตามหลักการที่ถูกต้อง
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3.4 กาหนดบทคัดย่อจากวรรณกรรมหรื อวรรณคดี จากนั้นนักเรี ยนอ่านและค้นหาข้อคิดให้สอดคล้อง
กับสุภาษิต คาพังเพย
3.5 การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ
3.6 จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน
4. สาระสาคัญของประเด็นออกข้ อสอบ
4.1 กาหนดเรื่ องความยาว 3-4 บรรทัด แล้วให้นักเรี ยนตอบคาถามเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางภาษาไทยได้
ถูกต้อง
ภูมิปัญญาทางภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ของภาษาไทย ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษาของไทย
เช่น การเป็ นภาษาคาโดด มีระดับเสียง มีวรรณยุกต์ เป็ นคาพยางค์เดียว มีการสร้างคาใหม่ ได้แก่ คาซ้ า คาซ้อน
คาประสม เป็ นต้น
4.2 กาหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับทักษะหรื อหลักการฟัง เพือ่ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นที่ตรง
ตามหลักการที่ถูกต้อง
การฟัง เป็ นทักษะที่มีความสาคัญต่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน การฟังให้เกิดวิจารณญาณ เป็ นการฟัง
อย่างใคร่ ครวญใช้เหตุผล มีความเข้าใจข้อความที่ฟัง เมื่อเข้าใจข้อความแล้วจะทาให้เกิดความคิดความเข้าใจใน
การแสดงออก ตลอดจนเป็ นผูฟ้ ังอย่างมีวฒั นธรรม ได้แก่การมีมารยาทในการฟัง เป็ นต้น
4.3 กาหนดสถานการณ์สมมติเกี่ยวกับทักษะหรื อหลักการพูด เพือ่ ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นที่ตรง
ตามหลักการที่ถูกต้อง
การพูดเป็ นการสื่อสารสารเพือ่ ถ่ายทอดความรู ้ความคิด และการแสดงความรู ้สึกจากผูพ้ ดู ไปยังผูฟ้ ัง โดย
ใช้ท้งั วัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยคานึงถึงมารยาทในการพูด มีคุณสมบัติของนักพูดที่ดี
4.4 กาหนดบทคัดย่อจากวรรณกรรมหรื อวรรณคดี จากนั้นนักเรี ยนอ่านและค้นหาข้อคิดให้สอดคล้อง
กับสุภาษิต คาพังเพย
วรรณคดีและวรรณกรรมเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่สืบทอดมาช้านาน การศึกษาวรรณคดีและ
วรรณกรรมช่วยทาให้เข้าใจวัฒนธรรมในแต่ละสมัย พร้อมทั้งเข้าใจโลกทัศน์ สภาพแวดล้อมและวิถีชีวติ ของ
บุคคลในสังคมนั้นๆ ได้ สามารถนาแนวคิดมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ในสังคมปั จจุบนั
4.5 การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ
จดหมายเป็ นการสื่อสารที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ถ้อยคาในจดหมายมีลกั ษณะแตกต่างกันตามประเภทของ
จดหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็ น จดหมายส่วนตัว จดหมายกิจธุระ จดหมายธุรกิจและหนังสือราชการ หรื อจดหมาย
ราชการ การเขียนจดหมายแต่ละประเภทต้องคานึงถึงแบบฟอร์ม คาขึ้นต้นและคาลงท้าย ที่เลือกใช้ให้ถูกต้อง
4.6 จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน
การอ่านเป็ นการรับสาร ผูอ้ ่านที่ดีตอ้ งเข้าใจข้อความที่อ่านอย่างรวดเร็ วและถูกต้อง การอ่านเป็ นทักษะที่
ให้ประโยชน์ทาให้ผอู ้ ่านมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ ได้ ปั จจัยสาคัญ
ในการอ่านคือ ผูอ้ ่านต้องมีความเข้าใจสาร จับใจความสาคัญได้ มีความพร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจ ทั้งนี้การอ่าน
ต้องนาไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้ ด้านอารมณ์และด้านคุณธรรม
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5. Test Blueprint ข้ อสอบ
ระดับความสาคัญ
ที่

ประเด็น
ออกข้ อสอบ

1 กาหนดเรื่ องความยาว 3-4
บรรทัด แล้วให้นกั เรี ยน
ตอบคาถามเกี่ยวกับภูมิ
ปั ญญาทางภาษาไทยได้
ถูกต้อง

2 กาหนดสถานการณ์สมมติ
เกี่ยวกับทักษะหรื อหลักการ
ฟัง เพือ่ ให้นกั เรี ยนแสดง
ความคิดเห็นที่ตรงตาม
หลักการที่ถูกต้อง

ระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ข้ อ

ปาน
รู้ จา
นา
น้ อย กลาง มาก
เข้ าใจ ไปใช้ วิเคราะห์ สั งเคราะ ประเมิน
ห์
ผล

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

/
/
/
/
/
/
/

8

/

9

/

10

/

11

/

12

/

13

/

14

/

15

/

16

/

17

/

3 กาหนดสถานการณ์สมมติ 18
เกี่ยวกับทักษะหรื อหลักการ
19
พูด เพือ่ ให้นกั เรี ยนแสดง
20
ความคิดเห็นที่ตรงตาม
21

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
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หลักการที่
ถูกต้อง

22

/

23

/

24

/

25

/

ข้อ
ที่

ประเด็น
ออกข้อสอบ

4 กาหนดบทคัดย่อจาก
วรรณกรรมหรื อวรรณคดี
จากนั้นนักเรี ยนอ่านและ
ค้นหาข้อคิดให้สอดคล้อง
กับสุภาษิต คาพังเพย

/
/
/
/

ระดับความสาคัญ
ระดับพฤติกรรมที่ตอ้ งการวัด
น้อย ปาน
รู ้
นา
กลาง มาก จา เข้าใจ ไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะ ประเมิน
ห์
ผล

26

/

/

27

/

/

28

/

29

/

30

/

31

/

32

/

33

/

34

/

35

/

/

36

/

/

5 การเขียนจดหมายประเภท 37
ต่าง ๆ
38

/

39

/

40

/

/
/
/
/
/
/
/

/

/

/
/
/

6 จับใจความสาคัญจากเรื่ องที่ 41
อ่าน
42

/

/

43

/

/

44

/

/

/

/
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45

/

/

46

/

/

47

/

/

48

/

49

/

50

/

/
/
/

6. ข้ อสอบวิชาภาษาไทยเพือ่ อาชีพ1
1.ข้อใดใช้ลกั ษณะนามถูกต้อง
1.เรยาซื้อนกหวีด จานวน 1 อัน
2.สรยุทธอ่านข่าวการเมือง 3 เรื่ อง
3.รัฐบาลอนุมตั ิสร้างถนน 3 เส้นทาง
4.อยุธยามีแม่น้ าไหลผ่านหลายเส้น
5.บุญชูซือฆ้อนมา 1 อัน
2.ข้อใดมีคาทีม่ าจากภาษาเปอร์เซีย
1.ในวันวาเลนไทน์
2.วัยรุ่ นไทยจานวนมาก
3.นิยมซื้อดอกกุหลาบ
4.มอบให้คนรักเป็ นของกานัล
5.ปฏิบตั ิกนั จนเป็ นประเพณี
3.ในขณะที่พระมหาสมปองบรรยายธรรมในห้องประชุมของวิทยาลัย หนูดีควรปฏิบตั ิตนอย่างไร
1.เมื่อสงสัยให้ถามทันที
2.คุยโทรศัพท์เบา ๆ กับคุณแม่
3.ทาการบ้านที่ยงั ไม่เสร็จอย่างเงียบ ๆ
4.บันทึกสรุ ปสาระสาคัญขณะฟัง
5.เลือกฟังเฉพาะประเด็นสาคัญ
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4.ข้อใดคือมารยาทที่เป็ นสากลอย่างหนึ่งในการสื่อสาร
1.สมชายคานับสมศักดิ์ก่อนพูด
2.สมบูรณ์ทกั ทายเพือ่ นเก่าอย่างเป็ นกันเอง
3.สมเกียรติลุกขึ้นยืนต้อนรับสมหมาย
4.สมใจกล่าวคาสวัสดีทกั ทายผูฟ้ ัง
5.สมศรี ไม่ตะโกนพูดกับสมปอง
5.การพูดในชีวติ ประจาวันข้อใด ใช้ถอ้ ยคาเหมาะสมกับบุคคล กาละเทศะ และโอกาส
1.ขอแสดงความยินดีกบั ตาแหน่งใหม่ คาดอยูแ่ ล้วว่าคุณจะต้องได้ฝีมือเห็น ๆ กันอยู่
2.อาจารย์ครับ นี่ศกั ดิ์ชายเพือ่ นผม เป็ นนักฟุตบอลของวิทยาลัย
3.สงกรานต์น้ ี ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม้ ครองคุณลุง คุณป้ าให้มีสุขภาพแข็งแรง
4.ยินดีดว้ ยนะ คนเก่งก็อย่างนี้แหละ โชคดีเสมอ
5.ในที่สุดก็เป็ นไปตามที่คาดหมาย ยินดีดว้ ยนะ
6.ข้อใดใช้คาเหมาะสมกับสถานการณ์
1.บัดนี้ท่านประธานมาพร้อมแล้ว ผมอยากจะเปิ ดการแข่งขันกีฬาสี
2.ครู ขอขอบคุณน้ าใจอันดีงามของนักเรี ยน
3.พวกเราขอแสดงความยินดีในความสาเร็จของเธอที่อุตส่าห์สอบชิงทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศได้
4.ครู ขอแสดงความเสียใจที่พี่ชายของเธอประสบอุบตั ิเหตุจนต้องเสี ยชีวติ
5.เมื่อมาครบแล้ว ผมขอเปิ ดประชุม
จงอ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถาม ข้ อ 7 – 8
ปากเป็ นเอก เลขเป็ นโท โบราณว่า
หนังสือตรี
มีปัญญา ไม่เสียหลาย
ถึงรู ้มาก ไม่มีปาก ลาบากตาย
มีอุบาย พูดไม่เป็ น เห็นป่ วยการ
7.ข้อใดไม่ได้กล่าวในคาประพันธ์
1.น้ าท่วมปาก
2.พูดดีเป็ นศรี แก่ตวั
3.ความรู ้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
4.หนังสือคือคลังแห่งปั ญญา
5.ปั ญญาดุจดังอาวุธ
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8.บทร้อยกรองดังกล่าวเป็ นคาประพันธ์เหมือนข้อใด
1. ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน
2. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
3. สุพรรณหงส์ทรงพูห่ อ้ ย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
4. รักกันอยูข่ อบฟ้ า เขาเขียว
5. มัสมัน่ แกงแก้วตา หอมยีห่ ร่ ารสร้อนแรง
จงอ่ านข้ อความต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถามตั้งแต่ ข้อ 9 – 11
ไหน ๆ เล่ามาแล้วก็จะเล่าต่อถึงความสุภาพเกินเหตุกนั อีกสัก 2 – 3 เรื่ อง เหตุการณ์แรกได้มาจากไป
อบรมครู ภาษาไทยที่จงั หวัดสิงห์บุรี เทศมนตรี ผหู ้ นึ่งเล่าให้ฟังว่า แม่คา้ ชาวสุพรรณบุรีผหู ้ นึ่งเกิดหมัน่ ไส้คุณ
ผูห้ ญิงชาวกรุ งที่สุภาพเกินเหตุ เพราะเมื่อคุณผูห้ ญิงผูน้ ้ นั เดินลงมาจากรถเก๋ งคันงามเพือ่ ซื้อสับปะรดจากแม่คา้
คุณผูห้ ญิงก็ถามว่า " แม่คา้ จ๊ะ สับปะรดนี้ขายศีรษะละเท่าไรจ๊ะ” แม่คา้ ได้ยนิ เช่นนี้ก็ระคายหูยงิ่ นัก กอปร
กับอารมณ์ไม่ดีเป็ นทุนเดิม แม่คา้ ก็ตอบว่า “สับปะรดนี่นะหรื อ ขายกบาลละ 10 บาท ค่ะ”
9.ข้อความนี้มีชื่อเรื่ องว่าอะไร
1. สับปะรดเป็ นเหตุ
2. อบรมครู ภาษาไทย
3. แม่คา้ สุพรรณ
4. ผูด้ ีชาวกรุ ง
5. สุภาพเกินเหตุ
10. ข้อความนี้เป็ นตัวอย่างของการใช้ภาษาแบบใด
1. ต้องการสื่อสารด้วยคาง่าย ๆ และชัดเจน
2. เจตนายกระดับผูพ้ ดู ให้เห็นว่าเป็ นผูม้ ีฐานะดี
3. เจตนาพูดสุภาพแต่ใช้คาไม่ถูกต้อง
4. ต้องการสื่อสารด้วยคาไพเราะอย่างถูกต้อง
5. ต้องการใช้คาระดับสูง
11. คาในข้อใดมีจานวนพยางค์มากที่สุด
1. ปูผดั ผงกะหรี่
2. สุนทรี ยลักษณ์
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. ปูผดั ผงโสเภณี
5. สุพรรณบุรี
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12. ข้อใดหมายถึง อดทนต่อความยากลาบาก
1. กินแกลบกินรา
2. กินกะปิ กินเกลือ
3. กินลมกินแล้ง
4. กินเหล็กกินปูน
5. กินน้ าไม่เผือ่ แล้ง
13. อาชีพใดที่ตอ้ งใช้ความสามารถทางการสื่อสารเป็ นพิเศษ
1. นักบัญชี
2. วิศวกร
3. นักจัดรายการวิทยุ
4. นักวิชาการ
5. นักวิทยาศาสตร์
14. คนไทยบางคนโอบอ้อมอารี คนโอบอ้อมอารี บางคนซื่อสัตย์ นาย ก เป็ นคนซื่อสัตย์ ดังนั้น
1. นาย ก โอบอ้อมอารี
2. นาย ก เป็ นคนไทย
3. นาย ก เป็ นคนไทยที่โอบอ้อมอารี
4. นาย ก เป็ นคนไทยที่โอบอ้อมอารี และซื่อสัตย
5. สรุ ปไม่ได้
15. พิจารณาเหตุการณ์ และลาดับเหตุการณ์
1) ปิ ดไฟ
2)ใส่กลอน
3) เข้ามุง้ นอน
4) คิดถึงใบหน้า
5) นัง่ เขียนจดหมาย
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
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16. ข้อใดคือจดหมายธุรกิจ
1. จันทนีเขียนจดหมายถึงราไพเพือ่ นัดทารายงาน
2. ผูอ้ านวยการทาบันทึกสัง่ งานถึงครู ภาษาไทย
3. ดาวเขียนจดหมายสมัครงานถึงบริ ษทั ขายปุ๋ ย
4. ครู ปิงเขียนจดหมายสั่งซื้อหนังสือภาษาไทย
5. ครู ลิลลี่เขียนจดหมายแสดงความยินดีกบั สายสุ รีที่สอบได้
17. ข้อใดถูกต้อง
1.ชมพูเ่ ขียนถึงผูอ้ านวยการ ใช้คาลงท้าย “ด้วยความเคารพและนับถือ”
2.เดือนเขียนถึงพระมหาวุฒิชยั ใช้คาลงท้าย “นมัสการด้วยความเคารพ”
3.สวนิตเขียนถึงผูจ้ ดั การบริ ษทั ใช้คาลงท้าย “ด้วยความเคารพอย่างยิง”
4.นักเรี ยนเขียนใบลาถึงครู ใช้คาลงท้าย “ขอแสดงความนับถืออย่างสูง”
5.ครู เขียนถึงนายกรัฐมนตรี ใช้คาลงท้าย"ขอแสดงความนับถือ”
18.การกรอกแบบฟอร์มใดต้องระมัดระวังมากทีส่ ุด
1.ใบสมัครงาน
2.แบบสอบถาม
3.สัญญาซื้อขาย
4.ใบอนุญาตใช้รถ
5.คาร้องขอมีบตั รประจาตัวประชาชน
19.ข้อใดมีคาสะกดผิด
1.ลุงจาลองใช้ปยอิ
ุ๋ นทรี ยใ์ นการปลูกสับปะรด
2.ก่อนออกจากห้องเรี ยน นักเรี ยนควรปิ ดสวิตซ์ไฟ และถอดปลัก๊
3.วันนี้เราจะสัง่ ข้าวผัดกะเพรา และกล้วยบวชชี
4.มาลัยซื้อก๋ วยเตี๊ยวผัดไทยมาฝากเพือ่ น
5.มาลีเปิ ดเว็บไซต์หาคลินิคศัลยกรรมที่มีมาตราฐานให้ผมหน่อย
20.“การเกิดสึนามิในภาคใต้ของประเทศไทยครั้งนั้น ผูค้ นพากันตื่นตัวกลัวมาก ทั้งนี้เพราะปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่
เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย ของเรา”
ข้อความข้างต้นนี้มีขอ้ สรุ ปตรงกับลักษณะในข้อใด
1. คาดคะเน
2. คาวิงวอน
3. ข้อสังเกต
4. ข้อคิด
5. ข้อสรุ ป
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21.อุบลราชธานีเป็ น.................ของคุณลีลาวดี เธอเป็ นคนมี............มัน่ คงคนหนึ่งทีเดียว แต่งกายดู..........เสมอ
เพราะ.....................เหยียบขั้นเศรษฐี
1. พื้นฐาน , ถิ่นฐาน , ภูมิฐาน , ฐานะ
2. ถิ่นฐาน , ฐานะ , ภูมิฐาน , พืน้ ฐาน
3. พื้นฐาน , ถิ่นฐาน , ภูมิฐาน , หลักฐาน
4. ถิ่นฐาน , หลักฐาน , ภูมิฐาน , ฐานะ
5. ถิ่นฐาน, ฐานะ ,ภูมิฐาน, หลักฐาน
22. ประกาศนี้ขาดข้อมูลใด
รับสมัครช่างเทคนิคชาย
อายุไม่เกิน 28 ปี จบ ปวช.
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1. คุณวุฒิ
2. คุณสมบัติ
3. สถานที่ติดต่อ
4. ตาแหน่งงาน
5. การศึกษา
23. ข้อใดสะกดถูกทุกคา
1. เขากินอาหารมังสวิรัติทุกวันพุธมาสามปี แล้ว
2. ที่ปากทางเข้าหมู่บา้ นมียามรักษาการอยูต่ ลอดเวลา
3. คนที่ซ้ือทองรู ปพรรณต้องจ่ายเงินค่ากาเหน็ดด้วย
4. เพือ่ นเห็นเขานัง่ หลับจึงถามว่าเข้าญาณถึงชั้นไหนแล้ว
5. ครู พานักเรี ยนไปทัศนศึกษาที่พพิ ธิ ภัณสถานแห่งชาติ
24. สารสาคัญของโคลงบทนี้คืออะไร
ฝูงคนกาเนิดคล้าย
คลึงกัน
ใหญ่ยอ่ มเพศผิวพรรณ
แผกบ้าง
ความรู ้อาจเรี ยนทัน
กันหมด
ยกแต่ชวั่ ดีกระด้าง
อ่อนแก้ฤาไหว
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1.
2.
3.
4.
5.

ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน
จิตสานึกและความประพฤติยากที่จะแก้ไข
การศึกษามีความสาคัญต่อการดาเนินชีวติ
แม้จะมีกาเนิดต่างกันแต่การศึกษาช่วยให้เท่าเทียมกัน
คนชัว่ มีความอ่อนแอแก้ไขยาก

ให้ ใช้ ข้อความต่ อไปนี้ตอบคาถามข้ อ 25 – 27
เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่มหรื อใช้สอยเบ็ดเตล็ดเสร็ จ
ทั้งปวงจงเขม็ดแขม่ใช้แต่เพียงพอที่จะอนุญาตให้ใช้ อย่าทาใจโตมือสุรุ่ยสุ ร่ายโดยถือว่าตัวเป็ นเจ้านายมัง่ มีมาก
หรื อถือว่าพ่อเป็ นเจ้าแผ่นดินมีเงินทองถมไป
25. ข้อความดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายอย่างไร
1. ห้าม
2. สัง่ สอน
3. ตักเตือน
4. ชี้แจง
5. บอกกล่าว
26. ข้อใดมีความหมายตรงกับลักษณะไม่พงึ ประสงค์ที่กล่าวไว้ในข้อความนี้มากที่สุด
1. เจ้ายศเจ้าอย่าง
2. สามะเลเทเมา
3. กินล้างกินผลาญ
4. อีลุ่ยฉุยแฉก
5. ตาน้ าพริ กละลายแม่น้ า
27. ความสาคัญของข้อความที่ยกมาคืออะไร
1. การรู ้จกั ใช้จ่าย
2. การไว้ยศว่าเป็ นเจ้า
3. การระวังตนให้อยูใ่ นโอวาท
4. การเรี ยนรู ้ที่จะช่วยตนเอง
5. การแต่งกายให้เหมาะสม
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อ่ านข้ อความต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 28 – 29
“การทาอาหารวันนี้ เริ่ มต้นต้มน้ าซุปให้เดือด ใส่ฟักเขียวหัน่ เป็ นชิ้นๆ ลงไปต้มพอสุก เติมเกลือลงไป
เล็กน้อยเพือ่ เก็บความเขียวของฟักไว้ ฟักเขียวแก้ร้อนในและช่วยระบายอ่อนๆ สังเกตเวลาฟักเขียวสุก ใช้สอ้ ม
จิ้มดู ถ้าจิ้มลงไปได้ก็เป็ นอันใช้ได้ แต่ถา้ ฟักสุกมากไป น้ าก็จะไม่อร่ อย จากนั้นใส่สมุนไพรที่โขลกรวมกันไว้ลง
ไป คนให้เข้ากัน สมุนไพรไทยเราล้วนๆ เวลาที่รับประทานฟักเขียวทุกๆ คา ก็จะมีสมุนไพรพร้อมกันไป”
28. ข้อใดคือผังความคิดของข้อความเบื้องต้น
1. ใส่ฟักเขียว – เติมเกลือ – ส้อมจิ้มดูความสุก – ใส่สมุนไพร
2. ใส่ฟักเขียว – ต้มน้ าซุป – เติมเกลือ – ใส่สมุนไพร
3. ต้มน้ าซุป – ใส่ฟักเขียว – เติมเกลือ – ใส่สมุนไพร
4. ต้มน้ าซุป – เติมเกลือ – ส้อมจิม้ ดูความสุก – ใส่สมุนไพร
5. ใส่สมุนไพร-ต้มน้ าซุป-เติมเกลือ-ส้อมจิ้มดูความสุก
29. ข้อมูลข้างต้น ผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอข้อมูลในเรื่ องใด
1. ประโยชน์ของฟักเขียว
2. ขั้นตอนการปรุ งอาหาร
3. ข้อดีของสมุนไพร
4. วิธีรักษาสุขภาพ
5. เคล็ดลับการต้มซุป
30. ณัฐพลกล่าวกับวันชาติวา่ “เวลาเช้าถ้าผมตื่นสาย แดดจะส่องเข้าทางหน้าต่างหัวนอน ถ้าใครมาห้องนอนผม
จะต้องขึ้นบันไดหลายชั้นทีเดียว” จากคากล่าวนี้สรุ ปได้วา่
1. ห้องนอนของณัฐพลอยูช่ ้ นั บนสุดของบ้าน และเขามักจะตื่นสาย
2. ห้องนอนของณัฐพลอยูท่ างซีกตะวันออกของบ้าน และมีบนั ไดหน้าห้อง
3. ห้องนอนของณัฐพลอยูบ่ นชั้นสาม และมีหน้าต่างทางหัวนอน
4. ห้องนอนของณัฐพลหันไปทางตะวันออก และไม่ได้อยูช่ ้ นั ล่าง
5. สรุ ปไม่ได้
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จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และตอบคาถามข้อ 31-36
“....ภาษาไทยนั้นเป็ น...(ก).....อย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็ น...(ก)...มนุษย์ชนิดหนึ่ง คือเป็ นทาง
สาหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็ นสิ่ งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็ นต้น ฉะนั้นจึง
จาเป็ นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี เราโชคดีที่มี...(ก)...เป็ นของตนเองมาแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิง่ ที่จะรักษาไว้
ปั ญหาเฉพาะในด้านรักษา...(ก)...นี้ก็มีหลายประการ อย่างหนี่งต้องรักษาให้บริ สุทธิ์ในทางออกเสียง คือออก
เสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างต้องรักษาให้บริ สุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คามาประกอบเป็ นประโยค นึก
ว่าไม่ร่ ารวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติใหม่มาใช้ สาหรับคาใหม่ที่ต้งั ขึ้นมีความจาเป็ นในทางวิชาการไม่ใช่นอ้ ย แต่
บางคาที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรใช้คาเก่าๆ ที่เรามีอยูแ่ ล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยงุ่ ยาก.....”
31. คาในช่อง...(ก)...คือคาใด
1. ภาษาไทย
2. วรรณคดี
3. บริ สุทธิ์
4. วิชาการ
5. มรดกไทย
32. “รักษาให้บริ สุทธิ์ในทางออกเสียง" หมายถึงข้อใด
1. ใช้เสียงสื่อความหมายให้ถูกต้อง
2. ฟังเสียงที่สื่อสารให้ถูกต้อง
3. อ่านข้อความที่สื่อสารให้ถูกต้อง
4. ออกเสียงเพือ่ สื่อความหมายให้ถูกต้อง
5. ระมัดระวังการใช้คาในการสื่อสารให้ถูกต้อง
33. คาในข้อใดต้องออกเสียงแบบคาสมาส
1. มนุษย์
2. ชนิดหนึ่ง
3. วรรณคดี
4. บริ สุทธิ์
5. วิชาการ
34. “ต้องรักษาให้บริ สุทธิ์ในวิธีใช้” หมายถึงข้อใด
1. ใช้คามาประกอบประโยคให้ถูกต้อง
2. ใช้คาให้สุภาพเหมาะสมในการสื่อสาร
3. ใช้คาให้ถูกต้องเหมาะสมกับผูร้ ับสาร
4. ใช้คาให้สละสลวยตามรู ปแบบของการสื่อสาร
5. ใช้คาให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
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35. ข้อใดขึ้นต้นด้วยคาที่มีเสียงสามัญ
1. เราโชคดี
2. แต่โบราณกาล
3. ต้องมีการบัญญัติ
4. สมควรอย่างยิง่
5. ให้ถูกต้องชัดเจน
36. ข้อใดขึ้นต้นด้วยคาที่เป็ น " อักษรกลาง “
1. แสดงความคิดเห็น
2. บริ สุทธิ์ในทางออกเสียง
3. ควรจะใช้คาเก่าๆ
4. นึกว่าไม่รารวยพอ
5. ถูกต้องชัดเจน
จงอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 37-40
“....ครั้นรุ่ งเช้าวันอาทิตย์ เราก็ครอบครองศาลานี้ท้งั วัน ทั้งเล่นไอ้เข้ไอ้โขง ใช้พ้นื ศาลาเป็ นบก ใช้
พื้นดินเป็ นแม่น้ า คนที่ถูกเป็ นไอ้เข้จะอยูบ่ นพื้นดิน คอยไล่จบั คนที่โดดจากศาลาลงไปร้องล้อเลียน ล่อหลอก
ทาหูทาตา ทามือทาไม้ เอียงคอ ยักเอวให้ แล้วร้องพร้อมๆ กันว่า ไอ้เข้ไอ้โขง มาโรงไม้สกั ไอ้เข้ฟันหัก กัด
คนไม่เข้า....”
37. ข้อใดมีคาที่เป็ น " คาตาย “
1. ครั้นรุ่ งเช้า
2. พื้นศาลา
3. ทามือทาไม้
4. เอียงคอ
5. ยักเอวให้
38. ข้อใดเป็ นการสื่อสารด้วย วัจนภาษา
1. ร้องล้อเลียน
2. ทาหูทาตา
3. ทามือทาไม้
4. เอียงคอ
5. ยักเอวยักไหล่

15

39. ข้อใดมีจานวนพยางค์มากที่สุด
1. วันอาทิตย์
2. ไอ้เข้ไอ้โขง
3. โรงไม้สกั
4. ร้องล้อเลียน
5. ร้องพร้อมกัน
40. คาในข้อใดไม่มีรูปวรรณยุกต์ทุกคา
1. รุ่ งเช้าวันอาทิตย์
2. ครอบครองศาลานี้ท้งั วัน
3. ทั้งเล่นไอ้เข้ไอ้โขง
4. โดดจากศาลา
5. ไปร้องล้อเลียนล่อหลอก
จงอ่านคาประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 41-45
ดอกไม้ ดอกไม้ จะบาน
บริ สุทธิ์ กล้าหาญ จะบานในใจ
สีขาว หนุ่มสาว จะใฝ่
แน่วแน่ แก้ไข จุดไฟศรัทธา
เรี ยนรู ้ ต่อสู ้ มายา
ก้าวไป ข้างหน้า เข้าหามวลชน
ชีวติ อุทิศ ยอมตน
ฝ่ าความ สับสน เพือ่ ผลประชา
41. ข้อใดมี คานาม มากที่สุด
1. ดอกไม้ จะบาน
2. บริ สุทธิ์ กล้าหาญ จะบานในใจ
3. ชีวติ อุทิศ ยอมตน
4. ฝ่ าความสับสน
5. เพือ่ ผลประชา
42. ข้อใดมีคา ควบกล้ า
1. บริ สุทธิ์
2. กล้าหาญ
3. สีขาว
4. เรี ยนรู ้
5. มวลชน

16

43. ผูแ้ ต่งต้องการถ่ายทอดความรู ้สึกใดให้ผอู ้ ่านได้รับทราบ
1. ความสุขสมหวังในชีวติ ของหนุ่มสาว
2. ความเศร้าสลดใจในวัยหนุ่มสาว
3. ความท้อแท้สิ้นหวังของหนุ่มสาว
4. ความฝันใฝ่ ในอนาคตที่สดใส่ของหนุ่มสาว
5. ความภาคภูมิใจในอุดมการณ์ของหนุ่มสาว
44. คาใดหมายถึง ความถูกต้อง
1. ดอกไม้
2. บริ สุทธิ์
3. กล้าหาญ
4. สีขาว
5. ศรัทธา
45. คาใดหมายถึง ความคิดหรื อความตั้งใจ
1. ดอกไม้
2. บริ สุทธิ์
3. กล้าหาญ
4. สีขาว
5. ศรัทธา
จงอ่านคาประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 46-50
น้ าค้าง พ่างเพชร เม็ดน้อย
ย้อยหยด ใส่ ใบ พฤกษา
ลมพัด อ่อนอ่อน ผ่อนมา
บุหงา หอมรื่ น ชื่นใจ
46. ข้อใดมีคาแสดงว่าเป็ นเวลา กลางคืน
1. น้ าค้าง พ่างเพชร เม็ดเม็ดน้อย
2. ย้อยหยด ใส่ใบ พฤกษา
3. ลมพัด อ่อนอ่อน ผ่อนมา
4. บุหงา หอมรื่ น ชื่นใจ
5. ลมพัด หอมรื่ น ชื่นใจ
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47. คาประพันธ์น้ ีแสดงถึงอารมณ์ของผูแ้ ต่งเป็ นไปตามข้อใด
1. มีความทุกข์ใจ
2. มีความสุขใจ
3. มีความว้าเหว่ใจ
4. มีความเหงาใจ
5. มีความอาลัยอาวรณ์
48. ข้อใดมีคาแสดงการเปรี ยบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง
1. น้ าค้าง พ่างเพชร เม็ดเม็ดน้อย
2. ย้อยหยด ใส่ใบ พฤกษา
3. ลมพัด อ่อนอ่อน ผ่อนมา
4. บุหงา หอมรื่ น ชื่นใจ
5. ลมพัด หอมรื่ น ชื่นใจ
49. ข้อใดมีคาแสดงความเคลื่อนไหวของสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่ง
1. น้ าค้าง พ่างเพชร เม็ดเม็ดน้อย
2. ย้อยหยด ใส่ใบ พฤกษา
3. ลมพัด อ่อนอ่อน ผ่อนมา
4. บุหงา หอมรื่ น ชื่นใจ
5. ลมพัด หอมรื่ น ชื่นใจ
50. ข้อใดมีคาที่หมายถึงดอกไม้
1. น้ าค้าง พ่างเพชร เม็ดเม็ดน้อย
2. ย้อยหยด ใส่ใบ พฤกษา
3. ลมพัด อ่อนอ่อน ผ่อนมา
4. บุหงา หอมรื่ น ชื่นใจ
5. ลมพัด หอมรื่ น ชื่นใจ

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