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ค าน า                                                                                      

 
ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พ.ศ. 2551  และ พระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิรูปการศึกษา    กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้คู่คุณธรรม     โดยมีหลักการ
ส าคัญของการจัดการศึกษา   ประกอบด้วย    ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้   และ
พัฒนาตนเองได้   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

ดังนั้น  ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้   ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้   
พัฒนาตนเอง  คิดเอง  ปฏิบัติเอง  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามความพึงพอใจ          
ตามความถนัด  ตามความสนใจของแต่ละบุคคล  การวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จึงมี
ความจ าเป็นและส าคัญมาก ผู้สอนจึงได้จัดท าแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเล่มนี้ขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
ก่อนด าเนินการสอนในปีการศึกษา  2565  ข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนในครั้งนี้มีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างยิ่ง 
 
 
                                                                               ลงชื่อ………..……………………… 
                                                                                      ( นางสุนีย์  รักหอม ) 

         ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               



ข 

 
สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า  

ค าน า             ก 
สารบัญ             ข 
ค าชี้แจง             ค 
แนวคิด    วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน       1 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน           4 
สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน                   11 
การสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์        16 
ภาคผนวก           20 
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ข 

 
ค าชี้แจง 

 แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเล่มนี้จัดท าข้ึน   เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับศึกษาวิเคราะห์  แยกแยะ 
นักเรียน    เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างบุคคล     เกี่ยวกับความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน   
และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก่อน  ที่จะให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้วิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ๆ 
ของแต่ละระดับชั้น   ตลอดทั้งศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความพร้อมด้านพฤติกรรม  และองค์ประกอบ 
ความพร้อมด้านต่าง ๆ   ดังนี้ 

1. ด้านความรู้    ความสามารถ    และประสบการณ์ 
2. ความพร้อมด้านสติปัญญา 
3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
4. ความพร้อมด้านร่างกาย 
5. ความพร้อมด้านสังคม 

การวิเคราะห์ผู้เรียนมีการด าเนินการ   ดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลในวิชาที่ต้องการวิเคราะห์จากครูคนเดิมในปีการศึกษา 

ที่ผ่านมา   หรือจัดสร้างเครื่องมือ   แบบทดสอบวิชานั้น ๆ ขึ้นใหม่แล้วน ามาใช้ทดสอบผู้เรียนทุกคน 
2. น าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์  หรือแยกแยะตามความเป็นจริง   พร้อมจัดกลุ่มผู้ 

เรยีนออกเป็น   กลุ่มเก่ง   กลุ่มปานกลาง (หรือผ่านเกณฑ์)   และกลุ่มท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 
3. การวิเคราะห์ผู้เรียนจะพิจารณาท้ังความพร้อมด้านความรู้ความสามารถ 

สติปัญญา  และความพร้อมด้านอื่น ๆ ของผู้เรียนควบคู่กันไปด้วย 
4. ส าหรับนักเรียนที่มีความพร้อมต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ผู้สอนจะรีบด าเนินการ 

ปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมดีข้ึนก่อน  จึงค่อยด าเนินการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นที่จะท าการสอน 
ส่วนความพร้อมด้านอื่น ๆ  ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในล าดับต่อไป 
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แนวคิด    วัตถุประสงค์ 

และขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน 

 
1. แนวคิดในการวิเคราะห์ผู้เรียน 

1) การจัดการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ผู้เรียน 
ควรมีความพร้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน   ดังนั้นก่อนจะเริ่มด าเนินการสอนวิชาใด ๆ  ควรมีการศึกษา    วิเคราะห์ 
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   เกี่ยวกับ 

- ความพร้อมด้านความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
- ความพร้อมด้านสติปัญญา 
- ความพร้อมด้านร่างกาย 
-    ความพร้อมด้าน สังคม 

2)   ก่อนจะเริ่มด าเนินการจัดการเรียนรู้วิชาใด ๆ   ผู้สอนควรศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน 
ให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในแต่ละด้าน  หากพบผู้เรียนคนใดมีข้อบกพร่องด้านใด ควร 
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมที่ดีข้ึนก่อน 
  3)   การเตรียมความพร้อม  หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง      ส าหรับนักเรียนที่ยังขาด 
ความพร้อมในด้านใดๆ  ควรใช้กิจกรรมหลาย ๆ แบบหรือใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม   จนผู้เรียน                           
มีความพร้อมดีขึ้น      
             2)   วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ผู้เรียน 

1) เพ่ือศึกษา  วิเคราะห์  แยกแยะเก่ียวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้าน                
เป็นรายบุคคล 

2)   เพ่ือให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   และหาทางช่วยเหลือผู้เรียน  ที่ม ี                     
ข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น 

3)   เพ่ือให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน   สื่อ   หรือนวัตกรรม  ส าหรับด าเนินการจัดการ 
เรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม  ตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
             3)   ขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน 
  การวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือแยกแยะหาความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1)   ความรู้   ความสามารถ   และประสบการณ์ 

(1) ความรู้พื้นฐานของวิชาภาษาไทย 
(2) ความสามารถในการอ่าน 
(3) ความสนใจและสมาธิในการเรียนรู้ 

 
 

2)   ความพร้อมด้านสติปัญญา 
          (1)  ความคิดริเริ่ม   สร้างสรรค์ 

(2) ความมีเหตุผล 
(3) ความสามารถในการเรียนรู้ / การล าดับความ 

3)   ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
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(1) การแสดงออก 
(2) การควบคุมอารมณ์ 
(3) ความมุ่งม่ัน  ขยันหมั่นเพียร  อดทน 
(4) ความรับผิดชอบ 

4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ 
(1) ด้านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 
(2) การเจริญเติบโตสมวัย 
(3) ความสมบูรณ์ด้านสุขภาพจิต 

5) ความพร้อมด้านสังคม 
(1) การปรับตัวเข้ากับคนอ่ืน 
(2) การช่วยเหลือ   เสียสละ  แบ่งปัน 
(3) การเคารพ  ครู   กติกา   และมีระเบียบวินัย 

   4  วิธีด าเนินการ 
1. วิเคราะห์ผู้เรียนด้านผลการเรียนรู้  โดยวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้เดิม ในวิชาภาษาไทย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   6   จ านวน  6  คน  ของโรงเรียนบ้านเขาโอน  ปีการศึกษา  2565 ซึ่งจัดกลุ่ม
นักเรียนได้   3  ระดับ 

1.  นักเรียนมีผลการเรียนในระดับ   3 - 4             ให้ระดับคะแนน 3 
2.  นักเรียนมีผลการเรียนในระดับ   1.5 – 2.5  ให้ระดับคะแนน 2 
3.  นักเรียนมีผลการเรียนในระดับ      1             ให้ระดับคะแนน 1 

 2.  วิเคราะห์ผู้เรียนด้านพ้ืนฐานความรู้ภาษาไทย โดยทดสอบความรู้พื้นฐาน  จ านวน  20  ข้อ  
ทดสอบเนื้อหาสาระที่นักเรียนต้องน าความรู้เดิมไปใช้ประกอบการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดย               
จัดกลุ่มนักเรียนเป็น 3  ระดับ คือ 

1.  นักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่า  70 %            ให้ระดับคะแนน 3 
2.  นักเรียนที่ได้คะแนน            40-60 %  ให้ระดับคะแนน 2 
3.  นักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่า  40  %          ให้ระดับคะแนน 1 

 3.  วิเคราะห์ผู้เรียนความพร้อมด้านพฤติกรรม  เป็นการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเกี่ยวกับ 
1.  กล้าแสดงออก  มีความรับผิดชอบ   ตรงต่อเวลา         ให้ระดับคะแนน 3 
2.  กล้าแสดงออก ความรับผิดชอบ   เป็นบางครั้ง  ท างานพอใช้ ให้ระดับคะแนน 2 
3.  ไม่กล้าแสดงออก  เก็บตัว  ไม่มีความรับผิดชอบ     ให้ระดับคะแนน 1 

 4  วิเคราะห์ผู้เรียนความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจ   ใช้แบบสังเกต และแบบสังเกตและสัมภาษณ์ 
กับครูประจ าชั้น เพ่ือนผู้ใกล้ชิด ผู้เรียน หรือ ผู้ปกครอง  เกี่ยวกับ 
        -   สุขภาพร่างกายของผู้เรียน 
  -   ความเจริญเติบโตสมวัย 
  -   ด้านสุขภาพจิต 
           การก าหนดเกณฑ์การวัดไว้ด้วยว่าความพร้อมทางด้านจิตใจในระดับดี   3 ปานกลาง  2 และ
ปรับปรุงแก้ไข 1 
           5  วิเคราะห์ผู้เรียนความพร้อมด้านสังคม ใช้แบบสังเกตและสัมภาษณ์ กับครูประจ าชั้น เพื่อนผู้
ใกล้ชิด ผู้เรียน หรือ ผู้ปกครองเก่ียวกับ 
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  -   การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน 
  -   การเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 
  -   การมีระเบียบวินัย และการเคารพกติกา 
         การก าหนดเกณฑ์การวัดไว้ด้วยว่าความพร้อมทางด้านจิตใจในระดับ ดี 3 ปานกลาง  2 และ
ปรับปรุงแก้ไข 1 
  6. ด าเนินการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่มโดยใช้เกณฑ์คะแนน           
ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

1. นักเรียนกลุ่มเก่ง               มีผลคะแนนรวม        12 - 15   คะแนน 
2. นักเรียนกลุ่มปานกลาง     มีผลคะแนนรวม        10 - 11   คะแนน 
3. นักเรียนกลุ่มอ่อน             มีผลคะแนนรวม        8 – 9    คะแนน  

  น าผลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนไปใช้เป็นสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาและส่งเสริม
ผู้เรียน 
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1.การวิเคราะห์ผู้เรียน 
 

แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
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แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
ส าหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1.   ชื่อ – สกุล……………………………………………………วัน/เดือน/ปีเกิด……………………อายุ………..ปี       
2.   ผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา    ระดับชั้น…………     เกรดเฉลี่ย……………………………………… 
3.   ข้อมูลด้านสุขภาพ    น้ าหนัก………..กก.       ส่วนสูง…………ซม.     โรคประจ าตัว…………………………. 
4.   ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กบั………………ซึ่งเป็นผู้ปกครอง  ชื่อ – สกุล……………………………………………. 
5.   บ้านเลขท่ี…………..หมู่ที…่…..ต าบล...........     อ าเภอ ..................................      จังหวัด.......................... 

 
 

ด้าน
ที ่

 
 

รายการวิเคราะห์ผู้เรียน 

ผลการประเมิน       
 สรุปผล 
   การ
ประเมิน 

 
 

การปรับปรุง แก้ไข 
  ดี 
 
 (3) 

ปาน
กลาง 
 (2) 

ปรับ
ปรุง 
 (1) 

1 ด้านความรู้  ความสามารถ 
และ  ประสบการณ์ 
1) ความรู้พื้นฐาน 
2) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3) ความสนใจ / สมาธิในการเรียน 

 
 
…… 
…… 
…… 

 
 
…… 
…… 
…… 

 
 
…… 
…… 
…… 

 ………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………… 

2 ความพร้อมด้านสติปัญญา 
1) ความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ 
2) ความมีเหตุผล 
3) ความสามารถในการเรียนรู้ 

 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 

 ………………………………………
………………………………………
…………………………………… 

3 ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
1) กล้าแสดงออก 
2) การควบคุมอารมณ์ 
3) ความมุ่งม่ันขยันหมั่นเพียร 

 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
……. 
……. 

 
…… 
…… 
…… 

 ………………………………………
………………………………………
…………………………………… 

4 ความพร้อมด้านร่างกาย  จิตใจ 
1) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 
2) การเจริญเติบโตสมวัย 
3) มีสุขภาพจิตดี 

 
………
……… 

 
……. 
……. 
……. 

 
……. 
…… 
…… 

 ………………………………………
………………………………………
…………………………………… 

5 ความพร้อมด้านสังคม 
1) การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
2) การช่วยเหลือ  เสียสละ แบ่งปัน 
3) มีระเบียบวินัย  เคารพกฎ กติกา 

 
…… 
…… 
…… 

 
…… 
…… 
…… 

 
…… 
…… 
…… 

 ………………………………………
………………………………………
…………………………………… 
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2. แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนบ้านเขาโอน    

ด้าน
ที ่

รายการวิเคราะห์ 
ผู้เรียน 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง หมาย
เหตุ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ด้านความรู้  ความสามารถ 
และ  ประสบการณ์ทางภาษา 
1) ความรู้พื้นฐาน 
2) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

6 
 
2 
2 

 
 

33.33 
33.33 

 
 
3 
2 

 
 

50.00 
33.33 

 
 

1 
2 

 
 
16.67 
33.33 
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3) ความสนใจ /สมาธิในการเรียน 2 33.33 3 50.00 1 16.67 

2 ความพร้อมด้านสติปัญญา 
1) ความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ 
2) ความมีเหตุผล 
3) ความสามารถในการเรียนรู้ 

 
1 
2 
3 

 
16.67 
33.33 
50.00 

 
2 
4 
3 

 
33.33 
66.67 
50.00 

 
3 
- 
- 

 
50.00 

- 
- 

 

3 ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
1) กล้าแสดงออก 
2) การควบคุมอารมณ์ 
3) ความมุ่งม่ันขยันหมั่นเพียร 
4) ความรับผิดชอบ 

 
2 
- 
2 
1 

 
33.33 

- 
33.33 
16.67 

 
4 
5 
3 
3 

 
66.67 
83.33 
50.00 
50.00 

 
- 
1 
1 
2 

 
- 

16.67 
16.67 
33.33 

 

4 ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ 
1) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 
2) การเจริญเติบโตสมวัย 
3) มีสุขภาพจิตดี 

 
6 
6 
6 

 
100 
100 
100 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

5 ความพร้อมด้านสังคม 
1) การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
2) การช่วยเหลือ  เสียสละแบ่งปัน 
3) มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา 

 
6 
6 
6 

 
100 
100 
100 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

6. ผลจากการสอบคะแนนปลายภาค
หรือกลางภาคที่ผ่านมา 

3 50.00 3 50.00    

                                                  
                                                                          ลงชื่อ…………………………..ครูผู้สอน  
                                                                               (  นางสุนีย์  รักหอม  ) 
 

ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

1. วิเคราะห์ผู้เรียนด้านผลการเรียนรู้   

เลขที่ ชื่อ –สกุล 
คะแนนสอบ 

(ร้อยละ)   
ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

1. เด็กชายยุทธนา  เอียดชูทอง 65  /  
2. เด็กชายเฉลิมพล  ขุนทอง 75   / 
3. เด็กหญิงสสิการดา  จีนน าหน้า 73   / 
4. เด็กชายชัยยา  บัวสด 65  /  
5. เด็กชายภูวเนศ  เพ็ชรพัว 77   / 
6. เด็กชายธนภัทร  ไชยสิทธิ์ 68  /  

      2.  วิเคราะห์ผู้เรียนด้านพื้นฐานความรู้ภาษาไทย 
เลขที่ ชื่อ –สกุล ระดับคะแนนสอบ  ระดับคุณภาพ 
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( คะแนน ) 1 2 3 

1. เด็กชายยุทธนา  เอียดชูทอง 13  /  
2. เด็กชายเฉลิมพล  ขุนทอง 17   / 
3. เด็กหญิงสสิการดา  จีนน าหน้า 14  /  
4. เด็กชายชัยยา  บัวสด 12  /  
5. เด็กชายภูวเนศ  เพ็ชรพัว 16   / 
6. เด็กชายธนภัทร  ไชยสิทธิ์ 9 /   

      3.  วิเคราะห์ผู้เรียนความพร้อมด้านพฤติกรรม 

เลขที่ ชื่อ –สกุล  
 
 
วิธีการประเมินแบบ
สังเกต 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

1. เด็กชายยุทธนา  เอียดชูทอง   / 
2. เดก็ชายเฉลิมพล  ขุนทอง   / 
3. เด็กหญิงสสิการดา  จีนน าหน้า   / 
4. เด็กชายชัยยา  บัวสด  /  
5. เด็กชายภูวเนศ  เพ็ชรพัว  /  
6. เด็กชายธนภัทร  ไชยสิทธิ์   / 

 

 

4  วิเคราะห์ผู้เรียนความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจ 

เลขที่ ชื่อ –สกุล  
 
 
 
 
วิธีการประเมินแบบ
สังเกต 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

1. เด็กชายยุทธนา  เอียดชูทอง   / 
2. เด็กชายเฉลิมพล  ขุนทอง   / 
3. เด็กหญิงสสิการดา  จีนน าหน้า   / 
4. เด็กชายชัยยา  บัวสด   / 
5. เด็กชายภูวเนศ  เพ็ชรพัว   / 
6. เด็กชายธนภัทร  ไชยสิทธิ์   / 

5.  วิเคราะห์ผู้เรียนความพร้อมด้านสังคม 

เลขที่ ชื่อ –สกุล  
 
 
วิธีการประเมินแบบ
สังเกต 

ระดับคุณภาพ 
1 2 3 

1. เด็กชายยุทธนา  เอียดชูทอง   / 
2. เด็กชายเฉลิมพล  ขุนทอง   / 
3. เด็กหญิงสสิการดา  จีนน าหน้า   / 
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4. เด็กชายชัยยา  บัวสด   / 
5. เด็กชายภูวเนศ  เพ็ชรพัว   / 
6. เด็กชายธนภัทร  ไชยสิทธิ์   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนในด้านความรู้ความสามารถในการเรียนรู้สาระภาษาไทย รวมทั้งการสังเกต

พฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  การมีความคิดสร้างสรรค์  การคิดที่มีความแตกต่าง  จากครูที่ปรึกษาใน
ปัจจุบัน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา   2565  จ านวน 6  คน ของโรงเรียนบ้านเขาโอน   
สามารถจัดผู้เรียนออกได้ 3  กลุ่มคือ 

 
เลขที่ ชื่อ –สกุล ระดับความสามารถ 

กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง   กลุ่มเก่ง   
1. เด็กชายยุทธนา  เอียดชูทอง  /  
2. เด็กชายเฉลิมพล  ขุนทอง   / 
3. เด็กหญิงสสิการดา  จีนน าหน้า   / 
4. เด็กชายชัยยา  บัวสด  /  
5. เด็กชายภูวเนศ  เพ็ชรพัว  /  
6. เด็กชายธนภัทร  ไชยสิทธิ์ /   
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1.   กลุ่มเก่ง   มี  ..3....   คน คิดเป็น  ร้อยละ 50.00  ดังนี้ 

1. เด็กชายเฉลิมพล  ขุนทอง 
2. เด็กชายภูวเนศ  เพ็ชรพัว 
3. เด็กหญิงสสิการดา  จีนน าหน้า 

2.   กลุ่มปานกลาง   มี   ...2..... คน  คิดเป็น  ร้อยละ 33.33   ดังนี้ 
1.  เด็กชายยุทธนา  เอียดชูทอง 
2.  เด็กชายชัยยา  บัวสด 

3.   กลุ่มท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข   มี  ..1....  คน  คิดเป็น  ร้อยละ 16.67  ดังนี้ 
 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยสิทธิ ์

แนวด าเนินการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนไปใช้ 
จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียนส่งผลให้ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้รู้ถึงสภาพนักเรียนใน

ระดับหนึ่งซึ่งจะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้ 
1. ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้กบันักเรียนกลุ่มปานกลาง 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลายและแตกต่างเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   
3. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาภาษาไทยให้เต็ม

ศักยภาพเพ่ือได้พัฒนาตัวเองในการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ และน าไปใช้ในระดับที่
สูงขึน้ 

การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน 
 

 การสร้างเครื่องมือส าหรับน ามาทดสอบหรือตรวจสอบผู้เรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูล ส าหรับวิเคราะห์
ผู้เรียน  นับว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญมาก  แนวทางของการปฏิบัติ  มีดังนี้ 
 ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือหรือสร้างแบบทดสอบเอง   โดยเน้นการวัดและประเมินผล  เฉพาะวิชาที่ท า
การสอน ซ่ึงเหมาะสมที่จะวัดผู้เรียนในแต่ละด้าน  เช่น  การวัดความรู้  ความสามารถ  หรือความพร้อม
ทางด้านสติปัญญา  จะใช้แบบทดสอบ  ส่วนการวัดความพร้อมทางด้านพฤติกรรม  จะใช้แบบสังเกตหรือ
แบบสอบถาม 
 การสร้างเครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน  ได้ยึดหลักส าคัญ  คือ 
 1.  ครอบคลุมสาระหลักท่ีจะเรียนรู้  ครอบคลุมพฤติกรรมด้านต่างๆของผู้เรียน 
 2.  สอดคล้องกับประเด็นที่จะวัดและประเมินผู้เรียนในแต่ละด้าน 
 3.  ก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน  ดังนี้ 
  -   ตอบถูกต้อง หรือ มี ตามหัวข้อประเมิน ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ได้ระดับ 3 
  -   ตอบถูกต้อง หรือ มี ตามหัวข้อประเมิน ร้อยละ 40-60 ได้ระดับ 2 
  -   ตอบถูกต้อง หรือ มี ตามหัวข้อประเมินน้อยกว่า ร้อยละ 40 ได้ระดับ 1 
 4.  การวัดหรือทดสอบผู้เรียนได้ด าเนินการก่อนการสอน  เพ่ือค้นหาผู้เรียนที่มีความบกพร่องในด้าน
ต่างๆ  น าข้อมูลที่ได้กรอกลงในแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจนครบทุกด้าน  จากนั้นได้ประมวลผลจากแบบ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลไปสรุปและกรอกในแบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้สอนมองเห็นภาพรวม  
และข้อควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน 
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 5.  ข้อบกพร่องของผู้เรียน  ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมที่ดี  จึงเริ่มจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนวิชาภาษาไทย  
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

..................................................................................... ......................... 
 การสร้างเครื่องมือส าหรับน ามาทดสอบหรือตรวจสอบผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
ส าหรับวิเคราะห์ผู้เรียนได้แบ่งออกเป็นหลายๆด้าน  ดังนี้ 
ด้านที่  1  ด้านความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ 
 1)  เป็นแบบทดสอบ  ครอบคลุมสาระส าคัญของวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ได้ค านึงถึง 
 -   ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
 -   ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 -   ความสนใจในการเรียนรู้ 
 2)  แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย  (แบบโยงเส้นจับคู่) 
 3)  ความยากง่ายมีสัดส่วน  คือ  ความยาก - ปานกลาง – ง่าย  : 30 – 40 – 30  
 4)  เกณฑ์การประเมิน  ท าข้อสอบได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป  ได้ระดับ  3  ร้อยละ 40 – 70 ระดับ 2  ต่ า
กว่าร้อยละ  40  ระดับ 1 
ด้านที่  2  ความพร้อมด้านสติปัญญา 
 1)  ใช้แบบทดสอบ  ในเรื่องต่อไปนี้ 
 -   ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 
 -   ความมีเหตุผล 
 -   ความสามารถในการเรียนรู้ เช่น การจับใจความ  การล าดับขั้นตอน 
 2)  การสร้างแบบทดสอบ  ความยากง่ายของข้อทดสอบ  ใช้เกณฑ์การประเมิน  ท าข้อสอบได้ร้อยละ 
70  ขึ้นไป  ได้ระดับ 3  ร้อยละ  40 – 70  ระดับ  2  ต่ ากว่า ร้อยละ 40 ได้ระดับ 1 
ด้านที่  3  ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
 1)  เป็นการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเกี่ยวกับ 
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  -   การแสดงออกของผู้เรียนในลักษณะต่างๆ 
  -   การรู้จักควบคุมอารมณ์ 
  -   ความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียร 
 2)  ครูผู้สอนได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนด้วยตนเอง 
 3)  การก าหนดเกณฑ์การวัดไว้ด้วยว่าด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมในระดับ ดี ปานกลาง และ
ปรับปรุงแก้ไข  ( 3, 2, 1 ) 
 
 
 
 
ด้านที่  4  ความพร้อมด้านร่างกาย และจิตใจ 
 1)  ใช้แบบสังเกต และแบบสังเกตเกี่ยวกับ 
  -   สุขภาพร่างกายของผู้เรียน 
  -   ความเจริญเติบโตสมวัย 
  -   ด้านสุขภาพจิต 
 2)  ใช้แบบสังเกต และสัมภาษณ์ กับครูประจ าชั้น เพื่อนผู้ใกล้ชิด ผู้เรียน หรือ ผู้ปกครอง 
 3)  การก าหนดเกณฑ์การวัดไว้ด้วยว่าความพร้อมทางด้านจิตใจในระดับ ดี ปานกลาง และปรับปรุง
แก้ไข 
ด้านที่  5  ความพร้อมด้านสังคม 
 1)  ใช้แบบสังเกต และแบบสังเกตเกี่ยวกับ 
  -   การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน 
  -   การเสียสละไม่เห็นแก่ตัว 
  -   การมีระเบียบวินัย และการเคารพกติกา 
 2)  ใช้แบบสังเกต และสัมภาษณ์ กับครูประจ าชั้น เพื่อนผู้ใกล้ชิด ผู้เรียน หรือ ผู้ปกครอง 
 3)  การก าหนดเกณฑ์การวัดไว้ด้วยว่าความพร้อมทางด้านจิตใจในระดับ ดี   3  ปานกลาง   2 และ
ปรับปรุงแก้ไข 1 
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แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ปีการศกึษา  2563 

โรงเรียนบ้านเขาโอน 
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                                                                          ลงชื่อ…………………………..ครูผู้สอน  
                                                       (  นางสุนีย์  รักหอม ) 

 
คะแนนจากการสอบวดัผลประเมินผล  วชิาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  

 

ที่ ช่ือ-สกุล คะแนน เก่ง ปานกลาง 
อ่อน/

ปรับปรุง 
หมายเหตุ 

1       
2       
3       

ด้าน
ที ่

รายการวิเคราะห์ 
ผู้เรียน 

ดี ปานกลาง ปรับปรุง หมาย
เหตุ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ด้านความรู้  ความสามารถ 
และ  ประสบการณ์ทางภาษา 
1) ความรู้พืน้ฐาน 
2) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
3) ความสนใจ /สมาธิในการเรียน 

8 80 1 10 1 10  

2 ความพร้อมด้านสติปัญญา 
1) ความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์ 
2) ความมีเหตุผล 
3) ความสามารถในการเรียนรู้ 

5 50 3 30 2 20  

3 ความพร้อมด้านพฤติกรรม 
1) กล้าแสดงออก 
2) การควบคุมอารมณ์ 
3) ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร 

10 100 - - - -  

4 ความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ 
1) สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 
2) การเจริญเติบโตสมวัย 
3) มีสุขภาพจิตดี 

10 100 - - - -  

5 ความพร้อมด้านสังคม 
1) การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
2) การช่วยเหลือ  เสียสละแบ่งปัน 
3) มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกา 

10 100 - - - -  
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4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       

รวม     

ร้อยละ     
 

หมายเหตุ   เกณฑ(์ปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม) 
  กลุ่มเก่ง       ช่วงคะแนน ร้อยละ   80 – 100     
  กลุ่มปานกลาง                 ช่วงคะแนน ร้อยละ   50 – 79 
  กลุ่มอ่อน    ช่วงคะแนน ร้อยละ   ต ่ากวา่ 50     
 

 
 

 

 
 
 
 

ตารางวเิคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6   จ านวน...........6..............คน 

 
 

ที ่
 

รายช่ือนักเรียนกลุ่มเก่ง 
 

ที ่ รายช่ือนักเรียนกลุ่ม 
 

ที ่
 

รายช่ือนักเรียนกลุ่มอ่อน 
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ปานกลาง 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึการให้ความช่วยเหลือ 
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ที ่ วนั  เดือน  ปี รายการปฏบัิติ ครูผู้สอน 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
….. 

………………
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………………
………………
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………………
………………
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………………
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………………
………………
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………………
………………
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………………
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……………………………………………………………
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……………………………
……………………………
…………………………… 
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3. การสร้างเครื่องมือเพื่อ 
การวิเคราะห์ผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 การสร้างเครื่องมือส าหรับน ามาทดสอบ  หรือตรวจสอบผู้เรียน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ 
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ผู้เรียนถือเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญมาก   ซึ่งสามารถท าได้หลายแนวทาง    แต่ในที่นี้ผู้สอน 
เลือกปฏิบัติแบบง่าย ๆ  2  แนวทาง   ดังนี้ 
  แนวทางท่ี 1     น าผลการประเมินปลายปีการศึกษาท่ีผ่านมา    ตลอดทั้งข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ทีค่รไูด้เก็บรวบรวมไว้   น ามาวิเคราะห์แยกแยะตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  3  ระดับ   คือ 
   ระดับท่ี  1    ต้องปรับปรุงแก้ไข 
   ระดับท่ี  2    ปานกลาง (ผ่านเกณฑ์) 
   ระดับท่ี  3    ระดับดี – ดีมาก   
  การด าเนินการแยกแยะข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละด้าน   แล้วน ามากรอก 
ข้อมูลลงในแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  จากนั้นได้ประมวลผลข้อมูลสรุปกรอกลงในแบบสรุปผลการ 
วิเคราะห์ผู้เรียนเมื่อได้ข้อสรุปแล้วน าไปก าหนดแนวทางในการแก้ไขนักเรียนที่ควรปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ในแต่ 
ละด้านต่อไป 
  แนวทางท่ี  2    ครูผู้สอนสร้างเครื่องมือหรือแบบทดสอบเอง  ให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะ 
วิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละด้าน  เช่น   การวัดความรู้ความสามารถ   หรือความพร้อมด้านสติปัญญา   ควรใช้ 
แบบทดสอบส่วนการตรวจสอบความพร้อมพฤติกรรม    ด้านร่างกายและจิตใจ  ด้านสังคม ควรใช้แบบ 
สังเกต   หรือแบบสอบถาม 
  การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน   ยึดหลักที่ส าคัญ   ดังต่อไปนี้ 
 1)  ควรให้ครอบคลุมสาระหลัก ๆ ที่จะเรียนรู้    หรือครอบคลุมพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 2)  สอดคล้องกับประเด็นที่จะวัดหรือประเมินผู้เรียนในแต่ละด้าน 
 3)  ก าหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน   เช่น 
  -  ตอบได้ถูกต้องหรือมีตามหัวข้อประเมิน     น้อยกว่า  ร้อยละ  40    ต้องปรับปรุงแก้ไข 
  -  ตอบได้ถูกต้องหรือมีตามหัวข้อประเมิน      ร้อยละ  40 – 60     ปานกลาง 
  -  ตอบได้ถูกต้องหรือมีตามหัวข้อประเมิน       ร้อยละ  70    ขึ้นไป    ได้ระดับ  ดี 
 4)  การวัดหรือการทดสอบผู้เรียนควรด าเนินการก่อนท าการสอน    เพื่อผู้สอนน าผลสรุปการ

วิเคราะห์ 
       ไปวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อช่วยเหลือ  หรือส่งเสริมนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
 

                                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                        โรงเรียนบ้านเขาโอน                          
ที่  ……../……….                วันท่ี   ....20........เดือน...พฤษภาคม.... พ.ศ.  ....2565................ 
เร่ือง    รายงานผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     แบบสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  1  ฉบับ 

ด้วย ในปีการศึกษา 2565 นี้  ข้าพเจ้า นางสุนีย์  รักหอม ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเขาโอน   ได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้น ป. 4-6    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ซึ่งมี
จ านวนนักเรียนทั้งหมด  26 คน  แต่รับมอบหมายเป็นครูประจ าชั้นประถมศึกษาปี่ 6 จ านวน 6  คน จึงได้
วิเคราะห์ผู้เรียน  เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและช่วยเหลือผู้ เรียนให้บรรลุเป้าหมาย  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องท าการวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือทราบปัญหา  และความสามารถของแต่ละบุคคล 
 ดังนั้น   ข้าพเจ้าจึงได้ท าการวิเคราะห์ผู้เรียน  โดยใช้แบบประเมินผู้เรียนในด้านต่าง ๆ  สรุปผลและ
รายงานเพื่อทราบ 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     

      (ลงชื่อ)………………………………….. 
                 ( นางสุนีย์  รักหอม ) 
                         ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
                                                                           โรงเรียนบ้านเขาโอน    
ความคิดเห็นผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................ .................................... 
................................................................................. ................................................................ ................ 
 
 

         (ลงชื่อ) ................................................... 
                   (นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ ) 
           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน       

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ผูเ้รียน 
ชั้น  ประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านเขาโอน  

…………………………………………………………………………………………………………….. 
  จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  ชั้น ป. …6……..   จ านวน .....6....  คน   ปรากฏวา่
นักเรียนส่วนมากมีพฤติกรรมต่าง ๆ คล้ายกัน ผลการเรียนปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับเดียวกัน แต่มีบางคน 
อยู่ในระดับดีมาก 

 ครูผู้สอนได้น าข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียน   มาจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน   ออกเป็น  3  กลุ่ม  โดย 
พิจารณา จากเกณฑ์มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ทางภาษา   ความพร้อมด้านสติปัญญา   
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างของผู้เรียน  ดังนี้ 

1.   กลุ่มเก่ง   มี  ..2....   คน   ดังนี้ 
1. เด็กชายเฉลิมพล  ขุนทอง 
2. เด็กชายภูวเนศ  เพ็ชรพัว 

2.   กลุ่มปานกลาง   มี   ...-...... คน     ดังนี้ 
1.  เด็กหญิงสสิการดา  จีนน าหน้า 
2.  เด็กชายยุทธนา  เอียดชูทอง 
3.  เด็กชายชัยยา  บัวสด 

3.   กลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข   มี  ..4....  คน   ดังนี้ 
 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยสิทธิ ์
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                                                            ลงชื่อ   ..................................           
                                                                         ( นางสุนีย์  รักหอม )    
                                                           ต าแหน่งคร ูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
       โรงเรียนบ้านเขาโอน  
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บันทกึการให้ความช่วยเหลือ 
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ที ่ วนั  เดือน  ปี รายการปฏบิัติ ครูผู้สอน 
…
…
…
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ทดสอบความรู้พื้นฐาน 

วิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบ 
 

1. ข้อใดมีความหมายว่า  “เปะปะ” 
 1) กะโผลกกะเผลก 2) สะเงาะสะแงะ 
 3) กะป ้ากะเป๋อ 4) สะวี้ดสะว้าด 
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2. ข้อใดสะกด ถูกต้อง ทุกค า 
 1) บุคลากร       กิจจะลักษณะ        กาลเทศะ  
 2) ประณีต      ชตาราศี       เสน้ทะแยงมุม 
 3) ปราณี        บ่วงบาศ       ลมหวล  
 4) อ านาจบาตรใหญ่       พิธีรีตอง       ผูกพันธ์ 
3. ส านวนในข้อใดสะท้อนให้เห็นความเชื่อที่เป็นปรัชญาทางพุทธศาสนา 
 1) เก็บดอกไม้ร่วมต้น 2) ตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่ม 
 3) ปิดทองหลังพระ 4) กงเกวียนก าเกวียน 
4. ข้อใดมีรูปพยัญชนะท่ี  ไม่  ออกเสียงทุกค า 
 1) หมายปอง     ยอกย้อน 2) หรูหรา     รวดเร็ว 
 3) ปรารถนา     พราหมณ์ 4) ไปรษณียบัตร     พัฒนา 
5. ข้อใดมีค าที่รูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์   ไม่ตรงกัน   ทุกค า 
 1) น่าเล่นน้ า 2) ข้าวขึน้หม้อ 
 3) ปี๊บใส่ถ่าน 4) ก้าวช้า  ๆ  
6. ข้อใดลักษณนาม ถูกต้อง ทุกค า  
 1) ข่า – แง่ง       ผ้าถุง – ผืน       พรุ – ดอก  
 2) ดารา – ดวง       ดาวตก – ดวง       โลก – ดวง  
 3) ไปรษณียบัตร – ใบ       พลุ – ดอก        พะอง – ล า    
 4)  ดินสอ – แท่ง       ดีปลี – ดอก       ตราตั้ง – ตรา  
7. ข้อใด ไม่ เป็นประโยค 
 1) รักพ่ีเสียดายน้อง 2) รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา 
 3) ยุให้ร าต าให้รั่ว 4)  ยาหม้อใหญ่ 
8. “วงเล็บ”   ใช้ลักษณนามว่าอะไร 
 1) ตัว 2) อัน 
 3)  คู ่ 4) วงเล็บ 
 
 
9. ข้อใดใช้ส านวน  ไม่ถูกต้อง 

1) เขาท างานแบบขอไปทีผลงานจะดีได้อย่างไร 
2) ท าอะไรก็ต้องอับอายขายหน้าวันละห้าเบี้ยไปทุกวัน 
3) คนเราต้องรู้จักประมาณตัว  ท าอะไรตามฐานะของตัว  นกน้อยท ารังแต่พอตัวนั่นแหละดี 
4) ท าตัวว่ามีรสนิยมสูง  เป็นหัวเรือใหญ่  ชอบแต่ของดีมีราคา 

10. “คนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโต  เมื่อตกต่ าก็วางตัวอย่างคนท่ัวไปไม่ได้”  ตรงกับส านวนไทยว่าอย่างไร 
 1) เรือใหญ่คับคลอง 
 2) จระเข้ขวางคลอง 
 3) อ่ึงอ่างในรอยตีนโค  
 4) กบในกะลา 
11. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ส าคัญที่สุดของภาษามาตรฐาน 
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1) เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  

  2) เป็นการรักษาวัฒนธรรมไทย 
 3) แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทย 
 4) ท าให้คนไทยสามารถสื่อสารโดยเข้าใจตรงกัน 
12. การสร้างค าในข้อใด ต่าง จากพวก 
 1) ครุศาสตร์     พนาวัน     อุทกภัย 
 2) นิราศ     ลินลาศ     มาตุเรศ  
 3) ชาติภูมิ     วิทยาการ     สันติภาพ 
 4) พาหิรภัย    ขีปนาวุธ     ยุทธศาสตร์ 
13. ค าซ้อนในข้อใดเมื่อสลับต าแหน่งของค าแล้วยังมีความหมายคงเดิม 
 1) อบอุ่น     ชมเชย     กีดกัน 
 2) เรียกร้อง     คัดเลือก   ลบหลู่ 
 3) เยาะเย้ย     หลอกหลอน     หลบหลีก    
 4) ดอกดวง     ดูแล     เลือกเฟ้น 
14. ข้อใดใช้ภาษา ไม่ถูกต้อง ตรงตามความหมาย 

1) หมากทลายนี้มีผลมากกว่าที่คาดไว้ 
2) ตลิ่งพังทลายพาเอาบ้านจมหายไปในคลอง 
3) ถ้าประเทศใดมีแต่คนเห็นแก่ตัวชาตินั้นก็จะทลายไปในที่สุด 
4) พวกเราช่วยกันทลายก าแพงแห่งความไม่เข้าใจให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว 

 
 
15. ค าในข้อใดเป็นค ายืมภาษาสันสกฤต 
 1) สบาย  
 2) สิริ 
 3) สุข  
 4) สนาน 
16. “คิด”  ในข้อใดมีความหมายว่า  “อย่างรอบคอบ” 
 1) คิดการใหญ่  
 2) คิดมาก 
 3) คิดอ่าน  
 4) คิดหน้าคิดหลัง 
17. การเขียนในข้อใดควรใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ 

1) การเขียนจดหมายสมัครงาน  
 2) การเขียนบันทึกการประชุม 
 3) การเขียนประกาศของทางราชการ  
 4) การเขียนจดหมายส่วนตัว 
18. ประโยคใดใช้ส านวนภาษาต่างประเทศ 

1) คิดให้รอบคอบอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเดาไป 
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2) เขาได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินโต้วาท ี
3) ในความเห็นของผมไม่มีใครถูก  ไม่มีใครผิด 
4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 

19. “เพราะ”  ในข้อใดท าหน้าที่เป็นค าวิเศษณ์ขยายค าอ่ืน 
1) พดด้วงร้องเพลงเพราะ  

 2) เขาไปเพราะฉนัขอร้อง 
  3) ต้นไม้ตายเพราะลูก  
 4) เพราะไม่อ่านหนังสือก็เลยท าคะแนนได้น้อย 
20. “ฉันอยากดื่มน้ าจัง”  ค าว่า  “น้ า”  ในข้อใดออกเสียงเหมือนตัวอย่าง 
 1) น้ าดื่มน้ าใช้ต้องการน้ าจืด  
 2) ฉันไม่เชื่อน้ าค าเธอหรอก 
 3) เขาเป็นคนดีมีน้ าใจกับทุกคน  
 4) เขาเดินทางไปทางน้ าสะดวกกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. ข้อใดอ่านถูกต้อง 

 1) ราชวิถี   อ่านว่า   ราด – ชะ – วิ – ถี  

 2) แพร่งสรรพศาสตร์   อ่านว่า   แพร่ง – สับ – พะ – สาด  

 3) ยมราชสุขุม   อ่านว่า   ยม – มะ – ราด – สุ – ขุม  

 4) ราชประสงค์   อ่านว่า   ราด – ประ – สง  

22. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นในการโต้แย้ง 

1) การท าลายเป็ดไล่ทุ่งแก้ปัญหาไข้หวัดนกได้จริงหรือ 

2) เราจะแก้ปัญหาไข้หวัดนกได้จริงหรือ 
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3) ใครจะแก้ปัญหาเรื่องไข้หวัดนกได้ส าเร็จ 

 4) วัคซีนไข้หวัดนกป้องกันเชื้อไวรัสได้จริงหรือ 

 

23. ข้อใด ไม่ใช่ สารโน้มน้าวใจ 

1) เลือกคนดีเข้าสภา  ประชาชาติสุขใจ  

2) ไม่ท าหน้าที่  พวกปล่อยผีเข้าสภา 

3) ลูกหลานแจ่มใส  ชวนผู้ใหญ่ไปเลือกตั้ง  

4) ประชาธิปไตยเต็มใบ  คนไทยไปเลือกตั้ง 

24. ข้อใดคือปัจจัยภายในที่ส่งเสริมการแสดงทรรศนะ 

1) ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความรู้  และประสบการณ์ 

2) สภาพแวดล้อม  บรรยากาศ  และสื่อ 

3) ผู้รับสาร  สื่อ  และสภาพแวดล้อม  

4) ทัศนคติ  สถานที่  และผู้รับสาร 

25. “เสือพีเพราะป่าปก  ป่ารกเพราะเสือยัง  ดินดีเพราะหญ้าบัง  หญ้ายังเพราะดินดี ”  ส านวนนี้              
 มีการใช้เหตุผลกี่ตอน 

 1) 1  ตอน 2) 2  ตอน 

 3) 3  ตอน 4) 4  ตอน 

26. จากข้อ  25  มีสาระตรงกับข้อใด 

 1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม 2) การรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

 3) การพ่ึงพาอาศัยกัน 4) การรู้จังหวะในการด าเนินชีวิต 

27. ค าในข้อใดเป็นค าแผลงที่เกิดจากค ามูลทุกค า 

 1) ต าหนิ   ต ารวจ   ด ารง 2) ต านาน   ต าบล   ด ากล 

 3) สยมภู   สงสาร   สังขาร 4) กินนร   สันติ   สันดาน 

28. ค าว่า  “ใช้”   ในข้อใดมีความหมายว่า  “บังคับให้ท า” 
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 1) ใช้สอย 2) ใช้เงิน 

 3) ใช้ชีวิต 4) ใช้งาน 

29. ค าว่า  “ที”่  ในข้อใดเป็นค าบุพบท 

 1) นั่งให้เป็นที่ 2) นั่งอยู่กับที่นะ 

 3) ไปที่ควรไป 4) ควรจะอยู่ที่บ้าน 

30. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 

 1) พอเขาออกจากบ้านพวกเราก็ไปถึง 2) กินข้าวเสร็จแล้วจึงออกจากบ้าน 

 3) ฉันชื่อว่าเด็ก ๆ จะเดินทางโดยสวัสดิภาพ 4) เด็ก ๆ เดินทางผู้ใหญ่เฝ้าบ้าน 

31. ข้อใดเป็นพยางค์เปิดทุกพยางค ์

 1) ว่าจะไม่ไป 2) แน่นะเธอ 

 3) ใครไปได ้ 4) ตกลงว่าไง 

32. “หนุ่มสาวเหล่านั้นร้องล าท านองเพลงด้วยเสียงใสไพเราะ”   ข้อความที่ยกมานี้มีสระเสียงสั้นกี่ เสียง  
 (ไม่นับค าซ้ า) 

 1) 3   เสียง 2) 4   เสียง 

 3) 5   เสียง 4) 6   เสียง 

33. ข้อใดมีเสียงสระประสม  สระแท้  และสระเกิน 

 1) ครั้นหักศึกมีชัยได้บุรี 2) ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง 

 3) แล้วยกพลนิกายกองหน้า 4) ยาตราด าเนินน าทัพหลวง 

34. “ความอึกทึกครึกโครม  ความกาหลอลหม่าน  ยังคงด าเนินไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงได้ ”      
 ข้อความที่ยกมานี้มีพยางค์ค าตายกี่พยางค์ 

 1) 4   พยางค ์ 2) 5   พยางค ์

 3) 6   พยางค ์ 4) 7 พยางค ์

35. จากข้อ  34  ข้อความนี้ใช้ภาษาระดับใด 

 1) พิธีการ 2) ทางการ 

 3) กึ่งทางการ 4) กันเอง 

36. ข้อใดแสดงอดีต 

 1) อย่าไปเลยบางกอกจะบอกให้ 2) พ่ีเคยไปมาแล้วน้องแก้วเอ๋ย 

 3) จะบอกให้เอาบุญคนคุ้นเคย 4) อย่าไปเลยบางกอกช้ าชอกใจ 

37. ตัวเลือกจากข้อ  36  มีประโยคบอกให้ท ากี่ประโยค 
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 1) 1  ประโยค 2) 2  ประโยค 

 3) 3  ประโยค 4) ไม่มี 

38. ข้อใดใช้ภาษาเพ่ือแสดงทรรศนะ 

1) รัฐบาลแถลงว่าปัญหาภัยแล้งได้รับการแก้ไขจนดีขึ้นเป็นล าดับ 

2) กรมชลประทานประกาศไม่ให้ชาวนาปลูกข้าวกลางปี 

3) ทางกระทรวงเกษตรคาดว่าผลผลิตข้าวอาจจะลดลงแต่ราคาจะสูงขึ้น 

4) รัฐบาลพยายามหาทางแก้ไขภาวะขาดแคลนน้ าในอนาคต 

39. ข้อใดเป็นประโยคกรรม 

1) การดื่มเหล้าเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 

2) อย่าเดินลัดสนามเพราะหญ้าก าลังจะตาย 

3) มีหนังสือดี ๆ หลายเล่มที่ยังไม่ได้อ่าน 

4) ตึกหลังนี้สร้างเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน 

40. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 

 1) มะละกอต้นที่อยู่หลังบ้านออกลูกดก 2) ฉันชอบซื้อผลไม้ที่ตลาดใกล้บ้าน 

 3) เขาไปพบเพ่ือนที่ชลบุรีเป็นประจ า 4) กล้วยที่ต้นสุกแล้วนะ 

41. “รถ”  ของสมเด็จพระสังฆราช  ใช้ค าราชาศัพท์ว่าอย่างไร 

 1) รถพระท่ีนั่ง 2) รถยนต์พระที่นั่ง 

 3) รถพระประเทียบ 4) รถทรงพระท่ีนั่ง 

42. ข้อใด ไม่ มีค าที่มาจากภาษาเขมร 

 1) ชมส าเร็จเสร็จสรรพแล้วกลับหลัง 2) คืนมายงัที่ส านักพักอาศัย 

 3) ครั้นรุ่งเข้ามิสเฟาล์พาครรไล 4) ไปดูในวังนิเวศเขตมนเทียร 

 

อ่านค าประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  43- 44  

  “เสียงสรวลระรี่นี้ เสียงใด 
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 เสียงนุชพ่ีฤาใคร ใคร่รู้ 

 เสียงสรวลเสียงทรามวัย นุชพ่ี  มาแม่ 

 เสียงบังอรสมรผู้ อ่ืนนั้นฤามี” 

43. ค าประพันธ์บาทใดมีค าอัพภาส 

 1) บาทที่  1 2) บาทที่  2 

 3) บาทที่  3 4) บาทที่  4 

44. ค าประพันธ์บทนี้มีไวพจน์ของค าว่า “ผู้หญิง”  กี่ค า  (ไม่นับค าซ้ า) 

 1) 3  ค า 2) 4  ค า 

 3) 5  ค า 4) 6  ค า 

45.  “ล่วงสามยามปลายแล้ว จนไก่แก้วแว่วขันขาน 

 ม่อยหลับกลับบันดาล ฝันเห็นน้องต้องติดตา 

 “สามยาม”  ตรงกับยามใด 

 1) ปฐมยาม 2) ทุติยยาม 

 3) มัชฌิมยาม 4) ปัจฉิมยาม 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  46 – 48 

 “ค าว่า สหภาพแรงงาน หมายถึง องค์การที่ลูกจ้างสมัครใจร่วมกันจัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบ
ประชาธิปไตย เพ่ือให้เป็นตัวแทนของลูกจ้างในการเจรจาต่อรองกับนายจ้าง โดยให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์ใน
เรื่องเก่ียวกับสภาพการจ้าง และเป็นศูนย์รวมความคิดความเห็นของลูกจ้างท่ีจะแสดง             ต่อสถาบันทาง
สังคมอ่ืน ๆ และต่อประเทศชาติ” 

 

46. ข้อความท่ียกมานี้เป็นการอธิบายด้วยวิธีใด 

 1) การนิยาม 2) การใช้ตัวอย่าง 

 3) การชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน 4) อธิบายตามล าดับขั้น 

 

47. ข้อใดเป็นค าประสมทุกค า 

 1) สหภาพ      นายจ้าง 2) ลูกจ้าง     แรงงาน 

 3) จัดตั้ง     รูปแบบ 4) สถาบัน     สังคม 
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48. ข้อใดไม่ปรากฏตามสาระของข้อความนี้ 

 1) สหภาพแรงงานตั้งโดยลูกจ้างแรงงาน  

2) สหภาพแรงงานด าเนินการในรูปแบบประชาธิปไตย 

 3) สหภาพแรงงานด าเนินการภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 

 4) สหภาพแรงงานเป็นศูนย์รวบความคิดของลูกจ้างต่อสถาบันต่าง ๆ ระดับประเทศ  

อ่านค าประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ  49 – 50 

  “พ่อกับแม่ไม่มีทองจะกองให้ จงใฝ่ใจพากเพียรเรียนหนังสือ 
 หาวิชาความรู้เป็นเครื่องมือ เพ่ือยึดถือไว้ใช้จนวันตาย 
 พ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่า จะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมาย 
 ใช้วิชาความรู้ไว้เลี้ยงกาย ลูกสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจ 
49. ค าประพันธ์บทนี้ผู้แต่งมีจุดมุ่งหมายใด 

 1) อบรมสั่งสอน 2) ให้ค าแนะน า 

 3) ให้ความรู้ 4) ให้ข้อคิด 

50. สาระส าคัญของค าประพันธ์นี้ตรงกับข้อใด 

1) มีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไร  ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี 

2) มีความรู้ท่วมหัว  เอาตัวไม่รอด 

3) อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ 

4) มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อนัประเสริฐ 

51. ค าประพันธ์บทนี้มีอักษรน ากี่พยางค์ 

 1) 1  พยางค์  2) 2  พยางค ์

 3) 3  พยางค ์ 4) 4  พยางค ์

52. ข้อใดมีความนัยตรงได้อย่างเดียว 

1) เขาเล่นละครอยู่เธอไม่ทราบหรือ 

2) เขากินได้ทุกอย่างทั้งอาหารไทยอาหารจีน 

3) อย่าท ามือแข็งเลย  ไม่มีมารยาท 
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4) งานเมื่อคนืกร่อยมากมีแขกไปร่วมงานนิดเดียว 

53. ค าในข้อใด ไม่ มีความหมายตรงกันข้าม 

 1) เมตตา – กรุณา  2) สุจริต – ทุจริต  

 3) ด า – ขาว  4) แก่ – อ่อน  

54. ค าในข้อใดเป็นค า ต่าง พวก 

 1) สตรี 2) อิตถ ี

 3) กัญญา 4) หัสดี 

55. การเขียนรายงานทางวิชาการควรปฏิบัติข้อใดเป็นข้อแรก 

 1) การรวบรวมความรู้  

  2) การหาแหล่งข้อมูล 

3) การเลือกหัวข้อเรื่อง 

4) การก าหนดจุดมุ่งหมายและวางขอบเขตของเรื่อง 

56. ถ้ าท่ านจะต้ องเขี ยนจดหมายถึ งหน่ วยงานหนึ่ ง เพ่ื อขอใช้ สนามฟุตบอลในการแข่ งกีฬ า                    
 ข้อใดเหมาะสมที่สุด 

1) จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความกรุณา 

2) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ 

3) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์และขอขอบคุณล่วงหน้า 

4) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์จักเป็นพระคุณยิ่ง 

57. การจัดการประชุมเพ่ือค้นหาความจริง  วางนโยบายและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  เป็นการประชุม
 แบบใด 

 1) การประชุมปรึกษา 2) การประชุมสัมมนา 

 3) การประชุมปฏิบัติการ 4) การประชุมชี้แจง 

58. ข้อใดมีค าซ้ าแสดงความหมายเป็นพหูพจน์ 

 1) เราเคยพบกนัราว ๆ ต้นปีนี่เอง 2) เขานั่งแถว ๆ หน้าห้องประชุม 

 3) เดินเร็ว ๆ หน่อยเถอะใกล้จะถึงแล้ว 4) สุดาเก็บส้มเป็นกระบุง ๆ  
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59.                                      “อย่านอนตืน่สาย 

                                    อย่าอายท ากิน 

                                               อย่าหมิ่นเงินน้อย 

                                               อย่าคอยวาสนา” 

 

 ค าประพันธ์นี้มีเสียงพยัญชนะท้ายก่ีเสียง 

 1) 3  เสียง 2) 4  เสียง 

 3) 5  เสียง 4) 6  เสียง 

60. ค าทับศัพท์ในข้อใดออกเสียงตรงกับรูป 

 1) คลินิก 2) โควตา 

 3) สเกต 4) ไมโครเวฟ 

61. ข้อใดมีโครงสร้างของภาษาและเหตุผล 

1) สุขภาพดีไม่มีขาย  ถ้าอยากได้ต้องออกก าลังกาย 

2) แปรงฟันทุกวัน  เหงือกฟันแข็งแรง 

3) ลูกหลานสดใสถ้าท่องเที่ยวไปกับการบินเรา 

4) คนเสพเปน็บ้า  คนค้าติดคุก 

 

 อ่านข้อความนี้แล้วตอบค าถามตั้งแต่ข้อ  62 –66  

  “โภชนาการ  คือความสัมพันธ์ของอาหารที่เรารับประทาน  กับการสนองตอบของร่างกาย ต่ อ
อาหารนั้นว่า  ย่อยง่ายหรือไม่  เผาผลาญเป็นพลังงานที่ร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์             ได้ ดี
เพียงไร  และของเสียจะถูกขับถ่ายออกได้อย่างไร  ถึงแม้อาหารแต่ละชนิดจะเต็มไปด้วยคุณค่า   แ ต่ สิ่ ง ที่
ส าคัญ  อาหารนั้น ๆ เป็นประโยชน์แก่ระบบของร่างกายมากน้อยเพียงไร  รวมถึงการ           ค ว บ คุ ม
น้ าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ในโลกที่ซับซ้อนของโภชนาการ  เลือดจะเป็นตัวบ่งชี้ ที่ชัดเจนที่สุด” 
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62. ข้อใดคือสาระส าคัญของข้อความนี้ 

1) เลือดจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาหารนั้น ๆ เป็นประโยชน์แก่ระบบของร่างกายมากน้อยเพียงไร 

2) โภชนาการคือความสัมพันธ์ของอาหารที่เรารับประทาน 

3) อาหารทุกชนิดจะมีคุณค่าของอาหารที่เรารับประทาน 

4) การสนองตอบของร่างกายต่ออาหาร  ท าให้การควบคุมน้ าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

63. ข้อใดเป็นค าไทยแท ้

1) โภชนาการคือความสัมพันธ์ของอาหารที่เรารับประทาน 

2) พลังงานที่ร่างกายสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีเพียงไร 

3) และของเสียจะถูกขับถ่ายออกได้อย่างไร 

4) การควบคุมน้ าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

64. ข้อความนี้ใช้ภาษาระดับใด 

 1) ทางการ 2) ไม่เป็นทางการ 

 3) สนทนา 4) กันเอง 

 

65. การสร้างค าในข้อใดต่างพวก 

 1) โภชนาการ 2) สัมพันธ์ 

 3) ประสิทธิภาพ 4) คุณค่า 

 

66. ควรตั้งชื่อบทความนี้ว่าอย่างไร 

1) เลือกกินอาหารตามหลักโภชนาการกันเถอะ 

2) อย่ากินอาหารผิด ๆ  
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 3) ลดน้ าหนักอย่างมีคุณภาพ 

3) ควบคุมน้ าหนักอย่างไร 

 

อ่านค าประพันธ์แล้วตอบค าถามตั้งแต่ข้อ  67 – 68 

 

  เสียงซออ๋อ อ่อ อ้อ เอ่ือยเพลง 

 จับปี่เต๋ง เต่ง เต้ง เต่อต้อง 

 ขลุ่ยตรุ๋ย ตรุ่ย ตรุ้ย เหนง เหน่ง เน่ง ระนาดแฮ 

 ฆ้องหน่อง หนอง น่อง หน้อง  ผรึ่ง พรึ้ง พรึ่ง ตะโพน 

67. ค าประพันธ์นี้มีเครื่องดนตรีกี่ชิ้น 

 1) 3  ชิ้น 2) 4  ชิ้น 

 3) 5  ชิ้น 4) 6  ชิ้น 

68. ข้อใดสรุปไมถู่กต้อง  ตามค าประพันธ์ 

1) เป็นค าประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ 

2) ดีเด่นทางด้านเล่นค า 

3) ดีเด่นทางด้านเล่นเสียงวรรณยุกต์ 

4) ดีเด่นทางด้านเล่นเสียงธรรมชาติ 

69. ข้อใดออกเสียงพยางค์หน้าต่างจากข้ออ่ืน 

 1) ปฐมทัศน์ 2) ปฐมเทศนา 

 3) ปรัมปรา 4) ปรปักษ ์

70. ข้อใดไม่มีความเปรียบเทียบ 

1) ครานั้นพระองค์ผู้ครองภพ ฟังจบแค้นคั่งดังเพลิงไหม ้

 2) เหมือนดินประสิวติดกับเปลวไฟ ดูดู๋เป็นได้อีวนัทอง 

 3) จะว่ารักข้างไหนไม่ว่าได ้ น้ าใจจะประดังเข้าทั้งสอง 

 4) ออกนั่นเข้านี่มีส ารอง ยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้ าลึก 
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71. ค าประพันธ์ข้อใดให้คุณค่าทั้งทางด้านวรรณศิลป์และด้านสังคม 

 1) แก้มช้ าช้ าใครต้อง อันแก้มน้องช้ าเพราะชม 

  ปลาทุกทุกข์อกกรม เหมือนทุกข์พ่ีที่จากนาง 

 2) เพียนทองงามดั่งทอง ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย 

  กระแหแหห่างชาย ดั่งสายสวาทคลาดจากสม 

 3) เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู ่

  ตัวเดียวมาพลัดคู่ เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย 

 4) แต่เช้าเท่าถึงเย็น กล้ ากลืนเข็ญเป็นอาจิณ 

  ชายใดในแผ่นดิน ไม่เหมือนพี่ท่ีตรอมใจ 

72. ตัวเลือกจากข้อ  71  ข้อใดใช้โวหาร  “อติพจน์” 

 1) ข้อ  1 2) ข้อ  2 

 3) ข้อ  3 3) ข้อ  4 

 

73.  “ช่างกลึงต้องพ่ึงช่างชัก 

  ช่างสลักต้องพ่ึงช่างเขียน 

  ช่างรู้ต้องพ่ึงช่างเรียน 

  ช่างติช่างเตียนไม่ต้องพ่ึงใคร” 

 

 ค าประพันธ์ที่ยกมานี้  ผู้แต่งใช้น้ าเสียงอย่างไร 

 1) เยาะเย้ย 2) เหยียดหยาม 

 3) ต าหนิ 4) ขบขัน 

74. ส านวนไทยข้อใดไม่ข้องเกี่ยวกับการพูด 

 1) ปากกัดตีนถีบ 2) ปากเป็นชักยนต์ 

 3) ปากปลาร้า 4) ปากว่ามือถึง 

 

75.  “แม้มากผิกิ่งไม้ ผิวใครจะใคร่ลอง 
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 มัดก ากระนั้นปอง ผลหักก็เต็มทน” 

 

 1) ความสงบ 2) ความสามัคคี 

 3) ความรัก 4) ความอดทน 

 

76. ข้อใดเน้นความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา 

 1) จึ่งรายมนตรามหาสะกด เสื่อมหมดอาถรรพณ์ท่ีฝังอยู ่

 2) จุดเทียนสะกดข้าวสารปราย ภูตพรายโดดเรือนสะเทือนฝาง 

 3) เวรกรรมน าไปไม่รั้งรอ มิพอที่จะต้องพรากก็จากมา 

 4) เป่าลงด้วยพระเวทวิทยา มารดาก็ฟื นตื่นโดยง่าย 

 

77.  “ครานั้นพระองค์ผู้ทรงเดช ฟังเหตุขุ่นเคืองเป็นหนักหนา 

 อ้ายหมื่นไวยท าใจอหังการ์ ตกว่าบ้านเมืองไม่มีนาย 

 จะปรึกษาตราสินให้ไม่ได้ จึงท าตามน้ าใจเอาง่ายง่าย 

 ถ้าฉวยเกิดฆ่าฟันกันล้มตาย อันตรายไพร่เมืองก็เคืองกู” 

 

 สาระส าคัญของค าประพันธ์นี้ เน้นความส าคัญของเรื่องใด 

1) ความส าคัญของการเคารพกฎหมายบ้านเมือง 

 2) ความกตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อแม่ 

 3) ความขาดระเบียบวินัย 

5) ความอคติส่วนตน 

 

 

 

 อ่านค าประพันธ์แล้วตอบค าถามตั้งแต่ข้อ 78 –80 

           “อนิจจาน่าเสียดาย 

         ฉันท าชีวิตหายไปครึ่งหนึ่ง 
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         ส่วนที่หายนั้นลึกซึ้ง 

         เจือน้ าผึ้งบุหงาลดามาลย์” 

   อังคาร  กัลยาณพงศ ์

78. ผู้ประพันธ์ใช้กลวิธีใด 

1) เล่นอักษร 

2) เล่นความหมายเชิงอธิบายความ 

3) เล่นสัมผัสใน  เพื่อให้เกิดความคล้องจอง 

4) เล่นค าซ้ าเพ่ือย้ าความหมาย 

79. ค าใดเป็นภาษาสัญลักษณ์ 

 1) เสียดาย 2) ชีวิต 

 3) น้ าผึ้ง 4) ลึกซึ้ง 

80. ค าใดไม่ใช่ค ายืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต 

 1) อนิจจา 2) ชีวิต 

 3) บุหงา 4) ลดามาลย์ 

 

81.  “ข่าวเศิกเอิกอึงทราบถึงบัดดลในหมู่ผู้ คนชาวเวสาลีแทบทุกถิ่นหมดชนบทบูรีอกสั่น           
 ขวัญหนีหวาดกลัวทั่วไปตื่นตาหน้าเผือดหมดเลือดสั่นกายหลบลี้หนีตายวุ่นหวันพรั่นใจ               ซุ ก
ครอกซอกครัวซ่อนตัวแตกภัยเข้าดงพงไพรทิ้งย่านบ้านตน” 

 1) กาพย์ 2) กลอน 

 3) โคลง 4) ฉันท ์

82. ใจความในข้อ  81  จัดอยู่ในรสวรรณคดีข้อใด 

 1) ศฤงคารรส 2) ภยานกรส 

 3) อัพภูรตรส 4) กรุณารส 

 อ่านข้อความแล้วตอบค าถามตั้งแต่ข้อ  83 – 85 

 

  “คนดีอยู่ที่ไหน ๆ ใคร ๆ ก็รัก  คนไม่ดีอยู่ที่ไหน ๆ ใคร ๆ ก็เกลียด  เรื่องอะไรเราจะเลือก เป็ น
คนไม่ดีเล่า  อันที่จริงการเป็นคนดีนั้นเป็นได้แสนง่ายเพียงแต่คิดดี  พูดดี  ท าดี  เท่านั้น” 
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83. ข้อความนี้ใช้โวหารใด 

 1) บรรยายโวหาร 2) พรรณนาโวหาร 

 3) อุปมาโวหาร 4) เทศนาโวหาร 

84. ค าในข้อใดเป็นค าเชื่อม 

 1) ที่     อันที่     เพียงแต่ 2) อยู่ที่     ที่ไหน ๆ      เพียงแต่ 

 3) ไหน ๆ     ใคร ๆ     อะไร 4) อยู่ที่     ไหน ๆ      ใคร ๆ 

85. ข้อใดเป็นค าไวพจน์ 

 1) มลาย     อินทรีย์     วางวาย 2) สวย     พริ้มเพรา     โศภิต 

 3) มะพลับ     ตะโก     มะไฟ 4) ป่า     ดง     เรือน 

86. “ตามปกติในสมัยที่ยังทรงรับราชการอยู่  บรรทมตื่นเวลาประมาณบ่าย  13  นาฬิกา  สรงพระพักตร์  
 เสวยเครื่องดื่มถ้วยหนึ่งแล้วเสด็จไปเฝ้าพระมารดา  ทรงตรัสสนทนากันด้วยเรื่องกิจธุระส่วนตัว   ตาม
สมควร  แล้วจึงสรงน้ า  เสวยพระอาหาร  และเสด็จไปท าราชการตามหน้าที่” 

 ข้อความนี้มีการใช้ค าราชาศัพท์ผิดกี่ค า 

 1) 2  ค า  2) 3  ค า 

 3) 4  ค า 4) 5  ค า 

87. “งานประดิษฐ์  หมายถึง  ผลผลิตที่เกิดจากความคิดริเริ่มและการลงมือกระท าด้วยตนเอง” 

 ข้อความนี้เป็นการอธิบายด้วยวิธีใด 

1) อธิบายจากเหตุไปสู่ผลลัพธ์  

2) อธิบายด้วยการให้ตัวอย่าง 

3) อธิบายด้วยการเปรียบเทียบ  

4) อธิบายด้วยการนิยาม 

 

88. ข้อใดเป็นการโต้แย้งที่ดีที่สุด 

1) ผมไม่เห็นด้วยนะ  ผมก็พูดตรง ๆ อย่างนี้แหละ 

2) ถึงโกรธก็ยอมเพราะถ้าไม่แย้งคนก็จะขบขันถ้าปล่อยออกไป 
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3) ความคิดของคุณไม่ถูกนะ  เพราะข้อมูลยังคลาดเคลื่อน 

4) ส าหรับประเด็นนี้ผมยังมคีวามเห็นต่างออกไปอยู่บ้าง 

89. ค าว่า  “คะ  ครับ  ซิ  นะ  เถอะ”   ใช้กับภาษระดับใด 

 1) กันเอง 2) ทางการ 

 3) ไม่เป็นทางการ 4) สนทนา 

 

90. ข้อใดหมายถึงพยัญชนะเสียงนาสิก 

 1) ย     ร     ล 2) ง     ม     น 

 3) ศ     ษ     ส 4) ช     ฌ     ย 

  

อ่านข้อความนี้  แล้วตอบค าถามตั้งแต่ข้อ  91 –93  

  “ค าที่ อยากจะขอมากที่ สุ ดก็ คือค าว่า  “ให้ แก่”  เพราะทุกวันนี้ มีคนใช้ว่า  “ให้กับ”               
 เป็นอันมาก  ผมฝังใจกับท่านอาจารย์  คุณพระวรเวทย์พิสิฐ  เป็นอย่างมาก  ท่านสอนว่าในต าราเก่า
 ของพระยาอุปกิตศิลปสาร  หรืออาจารย์ภาษาไทยคนไหน ๆ ก็ตาม  ก็บอกว่า  “ให้อะไรแก่ใคร”   ต้อง  
“ให้แก่”  ไม่ใช่  “ให้กับ”  “ให้กับ”  ต้องหมายความว่าให้กับมือ  เท่ากับค าว่า  วิธ (with)           กั บ  
หรือ  ด้วย   แต่ให้แก่ใคร  ต้องให้แก่เท่านั้น” 

 

91. ข้อความที่ยกมานี้  มีสาระส าคัญตรงกับข้อใด 

1) ค าท่ีแสดงการให้ต้องใช้บุพบท  “แก่”  เท่านั้น 

2) เราอาจใช้ค าบุพบท  “กับ”  แทนค าว่า  “แก่”  ได้  ในความหมายเดียวกัน 

3) ค าว่า  “กับ”  และ  “แก่”  เป็นค าที่ละไว้ได้ 

4) เราอาจใช้ค าว่า  กับ  แทนค าว่า  แก่  ได้ในกรณีที่เป็นภาษาในปัจจุบัน 

 

92. ผู้กล่าวข้อความนี้ใช้วิธีการใดในการอธิบาย 

 1) อ้างข้อเทจ็จริง 2) อ้างหลักฐาน 

 3) อ้างตัวอย่าง 4) อ้างความเคยชิน 
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93. ข้อความนี้ใช้ภาษาระดับใด 

 1) พิธีการ 2) ทางการ 

 3) ไม่เป็นทางการ 4) กันเอง 

 อ่านข้อความนี้แล้วตอบค าถามตั้งแต่ข้อ  94 –95  

  “ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เพราะมนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
 เพียงแต่ขอให้การเปลี่ยนแปลงนั้น  เป็นไปในทางสร้างสรรค์  หรือทางวิวัฒนาการเท่านั้น” 

 

94. ข้อความนี้ควรอยู่ในส่วนใดของการอภิปราย 

 1) ส่วนหน้า 2) ส่วนเนื้อเรื่อง 

 3) ส่วนวิจารณ์ 4) ส่วนสรุป 

 

95. ข้อความนี้ใช้กลวิธีในส่วนใดของการอธิปราย 

1) อธิบายจากเหตุ  ไปสู่  ผลลัพธ์ 

2) อธิบายจากข้อสรุป  ไปสู่  ข้อสนับสนุน 

3) อธิบายจากข้อสรุป  ข้อสรุป  ข้อสนับสนุน 

4) อธิบายจากข้อสนับสนุน  ข้อสรุป  ข้อสนับสนุน 

96. ข้อใดมีความหมายในเชิงประมาทหน้าว่าไม่มีทางจะเอาดีได้ 

 1) เอาปูนหมายหัว 2) เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ 

 3) เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน 4) เอาข้างเข้าถู 

97. ส านวนเปรียบเทียบข้อใดผิด 

 1) อาภัพเหมือนปูน 2) หวานเป็นลม  ขมเป็นยา 

 3) เสียงเท่าฟ้า  หน้าเท่ากลอง 4) ตัวโตราวกับยักษ์มักกะสัน 

98. ข้อใดเป็นประโยคความรวม 

 1) การหาเงินไม่ใช่เป็นเรื่องของความทุกข์ยาก  แต่ความไม่รู้จักพอ  ท าให้มนุษย์ทุกข์ทรมาน 
  กับการแสวงหา 

2) เงินไม่มีอ านาจอันใด  ถ้าใครไม่ยอมเป็นทาสของเงิน 
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3) ต้องสอนคนให้จับปลากินเป็น  เพื่อให้เขามีปลากินตลอดไป 

4) เงินเป็นเครื่องมือท าให้เกิดสุข  แต่เงินไม่ใช่ความสุข 

99. จากข้อ  98.  ตัวเลือกข้อใดเป็น 

 1) ข้อ  1 2) ข้อ  2 

 3) ข้อ  3 3) ข้อ  4 

100. ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 

1) อย่าใช้เทคโนโลยีสูงเกินความสามารถของเกษตรกร 

2) พยายามใช้สารเคมีในไร่นาน้อยท่ีสุด 

3) พยายามพัฒนาภูมิปัญญาไทยให้เข้าสู่ระดับสากล 

 4) อย่ายืมทฤษฎีใหม่ของต่างประเทศโดยไม่ลืมหูลืมตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย 

1. เฉลย  2   สะเงาะสะแงะ     =     เปะปะ 

  1. กะโผลกกะเผลก =     อาการเดินไม่ปรกติ , โขยกเขยก 

  3. กะป ้ากะเป๋อ = เลอะ ๆ เทอะ ๆ  หลง ๆ ลืม ๆ 
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  4. สะวี้ดสะว้าด = รวดเร็ว  ฉวัดเฉวียน  ฉูดฉาด 

2. เฉลย  1 บุคลากร   กิจจะลักษณะ   กาลเทศะ 

  2. ชะตาราศี   เส้นทแยงมุม 

  3. ลมหวน 

4. ผูกพัน 

3. เฉลย  4 กงเกวียนก าเกวียน   =   เวรสนองเวร , กรรมสนองกรรม  ตามหลักพระพุทธศาสนา 

  1. เก็บดอกไม้ร่วมต้น  = เคยท าบุญมาด้วยกันแต่ชาติปางก่อน 

  2. ตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่ม = เร่งรัดท าการงานให้เหมาะสมแก่วัยและเวลา 

  3. ปิดทองหลังพระ  = ความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า 

4. เฉลย   3 ปรารถนา    พราหมณ์    มีรูปพยัญชนะที่ไม่ออกเสียง 

  1. หมายปอง (ม) 

  2. หรูหรา (ร) 

5. เฉลย  1 น่าเล่นน้ า  (โท – โท – ตรี ) 

  2. ข้าวขึ้นหม้อ (โท – โท – โท ) 

  3. ปี๊บใส่ถ่าน (ตรี – เอก – เอก ) 

  4. ก้าวช้า ๆ  (โท – โท – โท ) 

6. เฉลย  2 ดารา – ดวง      ดาวตก – ดวง      โลก – ดวง  

  1. พรุ – แห่ง , พรุ 

  3. ไปรษณียบัตร – แผ่น      พะอง – อัน  

  4. ตราตั้ง – ฉบับ  

7. เฉลย  4 ยาหม้อใหญ่  เป็นค าประสม  หรือ  กลุ่มค า  ไม่เป็นประโยคเพราะไม่มีค ากริยา 

  1. รักพ่ีเสียดายน้อง   เป็นประโยคความรวม 

  2. รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา  เป็นประโยคความรวม 

  3. ยุให้ร าต าให้รั่ว   เป็นประโยคความรวม 

8. เฉลย  3 คู ่

9. เฉลย  4 ท าตัวว่ามีรสนิยมสูง  เป็นหัวเรือใหญ่  (หัวสูง)  ชอบแต่ของดีมีราคา 

10. เฉลย  1 เรือใหญ่คับคลอง 

  2. จระเขข้วางคลอง -  ผู้ที่ชอบกันท่าไม่ให้ผู้อ่ืนท างานได้สะดวก 
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  3. อ่ึงอ่างในรอยตีนโค -  ไม่ประมาณตนจนเกิดอันตราย 

  4. กบในกะลา           -  ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อย 

11. เฉลย  4 ท าให้คนไทยสามารถสื่อสารโดยเข้าใจตรงกัน 

12. เฉลย  2 นิราศ     ลินลาศ     มาตุเรศ      ใช้  “ศ”  เขา้ลิลิต 

13. เฉลย  3 เยาะเย้ย – เย้ยเยาะ      หลอนหลอก – หลอกหลอน      หลบหลีก – หลีกหลบ  

14. เฉลย  1  หมากทะลายนี้  มีผลมากกว่าที่คิดไว้     (ทะลาย – พังทลาย ) 

15. เฉลย  4  สนาน  เป็นค ายืมภาษาสันสกฤต 

  1. สบาย  -  บาลี 

  2. สิร ิ  -  บาลี 

  3. สุข  -  บาลี 

16. เฉลย  4 คิดหน้าคิดหลัง 

17. เฉลย  4 การเขียนจดหมายส่วนตัว 

18. เฉลย  3 ในความเห็นของผมไม่มีใครถูกไม่มีใครผิด   (ผมเห็นว่า) 

19. เฉลย  1 พดด้วงร้องเพลงเพราะ    (ค าวิเศษณ์)  

  2. เขาไปเพราะฉันขอร้อง  (สันธาน) 

  3. ต้นไม้ตายเพราะลูก   (บุพบท) 

  4. เพราะไม่อ่านหนังสือก็เลยท าคะแนนได้น้อย (สันธาน) 

20. เฉลย  4 เขาเดินทางไปทางน้ าสะดวกกว่า      (น้าม) 

  1. น้ าดื่ม  (นั้ม) 

  2. น้ าค า  (นั้ม) 

  3. น้ าใจ  (นั้ม) 

21. เฉลย  1 ราชวิถี   อ่านว่า   ราด – ชะ – วิ – ถี  

  2. แพร่งสรรพศาสตร ์ อ่านว่า แพร่ง – สัน – พะ – สาด  

  3. ยมราชสุขุม  อ่านว่า ยม – มะ – ราด – สุ – ขุม   

  4. ราชประสงค์  อ่านว่า ราด – ชะ – ประ – สง  

22. เฉลย  3 ใครจะแก้ปัญหาเรื่องไข้หวัดนกได้ส าเร็จ 

23. เฉลย  2 ไม่ท าหน้าที่ปล่อยพวกผีเข้าสภา  ไม่ใช่สารโน้มน้าวใจ  เพราะมีค าต าหนิ 

24. เฉลย  1 ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความรู้  และประสบการณ์ 
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25. เฉลย  4 4  ตอน     (เพราะป่าปก     เพราะเสือยัง     เพราะหญ้าบัง     เพราะดินดี) 

26. เฉลย  3 การพ่ึงพาอาศัยกัน 

27. เฉลย  1 ต าหนิ  (ติ)     ต ารวจ  (ตรวจ)     ด ารง  (ตรง) 

28. เฉลย  4 ใช้งาน   -   บังคับให้ท า 

29. เฉลย  4 ควรจะอยู่ทีบ่้าน     (บุพบท) 

  1. นั่งเป็นที่ (นาม) 

  2. นั่งอยู่กับที ่ (นาม) 

  3. ไปทีค่วรไป (นาม) 

30. เฉลย  3 ฉันเชื่อว่าเด็ก ๆ จะเดินทางโดยสวัสดิภาพ     เป็นค าซ้อน  อนุประโยคตามหลัง  “ว่า”  
   ท าหน้าที่เป็นบทกรรม 

  1. เป็นประโยคความรวม (พอ…ก็) 

  2. เป็นประโยคความรวม  (พอ…ก็) 

  4. เป็นประโยคความรวม (พอ…ก็) 

 

31. เฉลย  2 แน่นะเธอ  เป็นพยางค์เปิดทุกพยางค์ 

  1. ไม่ไป  เป็นพยางค์ปิด     ว่าจะ  เป็นพยางค์เปิด 

  3. ใครไปได้  เป็นพยางค์ปิด 

  4. ตกลงไง  เป็นพยางค์ปิด     ว่า  เป็นพยางค์เปิด 

32. เฉลย  2 4  เสียง     อุ     อะ     แอะ     เอาะ 

33. เฉลย  2 ให้ตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง   (โอ   อัว   เอีย) 

  1. ไม่มีสระประสม 

  3. ไม่มีสระเกิน  และสระประสม 

  4. ไม่มีสระเกิน 

34. เฉลย  4 7  พยางค์   ได้แก่   อึก   กะ   ทึก   ครึก   ละ   จะ   สุด 

35. เฉลย  3 กึง่ทางการ 

36. เฉลย  2 พ่ีเคยไปมาแล้วน้องแก้วเอ๋ย  แสดงอดีต 

37. เฉลย  2 2  ประโยค  ได้แก่  ประโยคข้อ  1  และ  ข้อ  4  เป็นประโยคบอกให้ 

38. เฉลย  3 ทางกระทรวงเกษตรคาดว่าผลผลิตข้าวอาจจะลดลงแต่ราคาจะสูงขึ้น 

   (เป็นการแสดงทรรศนะ – คาดว่า ) 



ข 

 
39. เฉลย  4 ตึกหลังนี้สร้างเสร็จก่อนปิดภาคเรียน – เป็นประโยคกรรม 

40. เฉลย  1 มะละกอต้นทีอ่ยู่หลังบ้านออกลูกดก – เป็นประโยคความซ้อน   “ที”่  เป็นประพันธสรรพนาม  

  2. ความเดียว “ที”่  เป็นบุพบท 

  3. ความเดียว “ที”่  เป็นบุพบท 

  4. ความเดียว  “ที”่  เป็นบุพบท 

41. เฉลย  3 รถพระประเทียบ 

42. เฉลย  4 ไปดูในวังนิเวศเขตมนเทียร 

1. ส าเร็จ – เขมร 

2. ส านัก – เขมร 

3. ครรไล – เขมร 

43. เฉลย  1 เสียงสรวลระรี่นี้  เสียงใด  (ระรี่ – อัพภาส) 

44. เฉลย  3 มี  5  ค าได้แก่  นุช , ทรามวัย , แม่ , บังอร , สมร 

45. เฉลย  4 ปัจฉิมยาม 

46. เฉลย  1 การนิยาม 

47. เฉลย  2 ลูกจ้าง    แรงงาน     เป็นค าประสม 

  1. นายจ้าง – ประสม       สหภาพ – สมาส 

  3. จัดตั้ง – ซ้อนความ      รูปแบบ – ซ้อนความ 

  4. สถาบัน – มูล               สังคม – สมาส 

48. เฉลย  3 สหภาพแรงงานด าเนินการภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 

49. เฉลย  1 อบรมสั่งสอน 

50. เฉลย  4 มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน 

51. เฉลย  3 3  พยางค์  ได้แก่   หนัง     หมาย     อย่า 

52. เฉลย  2 เขากินได้ทุกอย่างทั้งอาหารไทยอาหารจีน 

  1. เล่นละคร – แสดงความไม่จริงใจ     เป็นนัยประหวัด 

  3. มือแข็ง     – กระด้าง                         เป็นนัยประหวัด 

  4. กร่อย       – ไม่สนุก                         เป็นนัยประหวัด 

53. เฉลย  1 เมตตา – กรุณา 
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54. เฉลย  4 หัสดี  (ช้าง)     สตรี  อิตถี     กัญญา   (ผู้หญิง) 

55. เฉลย  3 การเลือกหัวข้อเรื่อง 

56. เฉลย  4 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์จักเป็นพระคุณยิ่ง 

57. เฉลย  1 การประชุมปรึกษา 

58. เฉลย  4 สุดาเก็บส้มเป็นกระบุง ๆ 

59. เฉลย  1 3  เสียง   น     ย     ด 

60. เฉลย  4 ไมโครเวฟ 

61. เฉลย  2 แปรงฟันทุกวัน  เหงือกฟันแข็งแรง 

62. เฉลย  1 เลือดจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอาหารนั้น ๆ เป็นประโยชน์แก่ระบบของร่างกายมากน้อย          
   เพียงใด 

63. เฉลย  3 และของเสียจะถูกขับถ่ายออกได้อย่างไร 

64. เฉลย  1 ทางการ 

65. เฉลย  4 คุณค่า 

66. เฉลย  1 เลือกกินอาหารตามหลักโภชนาการกันเถอะ 

67. เฉลย  4 6  ชิ้น  ได้แก่  ซอ   จับปี่   ขลุ่ย   ระนาด   ฆ้อง   ตะโพน 

68. เฉลย  2 ดีเด่นทางด้านเล่นค า 

69. เฉลย  4 ปรปักษ์  อ่านว่า   ปอ – ระ – ปัก  

  1. ปฐมทัศน์ อ่านว่า ปะ – ถม – มะ – ทัด 

  2. ปฐมเทศนา อ่านว่า  ปะ – ถม – มะ – เทด – สะ – หนา  

  3. ปรัมปรา อ่านว่า ปะ – รัม – ปะ – รา  

70. เฉลย  3 จะว่ารักข้างไหนไม่ว่าได้     น้ าใจจะประดังเข้าทั้งสอง 

  1. ดังเพลิงไหม้ 

  2. เหมือนดินประสิวติดกับเปลวไฟ 

  4. ยิ่งกว่าท้องทะเลอันล้ าลึก 

71. เฉลย  2  เพียนทองงานดั่งทอง  ไม่เหมือนน้องห่มตาดพราย 

   กระแหแหห่างชาย   ดั่งสายสวาทคลาดจากสม 

   คุณค่าด้านสังคม – ผู้หญิงห่มสไบตาด  

72. เฉลย  4  แต่เช้าเท่าถึงเย็น  กล้ ากลืนเข็ญเป็นอาจิณ 

   ชายใดในแผ่นดิน   ไม่เหมือนพี่ท่ีตรอมใจ 
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   ใช้โวหาร  อติพจน์   (เปรียบเกินจริง) 

73. เฉลย  3 ต าหนิ 

 

74. เฉลย  1 ปากกัดตีนถีบ – มานะพยายามท างานทุกอย่าง  

  2. ปากเป็นชักยนต์ – ว่ากล่าวสั่งสอนไม่รู้จักหยุด 

  3. ปากปลาร้า         – ชอบพูดค าหยาบ 

  4. ปากว่ามือถึง       – พอพูดก็ท าเลย 

75. เฉลย  2 ความสามัคคี 

76. เฉลย  3 เวรกรรมน าไปไม่รั้งรอ  มิพอที่จะต้องพรากก็จากมา 

77. เฉลย  1 ความส าคัญของการเคารพกฎหมายบ้านเมือง 

78. เฉลย  4 เล่นค าซ้ าเพ่ือย้ าความหมาย 

79. เฉลย  3 น้ าผึ้ง   (ความอ่อนหวาน) 

80. เฉลย  3 บุหงา   (ชวา) 

81. เฉลย  4 ฉันท์   (วิชชุมมาลาฉันท์) 

    ข่าวเศิกเอิกอึง  ทราบถึงบัดดล 

   ในหมู่ผู้คน    ชาวเวสาลี 

   แทบทุกถิ่นหมด   ชนบทบูรี 

   อกสั่นขวัญหนี   หวาดกลัวทั่วไป 

    ตื่นตาหน้าเผือด  หมดเลือดสั่นกาย 

   หลบลี้หนีตาย   วุ่นหวั่นพรั่นใจ 

   ซุกครอกซอกครัว   ซ่อนตัวแตกภัย 

   เข้าดงพงไพร    ทิ้งย่านบ้านตน 

82. เฉลย  2 ภยานกรส     (รสแห่งความกลัวภัย) 

  1. ศฤงคารรส  (รสแห่งความรัก) 

  3. อัพภูรตรส (รสแห่งความประหลาดใจ) 

  4. กรุณารส (รสแห่งความกรุณา) 

83. เฉลย  4 เทศนาโวหาร 

84. เฉลย  1 ที ่    อันที่     เพียงแต่     เป็นค าเชื่อม 
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85. เฉลย  2 สวย     พริ้มเพรา     โศภิตา 

86. เฉลย  1 2  ค า  ได้แก่  ทรงตรัส  (ตรัส)  ส่วนตัว   (ส่วนพระองค)์ 

87. เฉลย  4 อธิบายด้วยการนิยาม 

88. เฉลย  4 ส าหรับประเด็นนี้ผมยังมีความเห็นต่างออกไปอยู่บ้าง 

89. เฉลย  1 กันเอง 

90. เฉลย  2   ง     ม     น 

91. เฉลย  1 ค าท่ีแสดงการให้ต้องใช้  บุพบท  “แก่”  เท่านั้น 

92. เฉลย  2 อ้างหลักฐาน 

93. เฉลย  3 ไม่เป็นทางการ 

94. เฉลย  4 ส่วนสรุป 

95. เฉลย  2 อธิบายจากข้อสรุปไปสู่ข้อสนับสนุน 

96. เฉลย  1 เอาปูนหมายหัว 

  2. เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ - โต้ตอบทะเลาะกับคนพาล 

  3. เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน - แสดงความอวดรู้กับผู้ที่รู้ 

  4. เอาข้างเข้าถู – ไม่ใช้เหตุผล  

97. เฉลย  4 ตัวโตราวกับยักษ์มักกะสัน     ต้องใช้ว่า 

   ตัวโตราวกับยักษ์ปักหลั่น 

  1. อาภัพเหมือนปูน     =  ท าดีแต่ถูกมองขา้มไป 

  2. หวานเป็นลมขมเป็นยา    =  ค าชมมักไร้สาระท าให้ลืมตัวขาดสติ 

  3. เสียงเท่าฟ้า  หน้าเท่ากลอง  =   เสียงอึกทึกครึกโครม  แสดงว่ามีความสนุก 
             สนาน ร่าเริงเต็มที ่

98. เฉลย  2 เงนิไม่มีอ านาจอันใด  ถ้าใครไมย่อมเป็นทาสของเงิน 

99. เฉลย  3 ข้อ  3   เป็นประโยคความซ้อน 

   ต้องสอนคนให้จับปลากินเป็นเพ่ือให้เขามีปลากินตลอดไป 

100. เฉลย  4 อย่ายืมทฤษฎีใหม่ของต่างประเทศโดยไม่ลืมหูลืมตา 
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สารบัญ 
 
เร่ือง           หน้า  

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ค าชี้แจง          ค 
แนวคิด    วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน    1 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน         4 
สรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียน                11 
การสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์       16 
ภาคผนวก          17 
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