ชุดที่ ๒
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ส่ วนที่ ๑ : แบบปรนัย ๔ ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน ๒๕ ข้อ
ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๒๕ คะแนน
อ่านเรื่องต่ อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้ อ ๑-๕
กำรเรี ยนรู ้เชื่อมโยงเป็ นบูรณำกำร ธรรมชำติน้ นั เชื่อมโยงต่อเนื่องอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด ถ้ำเรำเรี ยนอย่ำง
เชื่อมโยงเป็ นบูรณำกำร เรำก็เข้ำไปเชื่ อมโยงกับควำมจริ งและควำมใหญ่ของธรรมชำติ ทำให้เรำมีจิตใจ
ใหญ่ไปด้วย ถ้ำเรำรู ้เป็ นท่อน ๆ เป็ นส่ วน ๆ จิตของเรำก็จะเล็กเป็ นส่ วน ๆ คับแคบ ขัดแย้ง เรื่ องตำบอด
คลำช้ำงเป็ นตัวอย่ำงที่ดี เพรำะตำบอดจึงไม่เห็นช้ำงทั้งตัว แต่ละคนคลำได้และรู ้เฉพำะส่ วนของตน แล้ว
ทะเลำะกันใหญ่ ถ้ำตำไม่บอด ไม่ว่ำจะเริ่ มที่ส่วนใดของช้ำง ก็จะนำไปสู่ กำรรู ้ช้ำงทั้งตัว เป็ นบูรณำกำร
เพรำะควำมรู้แล่นถึงกันไปหมดอย่ำงไม่ติดขัด
กำรศึกษำของเรำทุกวันนี้ทำแบบตำบอดคลำช้ำง ทำให้เกิดผูค้ นที่จิตเล็กเพรำะถูกจำกัดให้รู้เห็น
เฉพำะเรื่ อง ควำมรู ้ แล่นไม่ตลอด ทำให้เกิ ดควำมคับแคบ ขัดแย้ง ทะเลำะกันมำก และทำไปไม่ได้ผล
อย่ำงเช่ นเกษตรตำบลที่ รู้แต่เทคนิ ค เช่ น เรื่ องปุ๋ ย เรื่ องสำรพิษฆ่ำแมลง แต่ไม่เข้ำใจชี วิต สังคม และ
สิ่ ง แวดล้อมของเกษตรกร ไม่ สำมำรถเอำเทคนิ คไปเชื่ อมต่ อกับ ชี วิตของเกษตรกรได้ เกษตรตำบล
หลำยคนเกลี ย ดเกษตรกร ในท ำนองเดี ย วกันครู มี เทคนิ ค กำรสอน นัก เศรษฐศำสตร์ รู้เ ทคนิ ค ทำง
เศรษฐศำสตร์ นักนิติศำสตร์เอำศำสตร์เป็ นเทคนิค หรื อแพทย์ที่เห็นคนไข้เข้ำใจแต่ไข้ ไม่เข้ำใจคน ฯลฯ
เหล่ำนี้ คือกำรเอำ “ศำสตร์ ” ไปเป็ นเพียงเทคนิ ค ไม่ได้นำไปเป็ นปั ญญำที่ทำให้เข้ำใจเรื่ องทั้งหมด
และเชื่อมต่อกันได้ “ศำสตร์ ” ก็เลยเป็ น “ศำสตรำ” กำรศึกษำก็เหมือนใช้อำวุธคนละชิ้น บำงคนถือหอก
บำงคนถือแหลน บำงคนถื อหลำว โดยไม่เข้ำใจควำมจริ งของชี วิต สังคม และสิ่ งแวดล้อม แต่มีอำวุธ
คนละชิ้ น ๆ ก็เปรี ย บประดุ จกำรศึ ก ษำได้ส ร้ ำ งคนป่ ำขึ้ น โลกยุ่ง เพรำะกำรศึ กษำแบบนี้ เรี ย กว่ำเป็ น
กำรศึกษำที่ทำลำยศักยภำพของมนุษย์ก็ได้
กำรเรี ยนรู ้อะไรควรจะเชื่อมโยงทัว่ ตลอด อำจจะตั้งต้นที่ตรงไหนก็ได้แต่อย่ำหยุดเฉพำะตรงนั้น
หรื อติดตำมรำยละเอียดเรื่ องนั้นลงไปทำงเดี ยว แต่ให้โยงกลับไปที่ธรรมชำติท้ งั หมดเป็ นองค์รวมหรื อ
บู ร ณำกำร กำรเรี ยนอะไรเชื่ อ มโยงท ำให้ ค วำมรู ้ แ ล่ น ตลอดไม่ ติ ด ขัด ท ำให้ เ กิ ด ควำมแจ่ ม แจ้ง
(Enlightened) ทำให้เกิดควำมเป็ นอิสระ ทำให้มีควำมเมตตำสู ง เกิดมิติทำงจิตวิญญำณขึ้น ควำมเชื่อมโยง
ทำให้เกิดกำรพัฒนำทำงจิตวิญญำณ
จำกเรื่ อง ศักดิ์ศรี แห่งควำมเป็ นคน ศักยภำพแห่งควำมสร้ำงสรรค์
ของ ประเวศ วะสี

ตัวชี้วดั • อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค และสำนวนจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ป. ๔/๒)
• สะกดคำและบอกควำมหมำยของคำในบริ บทต่ำง ๆ (ท ๔.๑ ป. ๔/๑)
๑. บูรณำกำร มีควำมหมำยตรงกับข้อใด
๑ กำรรวมเข้ำเป็ นหนึ่งเดียวกัน
๒ กำรรักษำให้คงอยูอ่ ย่ำงเดิม
๓ กำรเปลี่ยนแปลงให้ดีข้ ึน
๔ กำรปรับปรุ งให้สมควร
ตัวชี้วดั • ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค (ท ๔.๑ ป. ๔/๒)
• ระบุชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค (ท ๔.๑ ป. ๕/๑)
• วิเครำะห์ชนิดและหน้ำที่ของคำในประโยค (ท ๔.๑ ป. ๖/๑)
๒. ตาบอดคลาช้ าง คำใดเป็ นกริ ยำของประโยค
๑ ตำ
๒ บอด
๓ คลำ
๔ ช้ำง
ตัวชี้วดั • แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ป. ๔/๔)
• แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ป. ๕/๔)
• แยกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๑.๑ ป. ๖/๔)
• จำแนกข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็นจำกเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ป. ๔/๑)
๓. ข้อใดเป็ นข้อเท็จจริ ง
๑ กำรศึกษำก็เหมือนใช้อำวุธคนละชิ้น โดยไม่เข้ำใจควำมจริ งของชีวิต
๒ กำรศึกษำของเรำทุกวันนี้ทำแบบตำบอดคลำช้ำง
๓ ธรรมชำติน้ นั เชื่ อมโยงต่อเนื่ องอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด
๔ กำรเรี ยนรู้ที่เชื่อมโยงทำให้มีควำมเมตตำสู ง

ตัวชี้วดั • คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรื่ องที่อ่ำนโดยระบุเหตุผลประกอบ (ท ๑.๑ ป. ๔/๕)
๔. กำรเรี ยนรู ้ของเด็กไทยในอนำคตควรเป็ นอย่ำงไรจึงจะ “เกิดควำมรู ้แล่นตลอด เป็ นอิสระ
และมีควำมเมตตำสู ง”
๑ เรี ยนเนื้อหำน้อยเน้นกำรปฏิบตั ิ
๒ เรี ยนรู้ให้ลึกในสำขำใดสำขำหนึ่ง
๓ เรี ยนรู ้จำกธรรมชำติเข้ำสู่ เทคโนโลยี
๔ เรี ยนรู ้ให้กว้ำงและเชื่อมโยงกับชีวติ จริ ง
ตัวชี้วดั • สรุ ปควำมรู ้และข้อคิดจำกเรื่ องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวติ ประจำวัน (ท ๑.๑ ป. ๔/๖)
• อธิ บำยข้อคิดจำกกำรอ่ำนเพื่อนำไปใช้ในชีวติ จริ ง (ท ๕.๑ ป. ๔/๒)
๕. นักเรี ยนได้ขอ้ คิดใดจำกเรื่ องนี้
๑ กำรศึกษำต้องให้ท้ งั ควำมรู ้และปลูกฝังคุณธรรม
๒ กำรเรี ยนรู ้เชื่ อมโยงกันได้ท้ งั หมด
๓ กำรศึกษำทำให้คนมีคุณภำพลดลง
๔ กำรเรี ยนรู ้เริ่ มต้นมำจำกธรรมชำติ
อ่านคาประพันธ์ ทกี่ าหนดให้ แล้วตอบคาถามข้ อ ๖-๑๐
ข้ำรักกะลำข้ำนี้
สมบัติชีวติ ติดตรึ ง
กะลำของใครใครรัก
ลี้ใจจำกเรื่ องน่ำกลัว
ข้ำสร้ำงกะลำข้ำแล้ว
ก่อนวันกะลำข้ำพัง
กะลำข้ำมีฟ้ำกว้ำง
มีภูพนั ภูพงุ่ ฟ้ ำ
มีสรวงแสนสรวงช่วงชั้น
มีขมุ แสนขุมนรกนึก
ใครว่ำกะลำข้ำแคบ
ภำคภูมิกะลำข้ำมี

เพรำะมีกะลำใบหนึ่ง
เก็บไว้ลึกซึ้ งส่ วนตัว
เป็ นแหล่งหลบพักคุม้ หัว
ลี้ตวั จำกโลกน่ำชัง
ย่อมวำดวับแวววำวหวัง
คงวับวำวทั้งกะลำ
มีทำงทอดผ่ำนแนวป่ ำ
มีมหำสมุทรสุ ดลึก
มีฝันแสนฝันเฟ้ นฝึ ก
มีสันติสุขศึกเสรี
ข้ำแอบยักไหล่สุขี
เพียงกบน้อยที่ฝันเป็ น
ไพวริ นทร์

ขำวงำม

ตัวชี้วดั • อธิบำยควำมหมำยโดยนัยจำกเรื่ องที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย (ท ๑.๑ ป. ๕/๓)
๖. กะลา ในคำประพันธ์น้ ีหมำยถึงอะไร
๑ สิ่ งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่ง
๒ โลกในจินตนำกำร
๓ กระบวยตักน้ ำ
๔ ที่อยูอ่ ำศัย
ตัวชี้วดั • อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค และข้อควำมที่เป็ นกำรบรรยำยและกำรพรรณนำ
(ท ๑.๑ ป. ๕/๒)
• อธิบำยควำมหมำยของคำ ประโยค และข้อควำมที่เป็ นโวหำร (ท ๑.๑ ป. ๖/๒)
๗. คำประพันธ์น้ ีใช้โวหำรประเภทใด
๑ สำธกโวหำร
๒ เทศนำโวหำร
๓ พรรณนำโวหำร
๔ บรรยำยโวหำร
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่ำนเพื่อนำไปใช้ในกำรดำเนิ นชีวติ
(ท ๑.๑ ป. ๕/๕)
• ระบุควำมรู้และข้อคิดจำกกำรอ่ำนวรรณคดีและวรรณกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตจริ ง
(ท ๕.๑ ป. ๕/๒)
๘. กำรทำงำนใดสอดคล้องกับข้อคิดของเรื่ องนี้
๑ กำรทดลองวิทยำศำสตร์
๒ กำรเขียนบทควำม
๓ กำรประกำศข่ำว
๔ กำรแสดงละคร

ตัวชี้วดั • บอกควำมหมำยของสำนวน (ท ๔.๑ ป. ๔/๖)
๙. ผูแ้ ต่งเสนอควำมคิดโต้แย้งกับสำนวนใด
๑ สวรรค์ในอก นรกในใจ
๒ สร้ำงวิมำนในอำกำศ
๓ กบในกะลำครอบ
๔ กบเลือกนำย
ตัวชี้วดั • วิเครำะห์และเปรี ยบเทียบสำนวนที่เป็ นคำพังเพยและสุ ภำษิต (ท ๔.๑ ป. ๖/๖)
๑๐. ข้อใดตรงกับสำนวนที่เป็ นคำตอบในข้อ ๙
๑ เขำอยูแ่ ต่บำ้ น ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่ฟังวิทยุ ไม่อ่ำนหนังสื อพิมพ์
๒ เขำเปลี่ยนงำนไปเรื่ อย ๆ ไม่พอใจที่ทำงำนไหนทั้งนั้น
๓ เขำคิดฝันจะมีบำ้ นสักหลัง แต่ไม่ขยันทำมำหำกิน
๔ เขำทำอะไรไว้ก็ยอ่ มรู ้อยูแ่ ก่ใจว่ำผิดหรื อถูก

อ่านพระราชดารัส แล้วตอบคาถามข้ อ ๑๑-๑๔
“...ในกำรดำเนิ นชี วิตของเรำ เรำต้องข่มใจไม่กระทำสิ่ งใด ๆ ที่เรำรู ้ สึกด้วยใจจริ งว่ำชัว่ ว่ำเสื่ อม
เรำต้องฝื นต้องต้ำนควำมคิดและควำมประพฤติทุกอย่ำงที่รู้สึกว่ำขัดกับธรรมะ เรำต้องกล้ำและบำกบัน่
ที่จะกระทำสิ่ งที่เรำทรำบว่ำเป็ นควำมดี เป็ นควำมถูกต้องและเป็ นธรรม...”
พระรำชดำรัสพระรำชทำนเพื่อเชิญไปอ่ำนในพิธีเปิ ด
กำรประชุมยุวพุทธิกสมำคมทัว่ ประเทศ ครั้งที่ ๑๒
ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยำ วันเสำร์ที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๑๓

ตัวชี้วดั • อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิ บำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบตั ิตำม (ท ๑.๑ ป. ๖/๖)
• สรุ ปเรื่ องจำกวรรณคดีหรื อวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ป. ๕/๑)
๑๑. พระรำชดำรัสองค์น้ ีสอนเรื่ องใด
๑ ให้รู้จกั ผิดชอบชัว่ ดี
๒ ให้มีควำมจริ งใจ
๓ ให้ศึกษำธรรมะ
๔ ให้ต่อต้ำนคนชัว่
ตัวชี้วดั • อธิบำยกำรนำควำมรู ้และควำมคิดจำกเรื่ องที่อ่ำนไปตัดสิ นใจแก้ปัญหำในกำรดำเนินชีวิต
(ท ๑.๑ ป. ๖/๕)
๑๒. นักเรี ยนจะนำคำสอนจำกพระรำชดำรัสไปใช้ในสถำนกำรณ์ใด
๑ นักเรี ยนทำข้อสอบไม่ได้ และเห็นเพื่อนกำลังลอกข้อสอบกัน
๒ เพื่อนกำลังอ่ำนหนังสื ออย่ำงตั้งใจ แต่นกั เรี ยนอยำกชวนเขำไปเล่น
๓ เพื่อนในกลุ่มกำลังแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน ซึ่ งนักเรี ยนก็มีควำมคิดเห็นอีกแบบหนึ่ ง
๔ นักเรี ยนสนใจสิ นค้ำชนิดหนึ่งที่เห็นโฆษณำบ่อย ๆ และมีดำรำขวัญใจเป็ นผูน้ ำเสนอสิ นค้ำ

ตัวชี้วดั • อ่ำนหนังสื อตำมควำมสนใจและอธิ บำยคุณค่ำที่ได้รับ (ท ๑.๑ ป. ๖/๘)
• อธิ บำยคุณค่ำของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่ำนและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ จริ ง
(ท ๕.๑ ป. ๖/๓)
๑๓. พระรำชดำรัสองค์น้ ีมีคุณค่ำด้ำนใด
๑ คุณค่ำด้ำนวัฒนธรรม
๒ คุณค่ำด้ำนวรรณศิลป์
๓ คุณค่ำด้ำนอำรมณ์
๔ คุณค่ำด้ำนปั ญญำ
ตัวชี้วดั • แสดงควำมคิดเห็นจำกวรรณคดีหรื อวรรณกรรมที่อ่ำน (ท ๕.๑ ป. ๖/๑)
๑๔. ถ้ำคนในสังคมยึดถือพระรำชดำรัสนี้ในกำรอยูร่ ่ วมกัน สังคมจะเป็ นอย่ำงไรเด่นชัดที่สุด
๑ สังคมจะมีวฒั นธรรมที่เจริ ญรุ่ งเรื อง
๒ สังคมจะมีอำนำจแผ่ขยำยออกไป
๓ สังคมจะร่ มเย็นปลอดภัย
๔ สังคมจะมีควำมมัง่ คัง่
ตัวชี้วดั • ใช้คำรำชำศัพท์ (ท ๔.๑ ป. ๕/๔)
• ใช้คำได้เหมำะสมกับกำลเทศะและบุคคล (ท ๔.๑ ป. ๖/๒)
๑๕.

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั
หนังสื อเรื่ อง
พระรำชพิธีสิบสองเดือน ซึ่ งได้รับกำรยกย่องจำกวรรณคดีสโมสรว่ำเป็ น “ยอดของควำมเรี ยงอธิบำย”
คำใดนำมำเติมในช่องว่ำงจึงจะถูกต้อง
๑ ทรงพระรำชนิพนธ์
๒ ทรงพระนิพนธ์
๓ ทรงนิพนธ์
๔ ทรงแต่ง

ตัวชี้วดั • ใช้พจนำนุกรมค้นหำควำมหมำยของคำ (ท ๔.๑ ป. ๔/๓)
• อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิ บำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบตั ิตำม (ท ๑.๑ ป. ๕/๖)
• อ่ำนงำนเขียนเชิงอธิ บำย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบตั ิตำม (ท ๑.๑ ป. ๖/๖)
๑๖. ศึกษำข้อมูลในพจนำนุกรมต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำม
จิ น ต–, จิ น ต์ [จิ น ตะ–] ก. คิ ด . (ป., ส.). จิ น ตกวี
น. กวีผูม้ ี ค วำมสำมำรถในกำรแต่ง ร้ อยกรองตำมแนว
ควำมคิ ด และจิ น ตนำกำรของตนเอง. จิ น ต์ จ ล ก. คิ ด
หวัน่ , คิดหวำดหวัน่ , เช่น ใจปรำชญ์ฤๅเฟื่ องฟื้ นห่ อนได้
จินต์จล. (โลกนิ ติ). (ป. จิ นฺต ว่ำ คิ ด, จล ว่ำหวัน่ ไหว).
จินตนาการ น. กำรสร้ ำ งภำพขึ้ นในจิ ตใจ. (ป. จิ นฺตน
+ อำกำร). จินตนิยม น. (ปรัชญำ) ขบวนกำรใน
ประวัติศำสตร์ ของปรัชญำและศิลปะที่เน้นกำรเป็ นตัว
ของตัวเอง เป็ นอิส ระจำกกฎเกณฑ์และระเบีย บกำรที่
ยึ ด ถื อ กัน มำ นัก ปรั ช ญำและศิ ล ปิ นของขบวนกำรนี้
ถื อ ว่ ำ อำรมณ์ ควำมรู ้ สึ ก ส ำคัญ กว่ ำ เหตุ ผ ล; (ศิ ล ปะ
และวรรณคดี ) คติ นิยมในกำรสร้ ำงสรรค์วรรณกรรม
หรื อศิลปะซึ่ งแสดงให้เห็นชีวิตและโลกตำมจินตนำกำร
หรื อ มโนภำพ. (อ. romanticism). จิ น ตภาพ น. ภำพที่
เกิ ด จำกควำมนึ ก คิ ด หรื อที่ คิ ด ว่ ำ ควรจะเป็ นเช่ น นั้ น,
ภำพลักษณ์ ก็วำ่ . (อ. image).
คำว่ำ จินต์จล อ้ำงอิงถึงวรรณคดีเรื่ องใด
๑ พระอภัยมณี
๒ โคลงโลกนิติ
๓ รำชำธิรำช
๔ สังข์ทอง

ตัวชี้วดั • บอกคำภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย (ท ๔.๑ ป. ๕/๕)
• รวบรวมและบอกควำมหมำยของคำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย (ท ๔.๑ ป. ๖/๓)
๑๗. คำใดไม่ใช่คำที่มำจำกภำษำบำลี-สันสกฤต
๑. ปริ ศนำ

๒. ปุจฉำ
๔. โปรด

๑
๒
๓
๔

๓. ปัญญำ
๕. ไปรษณี ย ์

คำที่ ๒
คำที่ ๓
คำที่ ๔
คำที่ ๑ และ ๕

ตัวชี้วดั • แต่งประโยคได้ถูกต้องตำมหลักภำษำ (ท ๔.๑ ป. ๔/๔)
• จำแนกส่ วนประกอบของประโยค (ท ๔.๑ ป. ๕/๒)
• ระบุลกั ษณะของประโยค (ท ๔.๑ ป. ๖/๔)
๑๘.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เป็ นยำมเช้ำวันหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิ
สำยลมอ่อนพัดโชยแผ่วเบำ
พืชพรรณกำลังผลิใบใหม่เป็ นสี เขียวอ่อนงดงำม
ชำยตำบอดคนหนึ่งนัง่ ขอทำนบนทำงเท้ำ
ป้ ำยกระดำษข้ำงหน้ำขอทำนเขียนว่ำ “ผมตำบอด”

หมำยเลขใดเป็ นประโยคสำมัญ
๑ หมำยเลข ๑
๒ หมำยเลข ๕
๓ หมำยเลข ๒ และ ๓
๔ หมำยเลข ๒, ๓ และ ๔

ตัวชี้วดั • ใช้สำนวนได้ถูกต้อง (ท ๔.๑ ป. ๕/๗)
๑๙. สำนวน “ฆ้องปำกแตก” จะนำไปใช้ในสถำนกำรณ์ใด
๑ ก้ำวหัวเรำะเพื่อนที่หกล้มด้วยเสี ยงดังมำก
๒ กำนต์ชวนเพื่อนคุยในเวลำเรี ยนเป็ นประจำ
๓ เกี้ยวร้องโวยวำยเมื่อเห็นหนอนเดินอยูบ่ นเสื้ อของตนเอง
๔ กุนนำควำมลับของกิ่งไปเล่ำให้เพื่อนคนอื่น ๆ ฟังจนรู ้กนั ทัว่
ตัวชี้วดั • แต่งบทร้อยกรอง (ท ๔.๑ ป. ๖/๕)
๒๐.

เกิดเป็ นคนเกิดง่ำยได้หลำยเท่ำ
เกิดเป็ นครู สูงส่ ง
เติมคำใดในช่องว่ำง กลอนบทนี้จึงจะสมบูรณ์
๑ กว่ำคนดี
๒ ตรงควำมดี
๓ จรรยำบรรณ
๔ ด้วยคุณธรรม

ตำยสู ญเปล่ำเป็ นซำกกำกเดนผี
ปูชนียบุคคลชนบูชำ

ตัวชี้วดั • อธิ บำยควำมหมำยของข้อมูลจำกกำรอ่ำนแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกรำฟ
(ท ๑.๑ ป. ๖/๗)
๒๑. จำนวนเงินที่ร้ำนขำยก๋ วยเตี๋ยวร้ำนหนึ่งขำยได้ต้ งั แต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์

จำกกรำฟ ข้อใดกล่ำวถูกต้อง
๑ วันพุธขำยก๋ วยเตี๋ยวได้เงินน้อยที่สุด
๒ ทุกวันขำยก๋ วยเตี๋ยวได้เงินมำกกว่ำ ๒,๐๐๐ บำท
๓ ยอดขำยวันอังคำรกับวันพุธรวมกันยังน้อยกว่ำวันศุกร์
๔ วันจันทร์ ขำยก๋ วยเตี๋ยวได้เงินน้อยกว่ำวันพฤหัสบดี

ตัวชี้วดั • วิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือจำกกำรฟังและดูสื่อโฆษณำอย่ำงมีเหตุผล (ท ๓.๑ ป. ๖/๓)
๒๒.

SUNNY TABLET
นวัตกรรมล่ำสุ ด เร็ วและแรงกว่ำเดิม
ภำพคมชัดระดับ HD
ดูหนังเล่นเกมสมจริ ง
ตอบสนองกำรใช้งำนรวดเร็ ว เพียงนิ้วสัมผัส
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตฉับไว
รับประกัน ๑ ปี ลงโปรแกรมฟรี สำหรับลูกค้ำ
หำกเครื่ องเสี ยหำย สำมำรถเปลี่ยนเครื่ องใหม่ได้ทนั ที
ทดลองใช้สินค้ำตัวอย่ำงได้ที่ศูนย์บริ กำรทุกสำขำ
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้ำทุกรำยกำรได้ที่ศูนย์บริ กำร
หรื อโทร. ๐๘ ๑๔๒๐ ๘๖๗๒ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ทุกวัน
โฆษณำนี้ น่ำเชื่ อถือหรื อไม่ เพรำะเหตุใด
๑ น่ำเชื่อถือ เพรำะมีคุณสมบัติทนั สมัยตำมที่ผใู ้ ช้ตอ้ งกำรทุกอย่ำง
๒ น่ำเชื่อถือ เพรำะสำมำรถไปทดลองใช้สินค้ำตัวอย่ำงก่อนตัดสิ นใจซื้ อได้
๓ ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะไม่ได้ระบุรำคำ
๔ ไม่น่ำเชื่อถือ เพรำะไม่ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่จะลงให้ฟรี

ตัวชี้วดั • พูดแสดงควำมรู ้ ควำมคิดเห็น และควำมรู ้สึกเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ป. ๔/๓)
• พูดแสดงควำมรู้ ควำมคิดเห็น และควำมรู้สึกจำกเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ป. ๕/๑)
• พูดแสดงควำมรู้ ควำมเข้ำใจจุดประสงค์ของเรื่ องที่ฟังและดู (ท ๓.๑ ป. ๖/๑)
๒๓. กำรพูดในข้อใดแสดงว่ำเข้ำใจจุดประสงค์ของเรื่ อง
๑ ผูม้ ีจิตใจต่ำ ใฝ่ ในทำงอบำยมุข นับว่ำเสี ยทีที่ได้เกิดมำ
๒ เมื่อเกิดเป็ นมนุษย์ควรหมัน่ ทำดีท้ งั กำย วำจำ ใจ
๓ ผูท้ ำดียอ่ มเป็ นสุ ข ผูท้ ำชัว่ ย่อมเป็ นทุกข์
๔ คนมีจิตใจต่ำ มนุษย์มีจิตใจสู ง

ตัวชี้วดั • รำยงำนเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ (ท ๓.๑ ป. ๔/๕)
• พูดรำยงำนเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ (ท ๓.๑ ป. ๕/๔)
• พูดรำยงำนเรื่ องหรื อประเด็นที่ศึกษำค้นคว้ำจำกกำรฟัง กำรดู และกำรสนทนำ (ท ๓.๑ ป. ๖/๔)
๒๔. กำรพูดรำยงำนในข้อใดน่ำสนใจ
๑ พูดนำสั้น ๆ จำกนั้นเน้นให้ดูภำพ เอกสำร หรื อของจริ ง
๒ พูดเนื้อหำตำมลำดับด้วยท่ำทำงมัน่ ใจ ยิม้ แย้มแจ่มใส
๓ เปิ ดโอกำสให้ผฟู้ ังซักถำมได้ตลอดกำรพูด
๔ อธิบำยข้อมูลทุกหัวข้ออย่ำงละเอียดที่สุด
ตัวชี้วดั • พูดโน้มน้ำวอย่ำงมีเหตุผลและน่ำเชื่อถือ (ท ๓.๑ ป. ๖/๕)
๒๕. คำพูดใดทำให้ผฟู้ ังคล้อยตำมมำกที่สุด
๑ ผูท้ ี่อ่ำนหนังสื อจะพบขุมทรัพย์ล้ ำค่ำซึ่ งมนุษย์เท่ำนั้นจึงจะมีโอกำสได้พบ
๒ ผูท้ ี่อ่ำนหนังสื อย่อมฉลำดรอบรู ้ ประกอบกิจกำรงำนต่ำง ๆ ให้เจริ ญก้ำวหน้ำได้
๓ ผูท้ ี่อ่ำนหนังสื อนับว่ำใช้เวลำอย่ำงคุม้ ค่ำ ทุกนำทีของผูน้ ้ นั จะได้รับควำมรู ้อนั เป็ นประโยชน์
๔ ผูท้ ี่อ่ำนหนังสื อจะเกิดทักษะในกำรอ่ำน สำมำรถจับใจควำมได้เร็ ว วิเครำะห์และสังเครำะห์
ได้แม่นยำ

ส่ วนที่ ๒ : อ่ำนข้อควำมที่กำหนดแล้วเลือกคำตอบที่จะใช้เติมในช่องว่ำงจำกหมวดคำตอบ ก และ ข
ให้ถูกต้องทั้ง ๒ หมวด หมวดละ ๑ คำตอบ จึงจะได้คะแนน ข้อละ ๒ คะแนน
รวม ๑๐ คะแนน
ตัวชี้วดั • เขียนแสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นได้ตรงตำมเจตนำ (ท ๒.๑ ป. ๕/๖)
๒๖.

ก.
เธอจริ งใจกับฉันตลอดมำ แนะนำชักชวนแต่สิ่งที่เป็ นประโยชน์
และคัดค้ำนห้ำมปรำมในสิ่ งที่เป็ นโทษ ยำมสุ ขเรำสุ ขด้วยกัน ยำมทุกข์ก็ร่วมแบ่งเบำไม่เคยทิ้งกัน
ข.
เธอคือ
เรำจะเป็ นเพื่อนกันตลอดไป

ก. ๑
๒
๓
๔

ไอ้เพื่อนยำก ฉันโคตรดีใจที่ได้เธอเป็ นเพื่อน
ฉันเห็นเธอมีน้ ำใจจึงลองคบเป็ นเพื่อน
เธอโชคดีที่มีเพื่อนอย่ำงฉัน
ตั้งแต่เรำรู ้จกั กัน เธอเป็ นเพื่อนที่ดี

ข. ๑
๒
๓
๔

กัลปพฤกษ์
กัลยำณมิตร
กัลปำวสำน
กัลปั งหำ

ตัวชี้วดั • เขียนจดหมำยถึงผูป้ กครองและญำติ (ท ๒.๑ ป. ๕/๕)
• เขียนจดหมำยส่ วนตัว (ท ๒.๑ ป. ๖/๖)
ก.

๒๗.

หลำนได้รับหนังสื อสำรำนุกรมที่คุณลุงส่ งมำให้แล้วครับ หลำนดีใจเหลือเกิน หนังสื อชุดนี้
ข.
ให้ควำมรู้ดีมำก หลำนอยำกได้มำนำนแล้ว
ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสู ง
ก. ๑
๒
๓
๔

กรำบเท้ำคุณลุงที่เคำรพ
สวัสดีครับคุณลุง
ถึงคุณลุงที่รักยิง่
เรี ยน คุณลุง

ข. ๑
๒
๓
๔

ขอบพระคุณนะครับ หลำนจะเก็บรักษำอย่ำงดีและใช้ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด
ตั้งแต่ที่คุณลุงสัญญำไว้ หลำนก็รอมำตลอด นึกว่ำจะลืมเสี ยแล้ว ขอบพระคุณนะครับ
ขอบพระคุณนะครับ คุณลุงช่ำงใจดีเหมือนพ่อพระ ไม่มีใครรักหลำนเท่ำคุณลุงอีกแล้ว
แต่รำคำแพง คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมซื้ อ จึงให้ลองขอคุณลุง ไม่น่ำเชื่อว่ำจะได้จริ ง ๆ
ขอบพระคุณนะครับ

ตัวชี้วดั • เขียนสื่ อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมำะสม (ท ๒.๑ ป. ๔/๒)
• เขียนสื่ อสำรโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมำะสม (ท ๒.๑ ป. ๕/๒)
๒๘. วิธีลำ้ งหน้ำให้เนียนใส ไร้สิวและริ้ วรอย มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้
ก. ตำมอุณหภูมิหอ้ งให้เปี ยกทัว่ ใบหน้ำ
๑.
๒. เทผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดผิวหน้ำลงบนฝ่ ำมือ หยดน้ ำลงไปเล็กน้อย ใช้มืออีกข้ำงถูเบำ ๆ
สักครู่ ให้ผลิตภัณฑ์แตกตัว
๓. นำมำนวดเบำ ๆ บนใบหน้ำ เริ่ มนวดจำกตรงกลำงไปด้ำนข้ำงทั้งซ้ำยและขวำ
ข.
๔.
ก. ๑
๒
๓
๔

แตะน้ ำ
ชโลมน้ ำ
ทำน้ ำ
สำดน้ ำ

ข. ๑
๒
๓
๔

ทิ้งไว้จนแห้งไม่ตอ้ งล้ำงออก
ใช้น้ ำล้ำงจนสะอำดหมดจดทัว่ ใบหน้ำ
ทำครี มบำรุ งเพื่อเพิ่มควำมชุ่มชื้นให้แก่ผวิ หน้ำ
ใช้ผำ้ ที่แห้งและสะอำดเช็ดหน้ำจนหมดครำบลื่น

ตัวชี้วดั • เขียนย่อควำมจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๒.๑ ป. ๕/๔)
• เขียนย่อควำมจำกเรื่ องที่อ่ำน (ท ๒.๑ ป. ๖/๕)
ย่อ นิ ท ำนเรื่ อ ง ดวงใจของแม่ ของภิ ก ขุ โ พธิ์ แสนยำนุ ภ ำพ จำกหนัง สื อ รวมนิ ท ำน
ก.
ควำมว่ำ

๒๙.
.

ถึ กเป็ นเด็กที่มีรูปร่ ำงหน้ำตำอัปลักษณ์ และเรี ยนไม่เก่ ง มักถูกเพื่อน ๆ ล้อเลี ยนอยู่เสมอ
เมื่อทนไม่ไหว เขำก็หนี โรงเรี ยนไปเล่นจนเย็นจึงกลับบ้ำน ครู ประจำชั้นเห็นเขำขำดเรี ยนหลำยวัน
จึงมำหำแม่ของเขำที่บำ้ น แม่รับปำกครู ว่ำจะพำเขำไปโรงเรี ยนต่อให้ได้ เย็นวันนั้นเมื่ อเขำทำทีว่ำ
กลับจำกโรงเรี ยนเช่นเดี ยวกับทุกวัน แม่กำลังทอผ้ำผืนใหม่ยำวได้เพียงคืบกว่ำ แม่ให้เขำหยิบกรรไกร
ข.
มำส่ งให้และแกล้งทำท่ำจะตัดผ้ำผืนนั้น เขำเห็นก็รีบห้ำม
แม่จึงสอนว่ำ กำรเรี ยนของเขำก็เหมือนผ้ำผืนนี้ ถ้ำเรี ยนไม่สำเร็ จก็ไม่สำมำรถใช้ทำประโยชน์ได้
เขำสะเทือนใจในคำสอนของแม่จึงกลับไปเรี ยนต่อจนสำเร็ จ
ก. ๑
๒
๓
๔

รำคำ ๑๕ บำท
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔
จำนวน ๒๒๔ หน้ำ
หน้ำ ๑๕๖-๑๖๐

ข. ๑
๒
๓
๔

ผมบอกแม่วำ่ ต้องทอผ้ำให้เสร็ จจึงจะใช้ประโยชน์ได้
เขำบอกท่ำนว่ำผ้ำที่ทอเป็ นผืนยำวจึงจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
เขำบอกแม่วำ่ ผ้ำยังทอไม่เสร็ จ ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้
เขำบอกแม่วำ่ “ผ้ำยังสั้นนิดเดียว ถ้ำตัดตอนนี้ จะทำประโยชน์อะไรได้”

ตัวชี้วดั • เขียนแผนภำพโครงเรื่ องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พฒั นำงำนเขียน (ท ๒.๑ ป. ๔/๓)
• เขียนแผนภำพโครงเรื่ องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พฒั นำงำนเขียน (ท ๒.๑ ป. ๕/๓)
• เขียนแผนภำพโครงเรื่ องและแผนภำพควำมคิดเพื่อใช้พฒั นำงำนเขียน (ท ๒.๑ ป. ๖/๓)
• เขียนเรี ยงควำม (ท ๒.๑ ป. ๖/๔)

๓๐.

ก.

ควำมสำคัญของภำษำ
ภำษำต่ำง ๆ ในอำเซี ยน

ภำษำสื่ อสำร
สำนสัมพันธ์อำเซียน

เนื้อเรื่ อง

ประโยชน์ของกำรใช้ภำษำเหล่ำนั้น
กำรเรี ยนรู ้และฝึ กฝนภำษำเหล่ำนั้น

สรุ ป

ก. ๑
๒
๓
๔

คำขึ้นต้น
บทคัดย่อ
คำนำ
ขั้นนำ

ข. ๑
๒
๓
๔

ภำษำที่สำคัญที่สุดในอำเซียน
ผลของกำรใช้ภำษำร่ วมกันในอำเซี ยน
เอกลักษณ์ที่แตกต่ำงกันของแต่ละภำษำ
กำรผลักดันให้ภำษำไทยเป็ นภำษำกลำงในอำเซียน

ข.
____________________________

ชุดที่ ๒
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
ข้ อ
๑

เฉลย
๑

๒

๓

๓

๓

๔

๔

๕

๒

๖

๒

๗

๔

๘

๔

๙

๓

๑๐

๑

๑๑

๑

เหตุผล
ข้อ ๒ คือ กำรอนุรักษ์ ข้อ ๓ คือ วิวฒั นำกำร ข้อ ๔ คือ กำรปฏิรูป
คลำ เป็ นกริ ยำของประโยค หมำยถึง ใช้มือลูบหรื อควำนอย่ำงช้ำ ๆ เพื่อให้รู้วำ่ เป็ น
อะไร ข้อ ๑ ตำ เป็ นคำนำม ข้อ ๒ บอด เป็ นคำกริ ยำคุณศัพท์ ข้อ ๔ ช้ำง เป็ นคำนำม
สำมำรถอธิบำยและพิสูจน์ให้เห็นจริ งได้ดว้ ยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
ส่ วนข้ออื่นเป็ นควำมคิดเห็นของผูเ้ ขียน
กำรเรี ยนรู ้ให้กว้ำงจะมองเห็นภำพทั้งหมดหรื อองค์รวมของสิ่ งต่ำง ๆ และเมื่อ
เชื่อมโยงกับชีวติ จริ งก็จะเกิดควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปปฏิบตั ิในบริ บทของสังคม
เกิดเป็ นคุณธรรมขึ้นในจิตใจ
เป็ นควำมคิดหลักของเรื่ องนี้ ซึ่ งผูเ้ ขียนต้องกำรให้ผอู ้ ่ำนเข้ำใจกำรเรี ยนรู ้
และกำรจัดกำรศึกษำที่ถูกต้อง สำมำรถนำไปใช้ในกำรดำเนินชีวติ ได้อย่ำงแท้จริ ง
ตีควำมจำกคำประพันธ์วำ่ ข้ำสร้ำงกะลำข้ำแล้ว ย่อมวำดวับแวววำวหวัง
มีฝันแสนฝันเฟ้ นฝึ ก เก็บไว้ลึกซึ้ งส่ วนตัว
ผูแ้ ต่งใช้สำนวนภำษำในลักษณะอธิ บำยควำมคิดและควำมรู ้สึกมำยังผูอ้ ่ำน
ไม่มีรำยละเอียดของสิ่ งต่ำง ๆ ที่ทำให้ผอู ้ ่ำนเห็นภำพ (พรรณนำ) ไม่มีคำสั่งสอน
(เทศนำ) และไม่มีกำรยกตัวอย่ำง (สำธก)
ข้อคิดของเรื่ องนี้ คือ โลกในจินตนำกำรกว้ำงใหญ่ เป็ นสมบัติส่วนตัวที่ตอ้ งใช้
ให้เป็ น ซึ่งกำรทำงำนที่ตอ้ งใช้จินตนำกำร คือ กำรแสดงละคร นอกนั้นต้องใช้
ข้อเท็จจริ ง
สำนวนนี้หมำยถึง คนที่ขำดวิสัยทัศน์ มองเห็นแต่สิ่งที่อยูใ่ กล้ตวั เท่ำนั้น
และปิ ดหูปิดตำไม่รับรู ้โลกภำยนอก แต่ผแู ้ ต่งคำประพันธ์น้ ีเสนอควำมคิดว่ำ
เขำสร้ำงโลกในจินตนำกำรขึ้นเพื่อหลบพักจำกโลกควำมจริ งที่น่ำเกลียดน่ำกลัว
กำรอยูแ่ ต่บำ้ น ไม่รับรู ้ข่ำวสำร จะทำให้ขำดวิสัยทัศน์ ไม่ทนั โลกที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงทุกวัน ส่ วนข้อ ๒ ตรงกับสำนวนกบเลือกนำย ข้อ ๓ ตรงกับสำนวน
สร้ำงวิมำนในอำกำศ ข้อ ๔ ตรงกับสำนวนสวรรค์ในอก นรกในใจ
กำรรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดี ย่อมไม่ประพฤติในทำงที่ผดิ และประพฤติในทำงที่ถูกต้อง
ดีงำม

ข้ อ
๑๒

เฉลย
๑

๑๓

๔

๑๔

๓

๑๕

๑

๑๖

๒

๑๗

๓

๑๘
๑๙

๔
๔

๒๐
๒๑

๒
๓

๒๒

๒

๒๓

๒

๒๔

๒

๒๕

๑

เหตุผล
ข้อ ๑ ต้องใช้กำรรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดีเพื่อตัดสิ นใจว่ำตนเองจะเลือกทำงใด
ข้อ ๒ ต้องใช้ควำมมีมำรยำท รู้กำลเทศะ และเคำรพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
ข้อ ๓ ต้องใช้ควำมมีเหตุผลและกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ข้อ ๔ ต้องใช้กำรมีวิจำรณญำณเพื่อตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้ำ
ผูอ้ ่ำนได้รับควำมคิดซึ่ งเสริ มสร้ำงสติปัญญำให้เข้ำใจหลักในกำรดำเนินชีวิต
และกำรธำรงสังคม
เมื่อทุกคนรู ้จกั ผิดชอบชัว่ ดี มุ่งทำดี เว้นทำชัว่ สังคมย่อมร่ มเย็นปลอดภัย
อยูร่ ่ วมกันอย่ำงผำสุ ก
เป็ นคำรำชำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหำกษัตริ ย ์ สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุ ดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
ระบุไว้ทำ้ ยควำมหมำยของคำและตัวอย่ำงที่ยกมำว่ำ โลกนิติ ซึ่ งหมำยถึง
อ้ำงอิงตัวอย่ำงจำกโคลงโลกนิติ
โปรด เป็ นคำที่มำจำกภำษำเขมร สังเกตจำกพยัญชนะต้นที่เป็ นอักษรควบ
และไม่ปรำกฏลักษณะของตัวสะกดและตัวตำมในภำษำบำลี-สันสกฤต
ทั้ง ๓ ประโยคมีใจควำมเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็ นประโยคสำมัญที่มีส่วนขยำย
ฆ้องปำกแตก หมำยถึง ปำกโป้ ง เก็บควำมลับไม่อยู่ ชอบนำควำมลับของผูอ้ ื่น
ไปโพนทะนำ
รับสัมผัสทั้งในวรรคและระหว่ำงวรรค และมีควำมหมำยสัมพันธ์กนั
วันอังคำรขำยได้ ๑,๕๐๐ บำท วันพุธขำยได้ ๒,๖๐๐ บำท รวมเป็ น ๔,๑๐๐ บำท
ซึ่ งน้อยกว่ำวันศุกร์ ที่ขำยได้ ๔,๕๐๐ บำท
กำรมีสินค้ำให้ทดลองใช้แสดงถึงควำมจริ งใจของผูข้ ำย ถ้ำผูซ้ ้ื อทดลองใช้แล้ว
มีขอ้ สงสัยหรื อไม่พอใจก็สำมำรถสอบถำมพนักงำนและมีสิทธิ์ ที่จะไม่ซ้ื อได้
เสนอแนวทำงที่มนุษย์ควรปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นจุดประสงค์ที่แท้จริ ง ส่ วนข้ออื่นเพียงแค่
บอกควำมแตกต่ำงของมนุษย์กบั คนและผลที่ได้รับ
กำรพูดรำยงำนต้องอธิ บำยเนื้ อหำตำมลำดับ และผูพ้ ดู ต้องมีบุคลิกภำพดี
ส่ วนข้อ ๑ กำรใช้สื่อต้องใช้เพื่อประกอบกำรอธิบำยให้ผฟู้ ังเข้ำใจชัดเจน
ข้อ ๓ ผูพ้ ดู จะเปิ ดโอกำสให้ผฟู้ ังซักถำมเมื่อรำยงำนจบ ข้อ ๔ กำรพูดรำยงำน
ต้องรักษำเวลำจึงควรพูดประเด็นสำคัญ ตัดรำยละเอียดที่ไม่สำคัญออก
ใช้กำรเปรี ยบเทียบและชี้ให้เห็นว่ำกำรอ่ำนหนังสื อเป็ นโอกำสดีของมนุษย์
ที่ควรไขว่คว้ำ
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เหตุผล
ใช้ถอ้ ยคำสุ ภำพ สื่ อควำมหมำยเหมำะสม สัมพันธ์กบั ข้อควำมถัดไป เหมำะที่จะ
เปิ ดเรื่ อง
กัลยำณมิตร หมำยถึง มิตรดี ซึ่ งตรงกับเนื้ อควำมข้ำงต้น
คำขึ้นต้นจดหมำยถึงญำติผใู ้ หญ่จะใช้ กรำบเท้ำ...ที่เคำรพ เช่นเดียวกับจดหมำยถึง
บิดำมำรดำ
ใช้ถอ้ ยคำสุ ภำพ ใจควำมเหมำะสม แสดงว่ำเห็นคุณค่ำของสิ่ งที่ได้รับ ผูใ้ ห้ยอ่ ม
รู้สึกชื่นใจ
ชโลม หมำยถึง ลูบไล้ให้เปี ยก ซึ่ งเป็ นวิธีกำรที่สอดคล้องกับกำรล้ำงหน้ำ
เป็ นขั้นตอนที่ถูกต้อง
หลังจำกชื่อหนังสื อต้องระบุหน้ำของเรื่ องที่นำมำย่อควำม
กำรย่อควำมต้องใช้สรรพนำมบุรุษที่ ๓ ไม่ใช้เครื่ องหมำยอัญประกำศ
และถ้ำกล่ำวถึงผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่ องนั้นให้ใช้ชื่อโดยตรง ซึ่ งในเรื่ องนี้คือ แม่
เรี ยงควำมมีองค์ประกอบ ๓ ส่ วน คือ คำนำ เนื้อเรื่ อง สรุ ป
สอดคล้องกับโครงเรื่ องที่กำหนดไว้ในตอนต้น สัมพันธ์กบั ชื่อเรื่ อง
และมีควำมเหมำะสม

