
ผู้สอน :  อาจารยม์ณี พงษเ์ฉลียวรัตน ์
             

๑.การเขียนจดหมายสมัครงาน 
๒.การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 



 



๑.  บอกความหมายของจดหมายสมัครงานได้ 
๒. บอกหลักการเขยีนและรูปแบบจดหมายสมัครงานได้ 
๓.  เขยีนจดหมายสมัครงานและ/หรือเขยีนประวัตยิ่อได้ 
๔.  บอกลักษณะและประโยชนข์องข้อสอบอัตนัยได้ 
๕.  อธิบายแนวทางในการตอบข้อสอบอัตนัยได้ 



จงอ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วพจิารณาว่า  หรือ  

๑. การเขยีนจดหมายสมัครงาน มจุีดประสงคเ์พือ่ให้
ได้งานท า 
 

๒. การอ้างอิงบุคคลในจดหมายสมัครงาน มผีลดคีือ
ท าใหผู้้เขยีนมคีวามม่ันใจ 

 



๓.จดหมายสมัครงานควรเขยีนด้วยลายมอืทีบ่รรจง 
สวยงาม และ อ่านงา่ย  
 

๔. ในการเขยีนจดหมายสมัครงานควรใช้กระดาษ 
สีอ่อน และซองทีม่รูีปภาพสวยงาม 
 



๕. ในเนือ้หาจดหมายสมัครงาน ควรเขยีนความ 
จ าเป็นส่วนตัวเพือ่ท าใหผู้้อ่านเกิดความเหน็ใจ 
 

๖. การเขยีน วัน เดอืน ปี ในจดหมายสมัครงานนิยม
เขยีนตามแบบวันทีข่องหนังสือราชการ คือ 20 
สิงหาคม 2552  



๗. การใช้สรรพนามในการเขยีนจดหมายสมัครงาน 
ผู้เขยีนใช้สรรพนามแทนตนเองว่า ผม หรือ ดฉัิน 
และใช้สรรพนามแทนผู้รับว่าคุณ  

 
๘. บางหน่วยงานใหค้วามส าคัญเร่ืองลายเซน็ 
  ของผู้สมัครงานด้วย 
 



๙. การเขยีนจดหมายสมัครงานแตกต่างกับการ
เขยีนประวัตยิ่ออย่างชัดเจนในเร่ืองรูปแบบ 
 

๑๐. ส่ิงทีจ่ าเป็นในการเขยีนจดหมายสมัครงานก็คือ
การบอกคุณสมบัตขิองผู้เขยีนจดหมาย  



       
  ๑.  การเขยีนจดหมายสมัครงาน 

 

 





            จดหมายสมัครงานเป็นจดหมายที่
บุคคลเขียนติดต่อบุคคล หน่วยงาน ห้างร้าน 
บริษัท เพื่อใช้แนะน าตัวให้ผู้ว่าจ้างรู้จัก จึง
นับเป็นเอกสารส าคัญทีจ่ะท าให้ได้รับการ 

   พจิารณาเข้าสัมภาษณ ์
   ในโอกาสต่อไป 



๑.๑  บอกแหล่งข่าวและต าแหน่งงานทีต้่องการสมัคร 
๑.๒  ใหร้ายละเอียดส่วนตัวพอสังเขป 
๑.๓  บอกประสบการณ ์
๑.๔  อ้างอิงบุคคล 
๑.๕  ใหข้้อมูลตดิต่อกลับ แสดงความพร้อมในการ  
        ท างาน 



จดหมายสมัครงานมส่ีวนประกอบ ๓ ส่วน คือ 
        - ส่วนต้น 
        - ส่วนเนือ้หา 
        - ส่วนทา้ย 



                                                                                                                     ๑. ทีอ่ยู่.................................... 
                                            ๒. วนั เดือน ปี.................................................... 
๓. เร่ือง........................................................................................................... 
๔. ค าขึน้ต้น................................................................................................... 
๕. ส่ิงทีส่่งมาด้วย   ๑).................................................................................... 
                               ๒)................................................................................... 
                               ๓)................................................................................... 



     ๖.เน้ือหาส่วนทีห่นึ่ง (แหล่งข่าว,ต าแหน่งงาน)................... 
................................................................................................ 
       เน้ือหาส่วนทีส่อง (รายละเอยีดส่วนตวั)......................... 
................................................................................................ 
       เน้ือหาส่วนทีส่าม (กจิกรรมและการฝึกประสบการณ์)... 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 
 



      เน้ือหาส่วนทีส่ี่(การอ้างองิบุคคล)...................................... 
............................................................................................... 
    เน้ือหาส่วนทีห้่า (สถานทีต่ดิต่อกลบั โทรศัพท์)................ 
............................................................................................... 



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

          ๗. ค าลงท้าย 
                             ๘. ลายมือช่ือ 
                             ๙. (ช่ือเต็ม) 



      รูปแบบของจดหมายสมัครงาน 
 

 





                                                                                       74/16  หมู่ 5 ต าบลตลาดขวญั 
                                อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
                      9  มีนาคม  2552 
เร่ือง  ขอสมัครงานในต าแหน่งเลขานุการ 
เรียน  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์  จ ากดั 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย   1.  รูปถ่าย  ขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 
               2.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา  จ านวน 1  ฉบับ 
                       3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 
               4.  ใบรับรองการฝึกงาน  จ านวน  1  ฉบับ   

 



(เน้ือหาส่วนที่หน่ึง)  
           ดิฉันได้ทราบข่าว จากป้ายประกาศประชาสัมพันธ์  
ในมหาวทิยาลยัว่า ทางบริษทัฯ ต้องการรับสมัครต าแหน่ง
เลขานุการดฉัินมีความสนใจขอสมัครเพ่ือรับการพจิารณา
ในต าแหน่งดงักล่าว 

                 



     (เน้ือหาส่วนที่สอง)  
                     ดฉัินช่ือ  นางสาวดารา   บุญประกอบ   อายุ   21   ปี   
สัญชาตไิทย มีภูมิล าเนาอยู่ทีจ่งัหวดันนทบุรี สุขภาพแข็งแรง  
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาบริหารธุรกจิ จาก 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ได้
คะแนนเฉลีย่ตลอดหลกัสูตร 3.25   ดฉัินสามารถใช้ภาษาองักฤษ 
และภาษาจนีได้ด ี ทั้งการพูดและการเขียน สามารถพมิพ์ดดี
ภาษาไทยนาทลีะ 45 ค า ภาษาองักฤษนาทลีะ 30 ค า และใช้
คอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างดทีั้งโปรแกรม Word  และ Excel 



(เน้ือหาส่วนที่สาม) 
 

          ในระหว่างศึกษา ดฉัินมีส่วนร่วมในกจิกรรมของมหาวทิยาลยั 
และคณะมาโดยตลอด  เคยฝึกประสบการณ์วชิาชีพด้านเลขานุการ
ทีบ่ริษัทปูนซีเมนต์  จ ากดั (มหาชน) เป็นเวลา  1 ภาคเรียน จากผล
การฝึกประสบการณ์   ท าให้ดฉัินมีประสบการณ์หลายด้าน    และ
มั่นใจว่าจะปฏิบัตงิานด้านเลขานุการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 (เน้ือหาส่วนทีส่ี่) 
              ท่านสามารถสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบั ประวตัิส่วนตัว  การศึกษา  
    ความประพฤติ   ตลอดจนประสบการณ์การท างานของดิฉัน  ได้ทีบุ่คคล
ต่อไปนี ้

  1.  อาจารย์มลุลี  ศรีทรัพย์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     กรุงเทพฯ 
10300 โทรศัพท์ 02-2432240 ต่อ 357 

  2.  คุณดาริกา  บริรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัทปูนซีเมนต์ จ ากัด  
(มหาชน)   88   ถนนสะพานสูง   บางซ่ือ  กรุงเทพฯ  10800    โทรศัพท์      
02-5851125 
 



(เน้ือหาส่วนทีห้่า) 
 
          ดิฉันหวงัว่าข้อมูลดังกล่าว  คงได้รับการพจิารณาจากท่านให้เข้ารับ
การสัมภาษณ์ตามวนั  เวลาทีท่่านสะดวก  ดิฉันมีความตั้งใจทีจ่ะท างาน
ให้บริษัทอย่างเต็มก าลงัความสามารถ     เพ่ือความก้าวหน้าของบริษัท   
ท่านสามารถติดต่อดิฉันได้ตามทีอ่ยู่ข้างต้น  หรือโทรศัพท์หมายเลข    
081-4325678   ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
 



                                       
                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                    (นางสาวดารา  บุญประกอบ) 
 

 



•   เจ้าของลายเซน็เป็นคนมองโลกในแง่ด ีมีผู้ใหญ่เกือ้กูล 
เซน็โซนบนสูงเด่น เป็นคนมีความคิดฝันจนิตนาการบรรเจดิ
โรแมนตกิแบบฟุ้ง ๆ   
•   เซน็ตัดชื่อตัวเองทีอั่กษรตัวแรก จะท าใหเ้หน็ดเหน่ือย
ปวดศีรษะ ปวดหวัใจบ่อย โชคลาภมักถูกตัดถูกแย่งชิง 
 



•   ลายเซน็นี ้บ่งบอกถงึความโอ่อ่า ทะนงองอาจ มีความฝัน 
มีเป้าหมาย ใจด ีใจนักเลง รักพวกพ้อง เจ้าส าราญ รสนิยมด ี
อารมณ์สุนทรีย ์คบคนหลากหลาย ห่วงใยพวกพ้องน้องพี ่
ดูแลครอบครัวด ี 
•  ตัวหน้าเซ็นใหญ่คล้ายรูปหัวใจ มีอารมณโ์รแมนติก แต ่         

.                       ซ่อนความดุ ความดือ้ดงึไว้ในตัว 



•   เจ้าของลายเซ็นนีเ้ป็นคนไม่มีเล่หเ์หลี่ยมช้ันเชิงกับใคร    พูดจา
ตรงไปตรงมา  ซื่อตรง  ยดึถอืความถูกต้อง  ถ้าสนใจอะไรจะใฝ่รู้ใฝ่
ศึกษาอย่างจริงจัง  เก็บเงนิเป็น  ช่างระแวงระวัง  ขีกั้งวล  รักอิสระ   
เลือกคบ เลือกอยู่ในกลุ่มคนทีต่นคุ้นเคย หัวเก่า ไม่มักใหญ่ใฝ่สูงนัก 
ใจด ีขีส้งสาร ประนีประนอมเป็น 
•  จุดท้ายชื่อและนามสกุล ท าให้หยุดตัวเอง โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ   
.                                               การงานจึงมีน้อย 



•   เจ้าของลายเซ็นนี้ เป็นคนอารมณ์สุนทรีย ์ ท างานเก่ง 
พวกพ้องมาก ประสบความส าเร็จเร็วไว แต่ภายในมีทุกข ์ มี
หว่งใหกั้งวล สนใจแสวงหาความก้าวหน้า โอ่อ่า หรูหรา  ให้
ความส าคัญแก่ตัวเองมากกว่าญาติมิตรในครอบครัว  เป็น
ตัวของตัวเองสูง 



                                                                               ๑๘๑ / ๗๔  ถนนประชาราษฎร์  ๒ 
                 บางโพ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ   
                                                                             ๑๐๘๐๐ 
                                                     ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 เร่ือง  ขอสมคัรงานในต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ัญชี 
 เรียน  ผู้จดัการฝ่ายบุคคล  บริษัททพิยประกนัภัย  จ ากดั 
 ส่ิงทีส่่งมาด้วย ๑.  รูปถ่าย  ขนาด  ๒  นิว้  จ านวน   ๒ รูป 
   ๒.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา  จ านน   ๑ ฉบับ 
   ๓.  ส าเนาบัตรประชาชน  จ านวน   ๑ ฉบับ 
   ๔.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน   ๑ ฉบับ 
   ๕.  ส าเนาใบ  สด. ๙  จ านวน   ๑   ฉบับ 
   ๖.   ใบรับรองผลการท างาน   จ านวน   ๑ ฉบับ  
 



        กระผมได้ทราบข่าวจากโฆษณาในหนังสือพิมพ์  สตาร์ซอคเก้อร์  ฉบับลงวันที ่ 
๒๙  กันยายน  ๒๕๕๐  ว่า  ทางบริษัทฯ  ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี  ๑  ต าแหน่ง  
กระผมมคีวามประสงค์ขอสมคัรงานเพ่ือรับการพจิารณาในต าแหน่งดงักล่าว 

           กระผมช่ือ นายชาตรี  นพรัตน์ อายุ ๒๕  ปี  สัญชาติไทย สถานภาพโสด สุขภาพ
แข็งแรง และพ้นภาระการคัดเลือกทหารแล้ว มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาการบัญชี คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๒.๘๐ กระผมมีความสามารถใช้
คอมพวิเตอร์ได้เป็นอย่างด ีมคีวามซ่ือสัตย์  และมคีวามละเอยีดรอบคอบสูง 



     เม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว  กระผมได้ท างานบริษัทคอนเซ็ปเฟอร์นิเจอร์  จ ากัด  ใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ัญชีเป็นเวลา  ๓  ปี  สาเหตุที่ลาออกเพราะกระผมต้องการประสบการณ์
ในการท างานมากขึน้  และต้องการความก้าวหน้าในวชิาชีพ   

      ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว  การศึกษา  ความ
ประพฤต ิของกระผม  ตลอดจนประสิทธิภาพการท างานได้ทีบุ่คคลต่อไปนี ้

  ๑.  อาจารย์ทศันา   พงษ์ไพโรจน์   อาจารย์ประจ าคณะวทิยาการจดัการ 
       มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา   เขตดุสิต   กรุงเทพฯ   ๑๐๓๐๐ 
       โทรศัพท์ ๐๒ – ๒๔๓๒๒๔๐   ต่อ  ๓๕๘ 
  ๒.  คุณลลนา    สมบูรณ์ทรัพย์    หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
        บริษัทคอนเซ็ปเฟอร์นิเจอร์  จ ากดั    ถนนพญาไท    กรุงเทพฯ   ๑๐๔๐๐ 
       โทรศัพท์  ๐๒ – ๒๙๕๑๖๗๘ 



     กระผมหวงัว่า คงจะได้รับการพจิารณาจากท่านให้ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวนั 
เวลา ทีท่่านสะดวกเพ่ือช้ีแจงรายละเอยีดเพิม่เตมิ ท่านสามารถตดิต่อกระผมได้ตามทีอ่ยู่
ข้างต้น  หรือโทรศัพท์หมายเลข  ๐๘๙ – ๘๒๖๙๔๙๐  ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ 
โอกาสนี ้
 

        ขอแสดงความนับถือ 
       
     
                     (นายชาตรี  นพรัตน์) 



ตัวอย่างจดหมายสมัครงานชนิดแยกรายละเอียดส่วนตั2.pdf
ตัวอย่างจดหมายสมัครงานชนิดแยกรายละเอียดส่วนตั2.pdf


๓.๑ วางรูปแบบการเขยีนจดหมายถูกต้อง 
๓.๒ พมิพจ์ดหมายแทนการเขยีนด้วยลายมอื 
๓.๓ ใช้ภาษาสุภาพและถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
๓.๔ ใช้สรรพนามในการเขยีนให้ถูกต้อง 
๓.๕ ใช้กระดาษสีขาวขนาด A 4 และซองขนาด
มาตรฐาน 

๓.๖ บอกคุณสมบัตใิห้ครบถ้วนตามทีบ่ริษัท  
ประกาศไว้ 



๔.๑ ไม่อ้างความจ าเป็นส่วนตัว 
๔.๒ ไม่เขยีนอวดอ้างความสามารถเกนิจริง 
๔.๓ กรณีทีเ่ปล่ียนงานใหม่  ให้เขยีนเหตุผลและ  
      ความจ าเป็นในการออกจากงานด้วย 
๔.๔  การอ้างองิบุคคลควรขออนุญาตก่อน   
๔.๕ ให้ความส าคัญในการตดิต่อกลับ 
 



       การเขยีนประวัตยิ่อเป็นอกีแนวทางหน่ึงซึ่งผู้สมัคร
งานจะได้ใช้เป็นเอกสารในการสมัครงาน  มี
ส่วนประกอบดังนี ้

       ๑.  ข้อมูลส่วนตัว  
       ๒.  การศึกษา 



๓. การฝึกอบรม                    
๔. ประสบการณ ์
๕. ความรู้/ทกัษะ                  
๖.  ความสนใจพเิศษ 
๗. บุคคลอ้างอิง 



       ข้อมูลส่วนตวั  
 

ชื่อ    นายทองก้อน  มูลพร้อม 
ทีอ่ยูปั่จจุบนั  เลขที ่16 ซอย 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย ์
                   เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-0444212 
เกิด    13 กรกฎาคม 2518   อายุ 28 ปี 
น ้าหนัก    52 ก.ก.  ส่วนสูง    165  ซ.ม. 
สัญชาต ิ   ไทย   เชือ้ชาต ิ   ไทย 
ศาสนา    พุทธ     สถานภาพ   โสด 
สุขภาพ   แข็งแรง 

 



         การศึกษา 
- 2524 – 2529  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดดอน   
   เกรดเฉล่ีย  4.00 
- 2530 – 2534  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตวรีะ
วทิยา สาขาอังกฤษ – ฝร่ังเศส เกรดเฉล่ีย 3.99 

- 2536 – 2539  ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร/์ 
เอกภาษาอังกฤษ-ยุโรป เกรดเฉล่ีย  3.04 

 



การฝึกอบรม  
- 2539 – 2540  บริษัท หนังสือน่ารัก จ ากัด ต าแหน่ง
เจ้าหน้าทีป่ระสานงานโรงพมิพ ์
 

 ประสบการณ ์ 
- 2540 – 2543   บริษัท  วัยแรกแย้ม  จ ากัด ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
พสูิจนอั์กษร 

- 2544 – 2546   บริษัท  ไทยบุ๊ค  จ ากัด  ต าแหน่งเจ้าหน้าทีพ่สูิจน์
อักษร   
 



        ความรู้/ทกัษะ 
- สามารถใช้คอมพวิเตอรโ์ปรแกรม Adobe PageMaker,  

Adobe PhotoShop และ Adobe  lllustrator  ได้ 
- สามารถอ่านภาษาบาลี  สันสกฤต  ได้อย่างคล่องแคล่ว 
- สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง SLR  ได ้

 
 
 

        ความสนใจพเิศษ 
- ดนตรีไทย  (ขิม) 
- ตกีอลฟ์ 

 



         บุคคลอ้างอิง 
- นายมงคล มุ่งม่ัน ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพสูิจนอั์กษร 
บริษัทหนังสือวัยแรกรุ่น จ ากัด 

  โทร. 02-2122431 
- นางเชอร่ี ช่วงช้ัน ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพสูิจนอั์กษร 
บริษัท ไทยบุ๊ค จ ากัด โทร.02-2451267 

 
(แหล่งทีม่า กองส่งเสริมการมีงานท า กระทรวงแรงงาน) 



จงอ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วพจิารณาว่า  หรือ  

๑. การเขยีนจดหมายสมัครงาน มจุีดประสงค์
เพือ่ใหไ้ด้งานท า   
 

๒. การอ้างอิงบุคคลในจดหมายสมัครงาน มผีลดี
คือท าใหผู้้เขยีนมคีวามม่ันใจ 

 

  

  



๓. จดหมายสมัครงานควรเขยีนด้วยลายมอืทีบ่รรจง 
สวยงาม และ อ่านงา่ย  
 

๔. ในการเขยีนจดหมายสมัครงานควรใช้กระดาษ 
สีอ่อน และซองทีม่รูีปภาพสวยงาม    
 

  

  



๕. ในเนือ้หาจดหมายสมัครงาน ควรเขยีนความ 
จ าเป็นส่วนตัวเพือ่ท าใหผู้้อ่านเกิดความเหน็ใจ 
 

๖. การเขยีน วัน เดอืน ปี ในจดหมายสมัครงานนิยม
เขยีนตามแบบวันทีข่องหนังสือราชการ คือ 20 
สิงหาคม 2552  

 

  

 



๗. การใช้สรรพนามในการเขยีนจดหมายสมัครงาน 
ผู้เขยีนใช้สรรพนามแทนตนเองว่า ผม หรือ ดฉัิน 
และใช้สรรพนามแทนผู้รับว่าท่าน  

 
๘. บางหน่วยงานใหค้วามส าคัญเร่ืองลายเซน็ 
  ของผู้สมัครงานด้วย 
 

 

 
 

 



๙. การเขยีนจดหมายสมัครงานแตกต่างกับการ
เขยีนประวัตยิ่ออย่างชัดเจนในเร่ืองรูปแบบ 
 

๑๐. ส่ิงทีจ่ าเป็นในการเขยีนจดหมายสมัครงานก็คือ
การบอกคุณสมบัตขิองผู้เขยีนจดหมาย  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

๒.การเขยีนตอบข้อสอบอตันัย 
 
 
 
       
     



๑.ข้อสอบแบบอัตนัยเหมาะทีจ่ะใช้วัดสมรรถภาพ
ของสมองขัน้การวเิคราะหแ์ละประเมินค่ามากทีสุ่ด 
 

๒.การเขยีนตอบข้อสอบอัตนัยใหเ้ขียนเป็นแบบ
ความเรียง 

 
 



๓.ประโยชนข์องข้อสอบอัตนัยคือผู้สอบสามารถ
แสดงความรู้ ความคิดเหน็และความเข้าใจได้อย่าง
กว้างขวาง 
 

๔. การเขยีนความเรียงคือการเขียนแบบเรียงความ 
 
 



๕. ข้อสอบอัตนัยเหมาะสมในการใช้วัด
ความสามารถของผู้สอบจ านวนมาก  
 

๖.การตรวจใหค้ะแนนข้อสอบอัตนัยม ี๓ วธิีคือการ
จัดอันดับคุณภาพ การประเมนิค่ารวม และการ
แบ่งกลุ่ม 
 

 
 



 
 

 
 

๗. ข้อจ ากัดของข้อสอบอัตนัย คือ การให้
คะแนนไม่แน่นอนขึน้อยู่กับทศันคตแิละ
อารมณข์องผู้ตรวจด้วย   
 
๘. ในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย ผู้ตอบควร
ใช้ภาษาแบบแผนเทา่น้ัน  



 
 

 
  

๙. ข้อสอบที่ถามแบบจ าเพาะเจาะจง และ
ต้องการค าตอบเฉพาะเร่ือง จัดว่าเป็นข้อสอบ 
อัตนัย  

๑๐. การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย ต้องตอบให้
ตรงประเดน็ข้อค าถาม  มสีาระ  และชัดเจน  

 



         ข้อสอบอัตนัยหมายถึงข้อสอบที่วัดความรู้ของผู้สอบ  โดย
การให้ผู้สอบเขยีนตอบข้อสอบแบบความเรียง  ซ่ึงผู้สอบสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในขอบเขตที่ก าหนด โดย
การใช้ภาษาของตนเองเรียบเรียงและส่ือความคิดออกมาให้ผู้อ่ืน
เข้าใจได้  ข้อสอบแบบความเรียงจึงมีความเป็นอัตนัยสูง  เหมาะ
ที่จะใช้วัดสมรรถภาพของสมองขั้นการสังเคราะห์ และประเมิน
ค่ามากทีสุ่ด 



       ความเรียงคอืการเขียนเรียบเรียงถ้อยค า
ให้เป็นข้อความเพื่อแสดงความรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึกนึกคดิ ประสบการณต์่างๆ 
ของตนเองให้ ผู้อื่นเข้าใจได้ตรงตามที่
ผู้เขียนต้องการ 

 
 
 



 ๒.๑ แบบไม่จ ากัดค าตอบ หรือแบบขยายความ  ต้องการ
ใหผู้้ตอบแสดงความคิดเหน็อย่างอิสระ สามารถวัด
สมรรถภาพด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทศันคต ิการ
ประเมินค่าได้อย่างกว้างขวาง 

 ๒.๒ แบบจ ากัดค าตอบ ข้อสอบแบบนีจ้ะถามแบบจ าเพาะ
เจาะจงและต้องการค าตอบเฉพาะเร่ือง ซึง่ผู้สอบต้อง
จัดเรียงความคิดใหเ้ป็นระเบยีบ เพือ่ใหต้รงประเดน็ของ
ค าถามเพยีงสั้นๆ 



จงอธิบายแนวความคิดเ ร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

จงเปรียบเทียบความแตกต่างของค าว่า 
“วรรณคด”ี กับ “วรรณกรรม” 



ค าถาม ค าตอบ 

๑.ผู้แต่งหนังสือ 
 “นิราศ-ลอนดอน” คอื 
 
๒.เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ตรวจ
กระแสไฟฟ้าว่าขั้วใดเป็น
บวกหรือลบเรียกว่า 

๑...................................... 
......................................... 
 
๒......................................
......................................... 



    ๓.๑  ผู้สอบสามารถแสดงความรู้ 
ความคิดเห็น  และความเข้าใจได้อย่าง
กว้างขวาง 

   ๓.๒  ผู้สอบสามารถเสนอข้อมูล และ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ได้อย่างละเอียดตาม
ความต้องการ 

   ๓.๓  ผู้สอบสามารถแสดงวธีิแยกแยะ
ความคดิ การจัดระเบยีบความคดิ และ
การใช้ภาษาของตนได้ 



๔.๑ ข้อสอบอัตนัยควรใช้ถามเร่ืองที่
ต้องการวัดความรู้อย่างแท้จริง 

๔.๒ ข้อสอบอัตนัยควรใช้กับผู้เข้าสอบที่
มีจ านวนคนไม่มากนัก 

๔.๓ ข้อสอบอัตนัยเหมาะสมในการใช้วัด
ความสามารถในการเขยีนเชงิวพิากษ ์
วจิารณ ์การแสดงทัศนะ และแนวคดิ
ต่างๆ 



๕.๑  การใหค้ะแนนไม่แน่นอน  คะแนนทีไ่ด้
ขึน้อยู่กับผู้ตรวจ เช่น อารมณ ์ทศันคตขิอง
ผู้ตรวจ ลายมอืของผู้ตอบด้วย 

๕.๒  ขาดความเทีย่งตรงทางเนือ้หา เพราะออก
ข้อสอบได้น้อยจงึไม่ครอบคลุม 

๕.๓ ตรวจข้อสอบยากและเสียเวลามาก 



๖.๑  อ่านหนังสือให้จบอย่างน้อย ๒ คร้ัง  
       แล้วจับประเดน็ส าคัญ 
๖.๒  ก่อนถงึวันสอบควรพักผ่อนให้เพยีงพอ 
๖.๓  อ่านค าส่ังในข้อสอบให้เข้าใจ 
๖.๔  ตัดสินใจเลือกข้อค าถามแล้วตอบข้อสอบให้ 
       เสร็จเป็นข้อๆ 



๖.๕  ตคีวามในข้อค าถามให้ถูกต้อง 
๖.๖  ควรแบ่งเวลาท าข้อสอบในแต่ละข้อให้เหมาะสม 
๖.๗ วางโครงเร่ืองก่อนเขียนค าตอบ 
๖.๘ เขียนตอบให้ตรงประเดน็ มีสาระ ชัดเจน 
๖.๙ เขียนตอบโดยให้เหตุผลอ้างอิง ข้อเทจ็จริง และ  
      ยกตัวอย่างประกอบ 
 



๖.๑๐ ใช้ภาษาแบบแผนหรือกึ่งแบบแผน 
๖.๑๑ อ่านทบทวนหลังตอบข้อสอบเสร็จแล้ว 
๖.๑๒ เขยีนด้วยลายมอืทีอ่่านงา่ย สะกดค า   
        ถูกต้อง  แบ่งวรรคตอน และย่อหน้าได้ 
        เหมาะสม 



ภาษาปาก  คือภาษาที่ใช้พูดในชีวิตประจ าวัน
ในหมู่คนใกล้ชิด เช่น เพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง 
บิดามารดา เป็นค าพูดที่ไม่ต้องระมัดระวังและ
พิถีพิถันมากนัก เช่น ภาษาถิ่น ภาษาแสลง 
ภาษาที่ใช้ในการละเล่น ข้อเขียนในอนุทิน 
จดหมายส่วนตัว รายงานข่าวสังคม บันเทิง 
เป็นต้น 



ตัวอย่างภาษาปาก 
           กระทรวงบัวแก้วจับมือกับกระทรวงมหาดไทย 
จัดโครงการน าเยาวชนเวียดนามเยือนไทย ระหว่าง
วันที่ ๒๘ ก.ค.-๑๗ ส.ค. ที่ผ่านมา ให้เด็กๆ เวียดนาม
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเด็กไทย เช่น ทัศนศึกษา
ในกรุงเทพฯ และพักอาศัยกับครอบครัวรับรองที่
เชียงรายเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยและเวียดนาม
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกัน และยังช่วย
กระชับความสัมพันธร์ะดับประชาชนไทย-เวียดนาม
ยิง่ขึน้ 



 ภาษากึ่งแบบแผน  คือภาษาที่ใช้ในโอกาสทั่วๆ ไป 
ใช้ได้ในการพูดและการเขียน แต่เพิ่มความพิถีพิถัน
ในการใช้ มีความสุภาพและมีมารยาทขึน้ เช่น ข่าว
ทั่ วไป บทความ คอลัมน์ต่างๆ ในหนังสือพิมพ ์
ประกาศ นวนิยาย เร่ืองส้ัน สารคดีบางประเภท บท
วจิารณ ์เป็นต้น 



 ตัวอย่างภาษากึ่งแบบแผน 
              เวลาที่คุณไปเที่ยวทางไกล ถ้าคุณอยาก
ออกไปเห็นส่ิงต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
คุณจะเลือกตื่นสายหรือตื่นเช้า เปรียบชีวิตกับการ
ท่องเที่ยวทุกคนมีเวลาในแต่ละวันเท่ากัน แต่คนที่
บริหารเวลาได้ดีกว่า มีโอกาสได้เห็นส่ิงดีๆ มากกว่า
คนอื่น สมมติว่าวัยท างานของคุณเร่ิมต้นเมื่อจบ
ปริญญาตรี ช่วงเวลาที่คุณจะมีพละก าลังมากที่สุด
อยู่ในระหว่างอายุ ๒๐-๔๕ ปี คุณจะใช้เวลา ๒๕ ปีที่
คุณมีเท่ากับคนอืน่นีอ้ย่างไร 



 ภาษาแบบแผน   ภาษาแบบแผนคือภาษาที่เรียบ
เรียงด้วยความประณีต ใช้ได้ทั้งในการพูดและการ
เขียน บางโอกาสใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการ เช่น 
ปาฐกถา โอวาท ค าปราศรัยของบุคคลในโอกาส
ต่างๆ บทวิจารณ์  ค าน าหนังสือ หนังสือประเภท
ต ารา  แบบเรียน จดหมายราชการ เป็นต้น 



 ตัวอย่างภาษาแบบแผน 
           ส านวนภาษิตมีอยู่ในภาษาของทุกชนชาต ิ
บรรพบุรุษและนักปราชญ์ของแต่ละชาติ  แต่ละ
ภาษา ต่างได้กล่ันกรองความรู้  ความคิด  และ
ประสบการณอ์ันหลากหลายจากสภาพความเป็นไป
ในสังคมของตนยุคน้ันๆ ขึ้นมาเป็นส านวนภาษิต  
เพื่อใช้บอกเล่าเร่ืองราวในอดีต  และอบรมส่ังสอน
ลูกหลาน ถ้อยค าส านวนเก่าๆ ที่มีมาแต่โบราณ จึง
เป็นค ากล่าวที่ล้วนคมคาย  กะทัดรัด น่าฟัง ทั้งมี
ความหมายลึกซึง้กินใจ 



 

  จงอภปิรายข้อความทีว่่า “ประชาชน
เป็นอย่างไรกไ็ด้รัฐบาลอย่างน้ัน” 

 



- ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับค ากล่าวที่ว่า “นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่สนใจและไม่เห็นความส าคัญของ
การเรียนวิชาภาษาไทย” จงแสดงความคิดเห็น
เชงิสนับสนุนหรือโต้แย้ง โดยยกตัวอย่างให้เหน็
ชัดเจน 





ข้อค าถาม 

จงอธิบาย............... 

 

จงอธิบาย 

ค า/ข้อความต่อไปนี.้...... 

 

จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบเร่ือง........ 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

๑.พิจารณาข้อค าถามว่า มุ่ งให้ตอบ
ประเดน็ใด 

๒.จัดระเบียบความรู้และความคิด 

๓.เขียนขยายความให้ชัดเจนตามล าดับ
ความคิด อาจมีการให้ค าจ ากัดความ การ
ยกตัวอย่าง การแสดงเหตุผล การใช้
หลักฐานอ้างอิงหรือการเปรียบเทียบ
อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นแนวทางในการ
ตอบหรือใช้หลายแนวทางร่วมกันตาม
ความจ าเป็น 
 



 ค าตอบ : ข้าวกล้องคือข้าวที่สีเอาเปลือกออกโดยที่ยังมี
จมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่  ข้าวกล้องจะมีสี
น ้าตาลอ่อน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีคุณค่า
อาหารทีม่ีประโยชนม์าก  

               ข้าวกล้องอาจเรียกว่า ข้าวซ้อมมือหรือข้าวแดง 
เน่ืองจากในสมัยโบราณ ชาวบ้านใช้วิธีต าข้าวกินเอง จึง
เรียกว่า ข้าวซ้อมมือ แต่ปัจจุบันเราใช้เคร่ืองจักรสีข้าว
แทน จงึเรียกข้าวทีสี่เอาเปลือกออกนีว่้าข้าวกล้อง   



 ค าตอบ :  ส านวนเด็ดดอกไม้ร่วมต้นน้ัน ถ้าเป็นค า
เก่าหรือพบในบทเพลงเก่าๆ จะเขียนว่าเก็บดอกไม้
ร่วมต้น นอกจากนี้ยังมีส านวนที่คล้ายกัน เช่น 
ท าบุญร่วมวัด ใส่บาตรร่วมขัน ส านวนนี้ใช้กับหญิง
ชายทีผู่กสมัครรักใคร่กันเสมือนหน่ึงว่าชาตปิางก่อน
ได้เคยท าอะไรร่วมกันมา เคยเก็บดอกไม้ร่วมขัน
เดียวกันมา หรือใส่บาตรร่วมขันกันมาก่อน ในชาติ
นีจ้งึได้มาพบรักกันอกี 



ข้อค าถาม 

จงแสดงความคิดเหน็
เกี่ยวกับ.................... 
 

จงแสดงความคิดเหน็ 

อย่างกว้างขวางในเร่ือง........ 

 

ท่านเหน็ด้วยหรือไม่............ 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

๑.อ่านค าถามใหเ้ข้าใจ 

๒.จับประเด็นส าคัญของค าถามว่า
ค าถามต้องการให้แสดงความ
คิดเหน็ในเร่ืองอะไร 

๓.เขียนแสดงความคิดเห็นให้ตรง
ประเดน็ อาจเหน็ด้วยหรือโต้แย้ง 

๔.ถ้าเห็นด้วยหรือสนับสนุนให้
บอกประโยชนห์รือผลด ี
 



ข้อค าถาม 

จงแสดงความคิดเหน็
เกีย่วกับ.................... 
 

จงแสดงความคิดเหน็ 

อย่างกว้างขวางในเร่ือง....... 

 

ทา่นเหน็ด้วยหรือไม่............ 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

๕.หากโต้แย้งต้องชี้ข้อบกพร่อง
หรือผลเสียโดยการใช้เหตุผลและ
แสดงหลักฐานใหค้รบถ้วน 

๖ . เ ลื อ ก ใ ช้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง 
เหมาะสม เช่ือถือได้ประกอบการ
แสดงความคิดเหน็ 

๗.ผู้ตอบอาจเสนอความคิดเห็น
ให ม่ ในตอนท้ าย เพื่ อ เ น้นย ้ า
ประเดน็ส าคัญ 
 



 ค าตอบ : เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  บางคน
เ รียกว่าเด็กอัจฉริยะ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มี
พรสวรรคพ์ิเศษ คือเด็กที่มีความสามารถมากกว่า
เดก็วัยเดยีวกัน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ โดยเด็ก
อาจจะมีพรสวรรคพ์ิเศษด้านใดด้านหน่ึงหรือหลาย
ด้าน เช่น คณิตศาสตร ์ภาษา กีฬา ดนตรี หรือการ
เป็นผู้น า 



            การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ จ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับระดับความสามารถพิเศษของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิด
ความม่ันใจ ภาคภูมิใจในตนเอง และมีความรู้สึกที่ดีต่อ
การเรียนรู้ เพราะเด็กทีม่ีพรสวรรคพ์ิเศษจะรู้สึกว่าตนเอง
แตกต่างจากเพื่อนร่วมช้ัน เข้าใจบทเรียนได้รวดเร็วและ
ประยุกตใ์ช้ความรู้ทีเ่รียนมาได้ต่างจากเพื่อน และอาจท า
ใหเ้กดิความเบือ่หน่ายช้ันและระบบการเรียนการสอน จน
กลายเป็นเดก็ทีม่ีปัญหาการเรียนและปัญหาพฤตกิรรมได้ 



 ค าตอบ : ในปัจจุบันมีผู้ถกเถียงกันมากว่าควรอนุญาตให้มีการ
ท าแท้งโดยเสรีได้หรือไม่น้ัน ทุกความเห็นของนักคิดล้วนแล้วแต่
มีความปรารถนาดีต่อสังคมท้ังสิน้ ทัศนะที่เสนอให้มีการท าแท้ง
ไม่จ าเป็นต้องผิดศีลธรรมเสมอไปและทัศนะที่คัดค้านการท าแท้ง
ก็ไม่จ าเป็นต้องถูกท านองคลองธรรมเสมอไป ในประเด็นนี้
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการเปิดให้ท าแท้งโดยเสรี เพราะในทัศนะ
ของพุทธศาสนาแล้วการท าแท้งก็คือการฆ่ามนุษย ์ไม่ว่าจะเพราะ
สาเหตุใดก็ตามถือว่าผิดศีลข้อที่ ๑ ทุกกรณี เพราะทารกในครรภ์
มีสภาพเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณแ์ล้ว นับจากวินาทีแรกที่ปฏิสนธิ 
ดังน้ันคนทีท่ าแท้งต้องได้รับผลกรรมตอบสนองอย่างแน่นอน 



ข้อค าถาม 

จงเขียนอภปิราย
เร่ือง................... 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

๑.วิเคราะห์ประเด็นของค าถามที่จะ
เขียนอภปิรายใหชั้ดเจนและครบถ้วน 

๒.การเขียนอภิปรายควรเ ร่ิมจาก
อารัมภบท เนือ้เร่ือง ข้อเสนอแนะและ
บทสรุป  

๓.การเขียนอารัมภบทเป็นการน าเข้าสู่
เ ร่ือง โดยการเขียนให้ความรู้ทั่ วไป 
ความเป็นมาหรือความส าคัญกไ็ด้ 
 



ข้อค าถาม 

จงเขียนอภปิราย
เร่ือง................... 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

๔.ในส่วนเนื้อเร่ือง ผู้ตอบต้องเขียนตอบใน
แต่ละประเด็นให้ละเอียด เขียนอย่างมี
เหตุผล มีหลักฐานอ้างอิง ยกตัวอย่าง หรือมี
การเปรียบเทยีบ เพือ่ให้เกิดความคล้อยตาม 

๕.การเขียนข้อเสนอแนะ ควรเขียนให้ข้อคิด
หรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชนต์่อ
ส่วนรวม 

๖.บทสรุปควรเขียนย า้ประเดน็ทีส่ าคัญ 

๗.ในการเขียนควรจัดสัดส่วนของย่อหน้าให้
มีขนาดใกล้เคียงกัน 
 



ข้อค าถาม 

จงระบุ........... 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้ เขี ยนอธิบายตามที่ ข้ อ
ค าถามก าหนดให ้เช่น ใหร้ะบุ
ว่ามอีะไรบา้ง 



 ค าตอบ : ขยะแต่ละประเภทย่อมมีวิธีการก าจัดแตกต่าง
กันออกไป วิธีการคัดแยกขยะทีถู่กวิธีจะท าใหป้ระหยัดทัง้
พลังงาน งบประมาณและก าลังคน หลัก ๕ R คือวิธีการ
ก าจัดขยะอย่างง่ายทีท่กุคนควรน าไปปฏบัิตใิหเ้ป็นนิสัย 
ได้แก่ 

      ๑.Reduce คือการลดของทีจ่ะทิง้ใหน้้อยลง 
      ๒.Reuse คือการใช้ประโยชนใ์หม้ากขึน้โดยการใช้ซ า้
และซ า้อีกหลายๆ คร้ัง 



    ๓.Recycle เป็นการน าขยะทีค่งรูปย่อยสลายได้ยากเช่น แก้ว 
กระดาษ โลหะ พลาสติกไปผ่านกระบวนการผลติออกมาเป็น
ผลติภัณฑ์ช้ินใหม่ 

    ๔.Repair คือการน าส่ิงของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมให้
สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 

    ๕.Reject คือการหลกีเลีย่งการใช้ผลติภัณฑ์ทีก่่อให้เกดิอนัตราย 
เช่น ยาฆ่าแมลง น า้ยาขดัพืน้หรือสารเคมอ่ืีนๆ เป็นต้น 



ข้อค าถาม 

จงบอกสาเหตุ..... 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้อธิบายสาเหตุที่ท าให้
เกดิเร่ืองน้ันขึน้ 



 ค าตอบ โรคถุงลมโป่งพองเกิดจากสาเหตุการสูบบุหร่ีจัดมากกว่า
วันละ ๒๐ มวนต่อวันนาน ๑๐-๒๐ ปีขึ้นไป สารพิษในบุหร่ีจะ
ค่อยๆ ท าลายเยื่อบุหลอดลมและถุงลมในปอดคร้ังละน้อย เป็น
เวลานานนับสิบปี จนในทีสุ่ดถุงลมปอดพกิารคือสูญเสียหน้าที่ใน
การแลกเปล่ียนอากาศคือการน าก๊าซคารบ์อนไดออกไซดซ่ึ์งเป็น
อากาศเสียออกจากร่างกายและน าออกซิเจนซ่ึงเป็นอากาศดีเข้า
สู่ร่างกาย โดยผ่านระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยจึงเกิดอาการหอบ 
เหน่ือยง่าย และเกิดโรคติดเชื้อของปอดซ ้าซาก นอกจากนี้ยังมี
สาเหตุมาจากส่ิงอ่ืน เช่น มลพิษในอากาศ ได้แก่ฝุ่นและสารเคมี 
ควันจากฟืนหุงต้มหรือก่อไฟภายในบ้านทีข่าดอากาศถ่ายเท เป็น
ต้น 



ข้อค าถาม 

จงบอกวธิีการ...... 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้เขียนอธิบายวิธีการท าของส่ิง
น้ั น  โ ด ย เ ขี ย น เ ป็ น ข้ อ ๆ 
ตามล าดับขั้นตอนของการท าส่ิง
น้ัน หรือเขียนแสดงวิธีปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหน่ึง 



 ค าตอบ : การแพทยแ์ผนไทย  ได้ระบุจุดทีใ่ช้กดเพือ่
ป้องกันและรักษาไข้หวัดใหญ่อย่างได้ผลไว้ดังนี ้คือ 

   ๑.กดจุดบริเวณโคนนิว้ชีแ้ละโคนนิว้หวัแม่มือ 
   ๒.กดจุดบริเวณตรงข้อมือด้านหน้าระดับหวัแม่มือลงมา 
   ๓.กดจุดบริเวณข้อแรกของปลายนิว้นางและปลายนิว้ชี ้
   ๔.กดจุดบริเวณโคนเล็บนิว้ชีด้้านนิว้หวัแม่มือ 
   ๕.กดจุดบริเวณรอยพับโคนนิว้ก้อยทีต่ดิกับฝ่ามือ 
   ๖.กดจุดบริเวณตรงกลางข้อมือ (ด้านหลังมือ) 



ข้อค าถาม 

จงแสดงใหเ้หน็
จริงว่า.................. 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าข้อ
ค าถามที่ก าหนดมาให้น้ันเป็น
ความจริงแล้วหาเหตุผลต่างๆ 
มาสนับสนุนว่าเป็นความจริง
อย่างน้ัน 



 ค าตอบ  สุริยุปราคาหรือสุริยคราสเป็นปรากฏการณ์ที่อุบัติขึ ้น
ขณะดวงจันทรโ์คจรมาบังหรือผ่านหน้าดวงอาทิตย ์ท าให้ภูมิภาค
บนโลก เฉพาะทีอ่ยู่ใต้เงาดวงจันทรเ์ห็นดวงอาทิตยม์ืดลง ถ้าเห็น
ความมืดเป็นดวงกลมมีขอบสว่างล้อมรอบเรียกว่าสุริยุปราคาวง
แหวน สุริยุปราคาจะเกิดขึน้ขณะโลก ดวงจันทรแ์ละดวงอาทิตย์
อยู่ในเส้นตรงเดียวกันของวันดับคือแรม ๑๕ ค ่า ถ้าค านวณได้ว่า
ดวงจันทร์จะโคจรมาใกล้จนเงามืดทอดถึงแถบใดของโลก 
จังหวัดต่างๆ บนแถบน้ันจะเห็นดวงอาทิตยม์ืดหมดดวง เรียกว่า
สุริยุปราคาเตม็ดวง 



ข้อค าถาม 

จงเล่าประวัตคิวาม
เป็นมา................... 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้ เขียนเ ล่า เ ร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ไปตามล าดับเวลา
หรือล าดับเหตุการณ์ตามยุค
ส มั ย ว่ า ใ น ส มั ย น้ั น ๆ  มี
เหตุการณอ์ะไรเกิดขึน้บ้าง 



 ค าตอบ :   hi5 คือ wibsite ที่รวบรวมบุคคลท่ัวโลกไว้ส าหรับหา
เพือ่น ออนไลน(์online) และมีข้อมูลมีประวัตส่ิวนตัว ไม่ว่าจะเป็น 
ชื่อ E-mail ที่อยู่ อายุ ถ้าจะเปรียบได้ว่า hi5 คือ Blog ก็มีลักษณะ
ที่คล้ายกัน แต่จะไม่มีส่วนของการพิมพอ์ะไรลงไปทุกวัน ท้ังนี ้
Hi5 ก็คือพืน้ที่ๆ เราแสดงความเป็นตัวของเราเองว่าเราคือใคร 
มาจากไหน ชอบอะไร ก าลังท าอะไรอยู่ เพื่อติดต่อส่ือสารกับ
ผู้อ่ืน จะได้มีเพื่อนตรงกลุ่มเป้าหมาย และได้พบเพื่อนใหม่ๆ 
สามารถสร้างเครือข่ายใหม่ ปัจจุบัน hi5 มีความนิยมเร็วมากใน
หมู่นักเล่นอินเทอรเ์น็ต (internet) hi5 มีภาษาต่างๆ ถึง 9 ภาษา 
หน่ึงในภาษาทีใ่ช้คือภาษาไทย         



ข้อค าถาม 

จงแสดง
ววิัฒนาการ......... 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้ เ ขี ยน เ ล่ า ถึ ง จุ ดขอ งก า ร
เปล่ียนแปลงว่ามีเหตุการณ์ใด
เปล่ียนแปลงด้านไหน อย่างไร 
ร ว ม ทั้ ง ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร
เปล่ียนแปลง และผลที่ตามมา
ด้วย 



 ค าตอบ : มนุษยยุ์คดึกด าบรรพม์ีวิวัฒนาการมาจากสายพันธุซ์ึ่งเคย
เป็นลิงไม่มีหาง เดินหลังค่อม มีขนเต็มตัว ค่อยๆพัฒนามาเป็นการ
เดนิล าตัวตรง ขนตามตัวลดน้อยลง มีมันสมองใหญ่ขึน้ โดยมีขั้นตอน
ในการพัฒนาตามล าดับ  ดังนี ้

            โปรคอนซูล เป็นลิงไม่มีหาง หน่ึงในสายพันธุข์องมนุษย ์อาศัย
อยู่ในบริเวณแอฟริกาตะวันออก เมื่อประมาณ ๒๐-๒๕ ล้านปีมาแล้ว 
มีมันสมองขนาดเล็ก แต่สามารถยนื ล าตัวตัง้ตรงได้แล้ว  

           ออสตราโลพธิีคัส เป็นสายพันธุบ์รรพบุรุษมนุษย ์ทีพ่ัฒนาขึน้
จนสามารถวิ่งล าตัวตั้งตรงได้ ขนตามล าตัวน้อยลง มีความคล้ายคลึง
มนุษยใ์นปัจจุบันมาก สามารถผลิตเคร่ืองมือที่ท าจากหิน ในการล่า
สัตวไ์ด้แล้ว มีอายุอยู่ระหว่าง ๕ ล้านถงึ ๒ ล้านปีมาแล้ว  



ข้อค าถาม 

จงวเิคราะห.์........ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้พจิารณา แยกแยะ เร่ืองราวที
ล ะ ส่ วน  ผู้ ต อบแสด งค ว าม
คิด เห็นตามหลักเกณฑ์หรือ
ทฤษฎทีีเ่กี่ยวข้อง 



 ค าตอบ   นางวันทองหรือพิมพิลาไลยมีลักษณะนิสัยที่เด่นชัดคือ
เป็นหญิงปากกล้า เจ้าคารมโวหาร นางวันทองมักจะไม่พูดอะไร
ตรงๆ แต่จะใช้ถ้อยค าที่เป็นอุปมาอุปไมยให้ผู้ฟังตีความเอาเอง 
ในยามโกรธถ้อยค าเหล่าน้ันก็จะเจือด้วยน ้าเสียงประชดประชัน
เสียดสี นอกจากนีวั้นทองยังเป็นหญิงใจเด็ด เวลารักรักจริง เวลา
แค้นก็โมโหมากจนลืมตัวไม่กลัวตาย ดังเช่น ตอนทีน่างศรีประจัน
บังคับให้แต่งงานกับขุนช้างน้ัน นางวันทองก็ร้องไห้และคิดจะฆ่า
ตัวตายให้ได้ 



 ลักษณะนิสัยอีกประการหน่ึงของนางวันทองคือมีความกตัญญู 
ซ่ึงคนที่นางวันทองกล่าวอ้างเสมอว่ามีบุญคุณต่อตนคือขุนช้าง 
แม้นางวันทองจะไม่ได้รักขุนช้าง แต่ก็ประพฤติตนเป็นภรรยาที่ดี
และซ่ือสัตย์ตลอดมา รวมท้ังยังมีจิตใจละเอียดอ่อน มีความ
ส านึกทีจ่ะทดแทนบุญคุณ ดังเช่นตัวอย่างตอนที่ขุนแผนขึน้เรือน
ขุนช้างและน าตัวนางวันทองไป นางวันทองก็ได้เขียนจดหมาย
เล่าถงึเหตุการณท์ีเ่กิดขึน้ให้ขุนช้างได้ทราบ 



ข้อค าถาม 

จงวจิารณ.์............ 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้เขียนแสดงความคิดเหน็อย่าง
ละเอียด พิจารณาข้อดี ข้อเสีย 
ช่ั ง น ้ า ห นั ก  แล ะตั ด สิ น ว่ า ดี
หรือไม่ดกีว่ากัน 



 ค าตอบ นวนิยายเร่ืองค าพิพากษาเป็นผลงานของชาติ กอบจิตติ เนื้อหา
กล่าวถึงเร่ืองของทางเดนิของมนุษยผู้์หน่ึงที่ต ่าลงๆ ผู้ที่คร้ังหน่ึงเคยเป็น 
“คนหนุ่มตวัอย่างของต าบล” จนชาวบ้านส่ังสอนลูกของตนว่า “มึงไม่เอา
อย่างไอ้ฟักมันบ้าง ได้สักคร่ึงของมันกูก็เบาใจ” แต่ในตอนท้ายเร่ืองฟัก
กลับกลายเป็นอสุรกายที่ทุกคนรังเกียจ แม่บางคนที่ลูกเล็กๆ ร้อง
กวนใจ ปลอบอย่างไรไม่ยอมเงียบก็มักจะขู่ลูกว่า “ถ้าไม่เงียบ เดี๋ยวไอ้
ฟักมาจับตวัไป” เม่ือตอนทีเ่ขายังไม่ตกต ่า เขาหมกมุ่นกับงาน ค าว่างาน
ท าให้เรามองเห็นภาพของฟักพลเมืองตัวอย่าง เช่นเดียวกับในตอนที่
เขาหมกมุ่นกับเหล้า ค าว่าเหล้าก็ท าให้มองเห็นภาพที่เขาก าลังพินาศ  
ประเด็นที่เราพิจารณาต่อไปคือเร่ืองของฟักจบลงด้วยความหายนะ
หรือไม่....................................................................................................... 



            เร่ืองค าพิพากษาอาจเป็นเร่ืองที่แปลกออกไป
จากวรรณกรรมร่วมสมัยส่วนใหญ่ของไทย ชาติ กอบจิตติ
ได้แสดงให้เห็นบทบาทของนักเขียนที่พยายามแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและก็เป็นไปได้ว่าการกระตุ้นให้
คนในสังคมเกิดความส านึกในเร่ืองของศีลธรรม  อาจ
กระท าได้ด้วยการวาดภาพของโลกที่ขาดศีลธรรม ค า
พพิากษาอาจจะไม่ใช่นวนิยายทีอ่่านแล้วสนุก แต่เมื่ออ่าน
แล้วเรากลับได้ข้อคิดมากมายในหนังสือนวนิยายเล่มนี ้
 



ข้อค าถาม 

จงเปรียบเทยีบ
.......... 
 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้ อ ธิบาย ส่ิ งที่ เ หมื อนห รือ
คล้ายคลึง และข้อแตกต่างของ
ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์
ตั้ ง แต่ สอ งอย่ า งขึ้น ไป  โดย
เปรียบเทยีบใหเ้หน็อย่างชัดเจน 



ค าตอบ  ความหมายของค าว่าวรรณคดีและ
วรรณกรรม สามารถเปรียบเทียบให้เห็นเป็น
ตาราง ดังนี ้

 



วรรณคด ี วรรณกรรม 

    ค า ว่ า วรรณคดีหมายถึ ง
หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่า
แต่งดี มีศิลปะ มีข้อคิด  แม้ว่า
จะผ่านเวลามาหลายยุคสมัยก็
สามารถน ามาอ่านและได้
ข้อคิดอ ยู่ตลอด  วรรณคดี
มักจะใช้เรียกหนังสือทีม่ีความ
เก่า 

  ค าว่าวรรณกรรมหมายถึงสิ่ง
ทีเ่ขียนขึน้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ
ใดหรือเพื่อความ มุ่งหมาย
อย่างใดก็จัดเป็นวรรณกรรม
ได้ทัง้สิน้ เช่น ค าอธิบาย วิธีใช้
น ้ายาดับเพลิง การใช้เตารีด
ไ ฟ ฟ้ า  ร ว ม ทั้ ง ใ บ ป ลิ ว 
หนังสือพมิพ ์ฯลฯ  



ข้อค าถาม 

จงอธิบาย
ความสัมพนัธ ์
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการตอบค าถาม 

ให้เขียนบอกความเกี่ยวข้องสืบ
เน่ืองกันของเร่ืองราวอย่างหน่ึงกับ
อีกอย่างหน่ึง หรือเขียนอธิบาย
ความสัมพันธ์ของเร่ืองราวที่เป็น
เหตุเป็นผลตามทีข้่อค าถามก าหนด 
 



 ค าตอบ  น ้าขึน้และน ้าลงเป็นปรากฏการณเ์ปลี่ยนแปลง
ของระดับน ้าในทะเล มหาสมุทร หรือแม่น ้าล าคลองทีน่ ้า
ทะเลขึน้ถึง ตามหลักการอธิบายได้ว่าตามปกติดวงจันทร์
จะโคจรรอบโลกเป็นวงรีบริเวณใกล้ศูนยสู์ตรโลก เมื่อ
โคจรไปใกล้กับส่วนใดของโลกทีสุ่ด ดวงจันทรจ์ะโน้มถ่วง
น ้าทะเลส่วนน้ันให้นูนขึ้นเรียกว่าน ้าขึ ้น เมื่อดวงจันทร์
ผ่านบริเวณนีไ้ประดับน า้น้ันกจ็ะลดลงเรียกว่าน า้ลง  



๗.๑  การตรวจข้อสอบอัตนัย
ผู้ตรวจไม่ควรดูชื่อ ผู้สอบ
ก่อนตรวจ 

๗.๒  ควรตรวจข้อสอบอัตนัย
ทลีะข้อๆ ให้ครบทุกคน 



๗.๓  การตรวจให้คะแนนข้อสอบอตันัย มี ๓ วธีิ ได้แก่ 
     ๗.๓.๑ วิธีจดัอันดบัคุณภาพ  
คือการพจิารณาค าตอบของผู้เข้าสอบ 
ตามเกณฑห์รือเงือ่นไขของค าถามแล้ว 
น าค าตอบมาจัดอันดับตามทีผู้่ตรวจ 
ก าหนดไว้แล้วเทยีบกับคะแนนทีผู้่ตรวจ 
ก าหนด 



  ๗.๓.๒ วธีิประเมินค่ารวม 

   คือการตรวจโดยพจิารณาข้อสอบทลีะข้อ แล้ว
ประเมนิค่าใหค้ะแนนข้อน้ันในลักษณะรวมๆ   

     



 ๗.๓.๓   วิธีแบ่งกลุ่ม 

     คือการพจิารณาค าตอบของแต่ละคนแล้วจัด
เข้ากลุ่ม อาจม ี๕ กลุ่ม เช่น ดมีาก ด ีปานกลาง 
อ่อน อ่อนมาก จากน้ันอาจอ่านค าตอบซ า้อีก
คร้ัง เพือ่คงไว้ในกลุ่มเดมิหรือโยกย้ายกลุ่ม
ตามทีผู้่ตรวจเหน็สมควร 



 ๑.ข้อสอบแบบอัตนัยเหมาะทีจ่ะใช้วัดสมรรถภาพของ
สมองขัน้การวเิคราะหแ์ละประเมินค่ามากทีสุ่ด 
 

 ๒.การเขยีนตอบข้อสอบอัตนัยให้เขยีนเป็นแบบความ
เรียง 

 
 

 

 

 

 



๓.ข้อสอบอัตนัยมปีระโยชนค์ือผู้สอบสามารถแสดง
ความรู้ ความคิดเหน็และความเข้าใจได้อย่าง
กว้างขวาง 
 

๔. การเขยีนความเรียงคือการเขียนแบบเรียงความ 

                                          
 

 

 
  



๕. ข้อสอบอัตนัยเหมาะสมในการใช้วัด
ความสามารถของผู้สอบจ านวนมาก  

 
๖.การตรวจใหค้ะแนนข้อสอบอัตนัยม ี๓ วธิีคือการ
จัดอันดับคุณภาพ การประเมนิค่ารวม และการ
แบ่งกลุ่ม 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

๗. ข้อจ ากัดของข้อสอบอัตนัย คือ การให้
คะแนนไม่แน่นอนขึน้อยู่กับทศันคตแิละ
อารมณข์องผู้ตรวจด้วย  
 
๘. ในการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย ผู้ตอบควร
ใช้ภาษาแบบแผนเทา่น้ัน  

 

 

  



 
 

 
  

๙. ข้อสอบทีถ่ามแบบจ าเพาะเจาะจง และ
ต้องการค าตอบเฉพาะเร่ืองไม่จัดว่าเป็น
ข้อสอบอัตนัย  
 
๑๐. การเขยีนตอบข้อสอบอัตนัยต้องตอบให้
ตรงประเดน็ มสีาระและชัดเจน 
 

  
 

 





๑. การเขยีนถงึแหล่งข่าวในการรับสมัครงาน 
๒. การเขยีนถงึคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมกับ

ต าแหน่งงานทีส่มัคร 
๓. การเขยีนอ้างอิงถงึผู้รับรอง 
๔. การเขยีนแสดงความพร้อมทีจ่ะท างาน 

 



๑. ทีอ่ยู่ใหเ้ขยีนทีอ่ยู่ของผู้เขยีนจดหมาย 
๒. วัน เดอืน ปี ใหเ้ขียนค าว่าวัน เดอืน ปี ด้วย 
๓. ค าขึน้ต้นนิยมใช้ค าว่าเรียน 
๔. ใหพ้มิพช์ือ่เตม็ ข้างล่างลายเซน็ 

 



๑. ควรเขยีนอ้างความจ าเป็นส่วนตัวเพือ่ให้ผู้อ่าน
เกิดความสงสาร 

๒. การอ้างองิบุคคลไม่จ าเป็นต้องแจ้งใหเ้จ้าตัว
ทราบ 

๓. ควรเขยีนความสามารถต่าง ๆ ให้สูงส่งเข้าไว้ 
๔. ถ้าเปล่ียนงานใหม่ ควรเขยีนถงึเหตุผล และ

ความจ าเป็นในการออกจากงานเดมิด้วย 
 



๑. อ่านหนังสือในรายวชิาทีต้่องสอบให้จบ 
     อย่างน้อย ๒ คร้ัง 
๒. อ่านหนังสือในบรรยากาศทีเ่งยีบสงบ 
๓. อ่านหนังสือในเวลาดกึเพือ่ให้มสีมาธิแน่วแน่ 
๔. อ่านหนังสือแล้วจับประเดน็ทีส่ าคัญให้ได้ 

 



๑. อ่านค าส่ังอย่างรอบคอบว่าค าถามต้องการถาม
อะไรบ้าง 

๒. แบ่งเวลาการท าข้อสอบให้เหมาะสมในแต่ละข้อ 
๓. อ่านค าถามและตคีวามค าถามใหเ้ข้าใจ 
๔. วางโครงเร่ืองเพือ่จัดระเบยีบการเขยีนให้เป็นไป

ตามล าดับ 
 


