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วิชาภาษาไทย 
 
1. ความเข้าใจภาษา  จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถจับใจความส าคัญสรุป
 ความแปลความหมายข้อความ และตีความ จากข้อความสั้นๆ หรือบทความได้  
 1.1 ข้อความสั้น  
 ค าสั่ง  จงอ่านข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามโดยเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด 
 

1. กรณีที่กล่าวกันว่าเมื่อน าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แล้ว จะท าให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนนั้น ไม่น่าจะมี
 ผลกระทบถึงกัน เพราะระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและใช้เพื่อแก้ปัญหาภาษี
 ซ้ าซ้อนเป็นหลักส าคัญ  
 ข้อสรุปใดถูกต้อง  
 1. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ  
 2. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค  
 3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าๆ กัน  
 4. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหมายถึงภาษีที่เก็บเพียงครั้งเดียว  
 

2. บรรดาสังหาริมทรัพย์ที่จ าน าได้นี้ ไม่มีบทบังคับว่าต้องได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ จึงต่างกับจ านอง 
 เพราะสังหาริมทรัพย์ที่จะจ านองได้ ต้องเป็นทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนแล้ว  
 สาระส าคัญของข้อความนี้คือเรื่องใด 
 1. วิธีการจ าน าและจ านองสังหาริมทรัพย์  
 2. การจดทะเบียนจ านองสังหาริมทรัพย์  
 3. การด าเนินการจ าน าและจ านองสังหาริมทรัพย์  
 4. ข้อก าหนดเก่ียวกับการจ านองสังหาริมทรัพย์  
 

3. การท างานให้ส าเร็จข้ึนอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นส าคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่าง
 หนึ่ง และสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องท าคู่กันไป  
 สาระส าคัญของข้อความนี้คืออะไร 
 1. หลักการในการท างาน  
 2. ความรู้และความสามารถในการท างาน  
 3. สิ่งที่ท าให้การท างานประสบผลส าเร็จ  
 4. คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่สามารถท างานได้  
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4. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สมัครกลับเข้ารับราชการ อาจบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งเดิมใดๆ ที่ไม่สูง
 กว่าเดิมได้ แต่เมื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใด แล้วก็ต้องให้รับเงินเดือนในระดับนั้นด้วย  
 ข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร  
 1. ผู้ที่กลับเข้ารับราชการจะไม่ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าเงินเดือนที่เคยได้รับ  
 2. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ขอกลับเข้ารับราชการจะกระท าได้ตามความเหมาะสม  
 3. ผู้สมัครกลับเข้ารับราชการจะต้องเข้ารับราชการในต าแหน่งที่เท่าเดิมหรือต่ ากว่า  
 4. การบรรจุกลับเข้ารับราชการจะต้องก าหนดระดับและอัตราเงินเดือนตามความจ าเป็น  
 
5. ผู้ที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งหนึ่งๆ จนได้รับผลส าเร็จอย่างดีเย่ียมแต่เมื่อได้รับการเลื่อนต าแหน่งสูงข้ึนไป 
 จะประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติงานอย่างสิ้นเชิง  
 สิ่งที่กล่าวถึงนี้ระบุถึงลักษณะของตัวบุคคลในด้านใด 
 1. การพัฒนา  
 2. วิธีการปรับตัว  
 3. การเปลี่ยนแปลง  
 4. ขีดความสามารถ  
 
6. มติคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการว่าให้สั่งบรรจุย้อนหลังไปได้
 ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร 
 1. คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการย้อนหลัง  
 2. คณะรัฐมนตรีให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการย้อนหลังได้ในบางกรณี  
 3. คณะรัฐมนตรีให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในวันที่มารายงานตัวเข้ารับราชการได้  
 4. คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ให้บรรจุบุคคลที่มารายงานตัวเข้ารับราชการก่อนมาปฏิบัติราชการ  
 
7. ตามประเพณีไทย พระราชาธิบดีเมื่อเสวยราชสมบัติต้องถวายพระนามใหม่มีสร้อยพระนามยาวมาก 
 ซึ่งใช้ในราชาศัพท์ว่า พระปรมาภิไธย และใช้เรียกตามพระปรมาภิไธยนี้ หาใช่เรียกพระนามเดิมไม่  
 ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร 
 1. พระนามของพระราชาธิบดีที่เสวยราชการสมบัติต้องมีสร้อยพระนามใหม่ 
 2. ตามประเพณีพระราชาธิบดีทุกพระองค์จะมีทั้งพระนามและพระปรมาภิไธย  
 3. พระปรมาภิไธยเป็นราชาศัพท์ที่แสดงพระนามของพระราชาธิบดีที่เสวยราชสมบัติแล้ว  
 4. พระราชาธิบดีที่เสวยราชสมบัติแล้วทุกพระองค์ต้องมีพระปรมาภิไธย ซึ่งใช้เรียกแทนพระองค์  
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8. ในค าประพันธ์อาจไม่อ่านตามหลักการที่ราชบัณฑิตสถานได้ก าหนดไว้ เนื่องจากต้องการออกเสียงให้
 ตรงตามลักษณะบังคับของค าประพันธ์นั้นๆ  
 ข้อสรุปใดถูกต้อง 
 1. ค าที่ใช้ในบทประพันธ์ไม่อ่านตามหลักการ  
 2. ราชบัณฑิตสถานก าหนดให้ออกเสียงอ่านได้หลายแบบ  
 3. การอ่านค าประพันธ์ต้องออกเสียงแตกต่างจากการอ่านทั่วๆ ไป  
 4. ในการอ่านค าประพันธ์สามารถอ่านออกเสียงเป็นอย่างอ่ืนได้ตามความจ าเป็น  
 
9. มวลชีวภาพที่เหลือจากเกษตรกรรม เช่น ฟาง ใบอ้อย และยอดอ้อย ต้นและซังขาวโพด ต้นถั่วเหลือง  
 ซึ่งมีประมาณกว่า 50 ล้านตันต่อปี  อาจน ามาผลิตไฟฟ้าได้หลายพันเมกะวัตต์ ถ้าเทคโนโลยี ในการ  
       เก็บมวลชีวภาพเหล่านีไ้ด้รบัการพัฒนาให้มีประสิทธภิาพดีข้ึน และราคาซือ้ไฟฟ้าของรัฐมีความ 
       เหมาะสมมากข้ึน 
  ข้อความใดตีความได้จากข้อความนี้  
 1. ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากมวลชีวภาพยังไม่เป็นที่แพร่หลาย  
 2. การผลิตไฟฟ้าจากมวลชีวภาพในปัจจุบันยังผลิตได้น้อยกว่าความต้องการ  
 3. การผลิตไฟฟ้าจากมวลชีวภาพจ าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  
 4. ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าจากมวลชีวภาพถูกกว่าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงอ่ืนๆ  
 
10. สังคมไทยมักมีความสงบสุขโดยทั่วๆ ไป แต่เมื่อเกิดมี “คนหัวหมอ” ข้ึนมา สังคมก็เปลี่ยนแปลงไป  
 เป็นหลังมือ  
  จากข้อความข้างต้น “คนหัวหมอ”   หมายถึงบุคคลประเภทใด 
 1. มีความฉลาดปราดเปรื่อง และสามารถวิเคราะห์เนื้อหาวิชาเฉพาะเช่นวิชากฎหมายได้ทะลุปรุโปร่ง  
 2. มีความรู้และสติปัญญาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่รักษาโดยไม่มีจรรยาแพทย์  
 3. มีสติปัญญาความสามารถทางการรักษาโรค และรักษาได้ส าเร็จอยู่บ้าง แต่ไม่เคยได้เรียนวิชา   
           แพทย์โดยตรง  
 4. มีความรู้ทางระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย แต่น าไปใช้โดยใช้วิธีหลีกเลี่ยงเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่  
  ตน  
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1.2  บทความยาว 
  จงอ่านบทความที่ก าหนดไว้แล้วใช้เนื้อความจากบท ความตอบค าถามในแต่ละข้อ  
 
ตัวอย่าง 1 
  การที่มนุษย์มีวัฒนธรรมและถ่ายทอดสืบต่อกันมาได้ ก็เนื่องจากมนุษย์สามารถติดต่อท าความ
เข้าใจกันได้อย่างกว้างขวางโดยใช้สัญลักษณ์  ที่ส าคัญที่สุดคือภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาช่วยให้
มนุษย์สามารถแสดงความรู้สึกความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจกับผู้อ่ืนได้ที่มนุษย์สามารถใช้ความคิด
และ มีสติปัญญาเพิ่มข้ึนได้ก็เนื่องจากการมีภาษานี่เอง   นอกจากนี้มีภาษายังท าให้การถ่ายทอดและ        
การเรียนรู้วัฒนธรรมเป็นไปอย่างกว้างขวาง ภาษาเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ที่มนุษย์สะสม และพัฒนาข้ึนจนอยู่ในระดับที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและจะเจริญก้าวหน้าข้ึนไปอีกในอนาคต         
ในวัฒนธรรมที่เจริญภาษาย่อมจะเจริญตามไปด้วย กล่าว คือ จะต้องมีศัพท์ ส านวนไวยากรณ์ ฯล ฯ ที่เป็น
สัญลักษณ์ช่วยมนุษย์ เมื่อต้องการพูดถึงสิ่งต่างๆ หรือความคิดต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ท าให้มนุษย์สามารถสื่อ
ความคิดได้กว้างขวาง เรื่องของภาษาจึงมีความส าคัญมากในวัฒนธรรม อาจกล่าวได้ว่าภาษาเป็นเครื่องใช้
แสดงแนวความคิด และคุณค่าความนิยมในชีวิตของกลุ่มบุคคลที่ยึดถือวัฒนธรรม ในสังคมที่ล้าหลังภาษาที่
ใช้ก็แคบไปด้วยศัพท์ต่างๆ มีใช้น้อย ไม่มีศัพท์ส าหรับใช้แทนความคิดต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมที่เจริญก้าวหน้า 
 
1. สาระส าคัญของบทความนี้คือข้อใด  
 1. ความเจริญของภาษา  
 2. การถ่ายทอดวัฒนธรรม  
 3. สัญลักษณ์ของวัฒนธรรม  
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  
 
2. “ในสังคมที่ล้าหลังในด้านความเจริญภาษา ที่ใช้ก็แคบไปด้วย” ค าว่า แคบ หมายความว่าอย่างไร  
 1. ใช้ในสังคมเล็กๆ  
 2. มีค าที่ใช้ในภาษาน้อย  
 3. ใช้ในสังคมที่ไม่มีวัฒนธรรม  
 4. ไม่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย  
 
3. ภาษาเป็นสัญลักษณ์ของอะไร  
 1. สังคม  
 2. วัฒนธรรม  
 3. ความรู้สึกนึกคิด  
 4. ความเจริญในสังคม  
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ตัวอย่าง 2 
  การสูญเสียหน้าดินเกิดจากการถูกชะล้างจากน้ าที่เกิดจากการท าลายป่า ซึ่งเป็นผลจากการรุกล้ าใช้
เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอุตสาหกรรมรวมทั้งรีสอร์ท สนามกอล์ฟ หรือการใช้ปุ๋ยสารเคมีเกินขนาดและปัจจัยอ่ืน  
หน้าดินนั้นเป็นสิ่งทดแทนที่ใหม่ไม่ทันและใช้ไม่ได้ในเวลาสั้นๆ ตามปกติหน้าดินและมีความหนาโดยเฉลี่ย
เพียง 6 – 7 นิ้วเท่านั้น แต่ละนิ้วโลกนี้ต้องใช้เวลานับพันๆ ปี โดยการเสริมสร้างหน้าดินขึ้นมา ในการท า
เกษตรกรรมใดๆ จะขาดหน้าดินไม่ได้เลย  เพราะฉะนั้น หากไม่มีหน้าดิน ก็หมายความว่า จะไม่มีพืชพันธุ์
เกิดข้ึนได้เลย  นักวิทยาศาสตร์ได้ค านวณออกมาว่าด้วยความรู้ที่มนุษยชาติมีอยู่ในขณะนี้หากจะปรับปรุง
หน้าดินให้เป็นหน้าดินใหม่ในความหนาแต่ละนิ้วจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งร้อยปีเป็นอย่างต่ า 
 
1. ข้อใดเป็นสาระส าคัญของข้อความนี้  
 1. ผลที่เกิดจากการสูญเสียหน้าดินต่อภาคเกษตรกรรม  
 2. ปัญหาของการสูญเสียหน้าดิน  
 3. สาเหตุส าคัญของการสูญเสียหน้าดิน  
 4. ความส าคัญของหน้าดินต่อการเกษตรกรรม  
 
2. จากข้อความนี้ข้อใดตีความไม่ถูกต้อง  
 1. ปัญหาการสูญเสียหน้าดินเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบระยะยาวต่อมนุษย์  
 2. หน้าดินเป็นปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรม  
 3. ปัจจุบันภาคเกษตรกรรมยังขาดความรู้ในการปรับปรุงหน้าดิน  
 4. สาเหตุหลักของการสูญเสียหน้าดินเกิดจากมนุษย์  
 
3. ข้อความใดน่าจะเป็นผลกระทบที่ส าคัญต่อมนุษย์ที่เกิดจากการสูญเสีย  
 1. การสร้างหน้าดินขึ้นใหม่  
 2. การเกิดภาวะน้ าท่วมฉับพลัน  
 3. การเพาะปลูกพืชเพื่อเป็นอาหาร  
 4. การขาดความหลากหลายในพืชพันธุ์ต่างๆ ในโลก  
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ตัวอย่าง 3 
  เกษตรกรในชนบทบางรายอาศัยสินเชื่อนอกระบบครบวงจรการผลิต ตั้งแต่กู้ยืมเงินเพื่อใช้
หมุนเวียนระหว่างฤดูการผลิต (รวมส่วนที่เป็นการอุปโภคบริโภคด้วย) การซื้อปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงด้วย        
เงินเชื่อ ใช้บริการรถไถหรือเครื่องจักรกลแบบลงบัญชีไว้ก่อน (การลงทุนซื้อเครื่องจักรกลส าหรับการผลิต
เองอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าส าหรับเกษตรกรรายย่อย) เมื่อได้ผลผลิตก็จะน ามาขายให้นายทุนที่
เป็นเจ้าหนี้เป็นการหักกลบลบหนี้แล้วรับเงินส่วนต่างที่เหลือ ซึ่งก็มักจะมีไม่มากนัก และเมื่อเริ่มฤดูการผลิต
ใหม่ก็จะเริ่มต้นวงจรแบบเดิมอีกครั้ง เรียกว่าเป็นการใช้เงินในอนาคตกันเป็นกิจวัตร 
 
1. ข้อใด ไม่สอดคล้องกับข้อความนี้ 
 1. เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  
 2. รายได้ของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ต้องหมดไปกับภาระหนี้สิน  
 3. อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีรายได้ต่ าท าให้เกษตรกรต้องรับภาระหนี้สิน  
 4. การน าเงินในอนาคตมาใช้ในการประกอบอาชีพท าให้เกษตรกรต้องพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบ  
 
2. ข้อความในย่อหน้าถัดไปควรกล่าวถึงเรื่องใดมากที่สุด  
 1. แหล่งเงินทุนของเกษตรกรไทย 2. การลดภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกร  
 3. สาเหตุความยากจนของเกษตรกร 4. การส่งเสริมการลงทุนในการท าเกษตรกรรม  
 
3. ข้อความข้างต้นใช้วิธีเขียนตามข้อใด  
 1. ตั้งประเด็นชี้เหตุผลสรุปหลักการ  
 2. ชี้ประเด็นขยายความสรุปความคิดเห็น  
 3. อ้างอิงข้อเท็จจริงเสนอตัวอย่างสรุปข้อคิดเห็น  
 4. อ้างอิงหลักการขยายความสรุปข้อเท็จจริง  
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2. การใช้ภาษา  จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ 
 ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ ค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ รวมทั้งสามารถเรียงล าดับ
 ข้อความได้ถูกต้อง  
  2.1 การเลือกใช้ค าที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง  
แบบที่ 1 จงอ่านข้อความที่ก าหนดให้แล้วเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
   ให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความนั้น  
 
1. การออมทรัพย์ไว้เป็นทองค าอาจเป็นวิธีฉลาดก็ได้ ถ้าผู้ออมทรัพย์สามารถคาดหมาย....ได้ เพราะไม่มี 
 กฎเกณฑ์แน่นอนว่า มีเงินอยู่แล้วจะเอาไปท าอะไรจึงจะดีที่สุด ..... ....เมื่อใดควรออมทรัพย์ไว้ใน 
       รูปแบบใด  หรือลงทุนในรูปแบบใด 
 1. ราคา  แล้ว 2. ตลาด  หรือ  
 3. เหตุการณ์  และ 4. ความนิยม  โดย  
2. ที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาด าเนินการเจรจากับแหล่งเงินกู้เพื่อ....ให้ใช้
 วิธีการจัดซื้อที่จะช่วย ....... ผลิตภัณฑ์ในประเทศมากข้ึน  
 ก. จัดสรร  ฟื้นฟู 2. กระตุ้น  รองรับ  
 3. ส่งเสริม  เผยแพร่ 4. ผ่อนปรน  สนับสนุน  
3. ตามหลักภาษาไทยถือว่า ........ “การ” น าหน้ากริยาและ “ความ” น าหน้ากริยาหรือวิเศษณ์ จะได้ค า  
       ประสมเป็นค านาม หรือจะเรียกให้ชัดลงไปอีกก็ว่าอาการนาม นบัว่าค าทั้งสองนีส้ าคญัมาก สามารถ 
       .......ชนิดของค าในไวยากรณ์ได้ 
 1. ถ้า  ระบุ 2. แม้  ก าหนด  
 3. เมื่อ   เปลี่ยน 4. หาก  แยกประเภท  
4. ใครสมมุติเรียกสิ่งใดว่าอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ....... อยู่ที่ว่าภาษาที่ใช้นั้นสามารถเป็นสื่อติดต่อ......ผู้พูดกับ  
       ผูฟั้งหรือผูเ้ขียนกับผูอ่้านได้หรือไม่เพียงไรเท่านัน้เอง 
 1. สาเหตุ  ของ 2. ผลลัพธ์  เฉพาะ  
 3. ปัจจัยส าคัญ  ส าหรับ 4. ความส าคัญ  ระหว่าง  
 
5. ค าว่าสันโดษ หมายถึง ความยินดีหรือพอใจเท่าที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่...... คนที่รักสันโดษหมายความ  
       ถึงคนทีช่อบอยู่ล าพังคนเดียวหรือห่างไกล จากชุมนมุชนไม่ ........ สิ่งปรนเปรอความสุข 
 1. เพราะ  ค้นหา 2. ดังนั้น  แสวงหา  
 3. แต่  ไขว่ขว้า 4. และ  สนใจ  
6. เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องป้ันเคลือบ........เขียนลาย........วิธีลงยา  
 1. ที่  ด้วย 2. มัก ตาม  
 3. แต่  แบบ 4. และ เฉพาะ  
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แบบท่ี  2 จงอ่านบทความที่ก าหนดให้แล้วเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
   ให้มีความหมายสอดคล้องกับข้อความนั้น  
 
 ตัวอย่าง  1  
  เป็นที่ยอมรับกัน    1   แล้วว่า  การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา   2    ครูไม่
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้   3   ผู้เรียนและผู้เรียนไม่มี   4    เรียนรู้ที่เหมาะสมผลการเรียนรู้ที่  5    ก็
คงไม่เกิดข้ึน 
 
1. 1. อย่างแพร่หลาย 2. โดยทั่วไป  
 3. อย่างแน่ชัด 4. โดยส่วนใหญ่  
 
2. 1. เมื่อ 2. แม้  
 3. หาก 4. เนื่องจาก  
 
3. 1. แก่ 2. กับ  
 3. ต่อ 4. ส าหรับ  
 
4. 1. วิธีการ 2. มาตรการ  
 3. หลักการ 4. กระบวนการ  
 
5. 1. ตั้งเป้า 2. คาดหวัง  
 3. ก าหนด 4. ตั้งใจ  
 
  2.2  การเขียนประโยคให้ถูกต้อง  

แบบท่ี 1 จงพิจารณาข้อความในแต่ละตอนที่มีตัวเลข 1 ถึง 4 ก ากับอยู่ แล้วเลือกตอบว่าข้อความตอนใด
   ใช่ ไม่รัดกุมหรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา 
1. 1) การปฏิรูปราชการในภาพรวม มุ่งลดขนาดของส่วนราชการให้เล็กลง /2) มีข้ันตอนที่สั้น             

กระชับ  /3)  มีบุคลากรจ านวนน้อยลงและมีความสามารถมากข้ึน  /4) ลดภาระงานโดยถ่ายโอนให้
ท้องถิ่นหรือภาคเอกชน 

2. 1) ระบบราชการแบบใหม่ มีความส าคัญต่อการพลิกฟ้ืนประเทศ /2) นอกจากจะช่วยให้ประเทศไทย
 รอดพ้นจากภาวะวิกฤตแล้ว  /3) ยังช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย     
 / 4) การไม่ปรับระบบราชการเป็นการปิดกั้นโอกาสการอยู่รอด และการยืนหยัดในสังคมโลกอย่าง        
 มีศักดิ์ศรี  
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3. 1) ข้าราชการที่ดีควรมีทัศนคติ  และพฤติกรรมในการท างาน  /2) ที่ยึดมั่นในประโยชน์ของแผ่นดินและ
 ความถูกต้องเป็นธรรมมีความรู้วิชาการ รู้คิด รู้ปฏิบัติ /3) มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีระเบียบ
 วินัย รู้จักประสานสัมพันธ์กับผู้อ่ืน /4) มีอุบายในการท างานยึดถือการท าหน้าที่เพื่อหน้าที่ และมุ่งมั่น
 ให้งานนั้นส าเร็จ  
 

4. 1) เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านไป  /2) ได้มีการประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ /3) ด้านยุทธศาสตร์
 ของสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตก  /4) ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์  
  

5. 1) หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ข้าราชการมีความรู้  /2) และความเข้าใจอย่างแน่วแน่  /3) ถึงสภาพปัญหา
 ต่างๆ ของราชการพลเรือน  /4) และจะช่วยให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีย่ิงข้ึน  
 

6. 1) ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนี้ กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าเป็นความผิดแต่ส่วนตัว /2) หรือความผิด
 อันยอมความกันได้  /3) ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์ภายในระยะเวลา 3 เดือน /4) นับแต่วันที่รู้เรื่อง
 ความผิดและรู้ตัวผู้กระท าผิดแล้ว  
 

7. 1) ไม้ป่าเป็นพันธุ์ไม้ที่พบในสภาพธรรมชาติตามป่าเขาและอุทธยานประเภทสวนป่า  /2) ซึ่งเป็น
 สวนแบบหนึ่งของสวนในอดีตที่พระเจ้าแผ่นดินไปสร้างอุทยานนอกเมืองไว้พักผ่อน /3) โดยใช้สภาพ
 ธรรมชาติเดิมเป็นแนว  แล้วปรับแต่งหรือปลูกพันธุ์ไม้เสริมเข้าไปบ้าง  4) ตัวอย่างพันธุ์ไม้ เช่น ยาง 
 สัก ประดู่ ชิงชัน เต็ง รัง เป็นต้น  
 
แบบท่ี  2   
  จงพิจารณาค าหรือกลุ่มค าที่ขีดเส้นใต้  และมีตัวอักษร ก, ข หรือ ค  ก ากับอยู่แล้วเลือกตอบ ดังนี้  
ตอบ  1 ถ้าค าหรือกลุ่มค าทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุม และถูกต้องตามหลักภาษา 
ตอบ  2 ถ้าค าหรือกลุ่มค าเฉพาะกลุ่ม ก  และกลุ่ม ข ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา  
ตอบ  3 ถ้าค าหรือกลุ่มค าเฉพาะกลุ่ม ก และกลุ่ม ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา  
ตอบ  4 ถ้าค าหรือกลุ่มค าเฉพาะกลุ่ม ข และกลุ่ม ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา  
 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงมี สภาพเป็นนิติบุคคล และมีฐานะเป็นกรม การจัดตั้งหรือยุบเลิกต้องตราเป็น 
     ก      ข     ค  
 พระราชบัญญัติ  
 

2. ภาคธุรกิจเอกชน ต้องมีการปฏิรูปและสนับสนุนให้หน่วยงานของเอกชน และองค์กรเอกชนต่างๆ มี
 กติกาการท างานที่โปร่งใสแก่ลูกค้า มีความรับผิดชอบ ซื่อตรง เป็นธรรมมรีะบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ   
    ก                ข  
 มี แนวทางการให้บริการ ร่วมท างานกับภาครัฐและประชาชนอย่างราบรื่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
        ค  
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3. ผู้หญิงจ านวนมากที่เป็นไมเกรน บางคนจะมีอาการปวดไมเกรนในช่วงที่มีประจ าเดือนหรือตั้งครรภ์ 
                 ก  
 ในช่วง 3 เดือนแรก บางคนที่ใช้ยาฮอร์โมนคุมก าเนิดบางชนิดอาจ สนับสนุนให้มีอาการปวดไมเกรน 
                    ข  
 ที่ รุนแรงหรือระยะเวลาในการปวดนานมากข้ึน 
      ค  
 
4. กระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสมุด หรือกระดาษทิชชู และ 
           ก      ข  
 อ่ืนๆ สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ไหม  เพราะ ถ้าสามารถท าได้จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีได้      
                          ค  
 อีกด้วย  
 
5. การเกิดแผ่นดินถล่มใต้ท้องทะเลลึก ท าให้เปลือกโลกตรงรอยต่อ ถูกดึงสูงข้ึนหรือทรุดตัวลง น้ าทะเล 
                ก  
 เหนือส่วนนั้นก็ถูกดันหรือดูดเข้ามา แทนที่อย่างฉับพลัน การเคลื่อนตัวของน้ าในปริมาตรหลายๆ 
       ข  
 ล้านตัน ท าให้เกิดคลื่น สะท้อนออกไปทุกทิศ  เป็นแหล่งก าเนิดของคลื่นสึนามิ 
            ค   
 
แบบท่ี  3   จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงค าและใช้ค าได้รัดกุมถูกต้องตามหลักภาษา 
1. 1. กระทรวงการคลังพร้อมที่จะแจกแจงหนี้สินระยะยาว 
 2. รัฐบาลจ าเป็นต้องศึกษาระบบสารนิเทศที่สมบูรณ์ข้ึน  
 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หรือยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  
 4. รัฐบาลควรเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  
 
2. 1. รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมและพัฒนาการท าธุรกิจขนาดย่อมโดยถือเป็น 
  ยุทธศาสตร์ส าคัญ  
 2. การสร้างผู้ประกอบการใหม่จะต้องมุ่งบ่มเพาะทักษะความเป็นผู้ประกอบการเพื่อฝึกอบรมเชิง
  ปฏิบัติการ  
 3. ปัจจุบันรัฐบาลสนใจศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการผลิตสินค้าที่แสดงถึงความเป็น 
  เอกลักษณ์ไทย  
 4. เพื่อความสมบูรณ์ในการด าเนินงานจัดจ าหน่ายสินค้าของสมาชิก ศูนย์จึงได้จัดบริการเสริมส าหรับ
  การให้ค าปรึกษา  
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3. 1. ข้าราชการควรฝึกเทคนิคการเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนส าคัญในการท างาน  
 2. ความขัดแย้งที่เกิดจากการท างานอาจเกิดจากความไม่เป็นธรรมที่ได้รับหรือความเห็นที่ไม่ตรงกัน  
 3. คุณสมบัติในการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ าของผู้น าทุกคน 
 4. ผู้น าองค์กรในศตวรรษที่ 21 จะใช้เวลามากข้ึนในการสร้างธรรมเนียมที่จะส่งเสริมนวัตกรรมการ
  แลกเปลี่ยนความรู้  
 
4. 1. บทความในหนังสือเล่มนี้ขัดใจเขามาก  
 2. เขาชอบข้องแวะกับเรื่องงานของผู้อ่ืน  
 3. การเจรจาในถนนสายนี้ขัดข้องตลอดเวลา  
 4. ผู้ร่วมงานข้องใจในเรื่องที่เขาชี้แจง  
 
5. 1. ความนิยมสร้างโบสถ์เข้าใจว่าเกิดด้วยการที่พระสงฆ์เริ่มประจ าอยู่กับที่เพราะมีการบวชชั่วคราว 
  เกิดข้ึน  
 2. จันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นแหล่งอัญมณีหลากหลายชนิดที่มีราคา  
 3. ในอดีตทหารม้าเป็นเหล่าที่ต้องลงทุนสูง ทุกประเทศจึงให้ความส าคัญด้วยการปรับปรุงหน่วย    
  ทหารม้าของตนให้มีประสิทธิภาพ  
 4. รัฐบาลอังกฤษได้ด าเนินมาตรการเฉียบขาด เพื่อการปลดผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชนที่ขาดคุณสมบัติ 
  การเป็นนักบริหารที่ดี  
 
6. 1. กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุจะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพกายและใจเป็นหลัก  
 2. การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้สูงอายุหายจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังได้  
 3. ปัจจุบันปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึนอย่างฉับพลันก าลังเป็นปัญหาของเมืองใหญ่  
 4. นโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้มีระบบศูนย์ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมโดยทันที  
 
7. 1. ปัญหาการเมืองภายในของปากีสถานเบาบางลง  
 2. รัสเซียเริ่มมีทีท่าก ากวมมากข้ึนเกี่ยวกับปัญหากัมพูชา  
 3. เศรษฐกิจของสหภาพพม่าประสบภาวะตกต่ าอย่างมาก  
 4. เวียดนามก าลังเผชิญปัญหาต่างๆ ที่รุมล้อมเข้ามาทุกด้าน  
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แบบท่ี  4 
  จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียบค า หรือใช้ค า ไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา 
 
1. 1. ผู้ที่มีน้ าหนักมากเกินไปมีโอกาสเสี่ยงที่จะขาดวิตามินได้  
 2. ผิวหนังของผู้สูงอายุจะหย่อนสมรรถนะในการสร้างวิตามิน  
 3. ชาวบ้านปลูกฝ้ายและครามเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นด้วย  
 4. การทอผ้าและย้อมผ้าด้วยความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านเหล่าครามสืบต่อกันมาหลายชั่ว 
  อายุคน  
 
2. 1. รัฐบาลได้วางนโยบายและออกมาตรการต่างๆ เพื่อจูงใจให้มีการลงทุนในภูมิภาค  
 2. อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวในกรุงเทพฯ น้อยลง แต่มีโน้มจะเพิ่มข้ึนในเขตปริมณฑล  
 3. อุตสาหกรรมในภูมิภาคส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนของผู้ประกอบการซึ่งมีพื้นฐานเป็นคนในท้องถิ่น
  นั้นๆ  
 4. แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของ 
  ผู้ประกอบการในท้องถิ่น  
 
3. 1. คนทั่วไปมักจะคิดกันว่าปัญหาฝ้าเกิดจากสภาพภายนอกต่างๆ รอบตัว  
 2. ฝ้าเป็นปัญหาที่เกิดจากความเสื่อม หรือเสียสมดุลภายในร่างกาย  
 3. ขณะที่รักษาฝ้าอาจเกิดภาวะหน้าแดง แสบร้อนที่ผิวรุนแรง ผิวหน้าลอก  
 4. การรักษาฝ้าจากภายในท าได้โดยการเพิ่มภูมิต้านทานแก่ผิวและสุขภาพ  
 
4. 1. สึนามิ ส่วนใหญ่ เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลอย่างฉับพลัน  
 2. ถ้าแผ่นไหวย่ิงเกิดข้ึนที่ก้นทะเลลึกเท่าไหร่ ความเร็วในสึนามิก็จะสูงข้ึนมากเท่านั้น  
 3. คลื่นทะเลทั่วๆ ไปมีความเร็วประมาณ 90 กม./ชั่วโมง  แต่คลื่นสึนามิมีความเร็วพอๆ กับเครื่องบิน 
  พาณิชย์  
 4. สึนามิจะเกิดข้ึนเมื่อน้ าทะเลในปริมาตรมหาศาล ถูกผลักดันให้เคลื่อนออกจากต าแหน่งเดิมใน
  แนวด่ิง อย่างกะทันหัน  
 
5. 1. สถานการณ์ตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีโรคต่างๆ เกิดข้ึนมากมาย  
 2. การใช้เครื่องเป่าลมเป่ามือให้แห้งเป็นขั้นตอนที่ไม่ถูกสุขอนามัย  
 3. ผู้ที่ล้างมือโดยแค่พรมน้ าบนมือแต่ไม่ถูสบู่ ถือว่าล้างมือโดยไม่ถูกสุขลักษณะ  
 4. ผู้ที่ล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะแต่ไม่เช็ดมือให้แห้ง จะกลายเป็นแหล่งเชื้อโรค เพราะความเปียกชื้น  
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2.3  การเรียงล าดับข้อความให้ถูกต้อง 
  จงพิจารณาข้อความในตัวเลือก 1 ถึง 4 และจัดเรียงล าดับให้ถูกต้องแล้วจึงตอบค าถามแต่ละข้อ  
 
1. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 4  
 1. เนื่องจากสังคมวิทยาเป็นวิชาที่ก าลังมีผู้สนใจศึกษากันมาก  
 2. คณะกรรมการได้เลือกจัดท าศัพท์สาขาสังคมวิทยาเป็นล าดับแรก  
 3. และเผยแพร่ให้ผู้ใช้ได้เข้าใจความหมายของศัพท์และน าไปใช้ได้ถูกต้องด้วย  
 4. คณะกรรมการจึงเห็นว่าสมควรจะท าค าอธิบายศัพท์ควบคู่ไปกับการบัญญัติศัพท์  
 
2. ข้อควรใดเป็นล าดับที่ 2  
 1. สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ  
 2. วิธีการคัดเลือกเพ่ือหาค าตอบโดยการจัดล าดับความส าคัญ  
 3. คัดเลือกหาค าตอบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด  
 4. และต้องมีการวางกรอบความต้องการส าหรับเป็นแนวทางการตัดสินใจไว้ล่วงหน้า  
 
3. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 1  
 1. เมื่อสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะมีผลกระทบทันที  
 2. อาการและผลกระทบที่เกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กับชนิดและปริมาณของสารเคมี และอาการที่แสดงออกจะ
  แตกต่างกัน  
 3. สารก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางดังนี้ ทางปาก ทางผิวหนัง และโดยการหายใจเข้าไป  
 4. สารก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นสารพิษอันตราย แต่แตกต่างกันที่อันตรายมากหรือน้อยกว่ากัน  
 
4. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 2  
 1. รวมทั้งการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้มีความทันสมัยย่ิงข้ึน  
 2. ในฐานะผู้สร้างหรือผู้ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่  
 3. วิทยาศาสตร์จึงมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกยุคทุกสมัย  
 4. วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์  
 
5. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 3  
 1. เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงภูมิปัญญา  
 2. ตลอดจนการสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า  
 3. การที่มนุษย์รู้จักคิดและทอผ้าข้ึนมาได้นั้น  
 4. ในการเลือกสรรวัสดุ วิธีการที่เหมาะสม กระบวนการและล าดับข้ันตอนในการทอผ้า  
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6. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 4  
 1. ซึ่งท าให้เกิดความสมดุลระหว่างการกินกับการใช้น้ าตาลของร่างกายไม่ท าให้ตับอ่อนท างานหนัก
  เกินไป  
 2. อัตราความเร็วในการย่อยข้าวกล้องจะพอดีกับอัตราความเร็วในการผลิตอินซูลิน  
 3. เพราะข้าวกล้องเป็นข้าวที่ต้องอาศัยเวลาในการย่อย ซึ่งดีส าหรับการผลิตอินซูลิน  
 4. การกินข้าวกล้องซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน  
7. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 5 
 1. ส่วนมากในปัจจุบันนักเขียนจะน าร้อยกรองบางชนิดมาเขียนเป็นนิทานส าหรับเด็ก 
 2. ภาษาร้อยกรองมีแบบแผนตามลักษณะฉันทลักษณ์ของร้อยกรองแต่ละประเภท  
 3. เพราะการสื่อสารถึงผู้อ่านในบางค าหรือส านวนต้องแปลความ  
 4. นักเขียนในสมัยปัจจุบันจึงไม่นิยมน ามาแต่งหนังสือเป็นเรื่องยาวๆ  
 
 

          
 
 


