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วิธีสือ่สารในการประชมุ 
 
 การประชมุ  คือ  การท่ีกลุม่บคุคลคณะหนึง่นดัหมายมาพบปะกนัเพ่ือปรึกษาหารือกนั  หรือ
แลกเปลีย่นความรู้ความคิดประสบการณ์  หรือร่วมกนัพิจารณาแก้ปัญหา  ร่วมกนัตดัสนิใจ  หรือรับทราบ 
ข้อเท็จจริง  ข้อแนะนํา  นโยบายตา่ง ๆ  ดงันัน้การประชมุจงึเป็นการสือ่สารลกัษณะหนึง่ท่ีผู้ เข้าประชมุเป็น
ทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร  ความรู้  ความคิดเห็น  อารมณ์ความรู้สกึท่ีผู้ เข้าประชมุแสดงออกเป็นสาร  ซึง่ถ้า
เป็นสารของบรรดาผู้ เข้าประชมุเป็นสว่นรวมก็จะเรียกวา่  มติของท่ีประชมุ  เชน่  ข้อยติุ  ข้อเสนอของที่
ประชมุ  สว่นสือ่ท่ีสาํคญัก็คอืภาษาท่ีใช้ในการประชมุ  ซึง่รวมทัง้  อวจันภาษาและ 
วจันภาษา 
 
ศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการประชมุ 
 นกัเรียนควรรู้จกัศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในการประชมุ  ดงันี ้
 ๑.  ศพัท์ท่ีใช้เรียกรูปแบบของการประชมุ  การประชมุมีรูปแบบใหญ่อยู ่ ๒  ประเภท  คือ   
การประชมุเฉพาะกลุม่  และ  การประชมุสาธารณะ  ซึง่แตกตา่งกนัดงันี ้
  ๑.๑  การประชมุเฉพาะกลุม่  ผู้ เข้าประชมุคือผู้ มีสทิธิและหน้าท่ีท่ีจะเข้าประชมุ บคุคลอ่ืน
นอกเหนือจากนีจ้ะต้องได้รับเชิญเป็นกรณีพเิศษจงึจะเข้าประชมุได้  มีรูปแบบยอ่ย ๆ  ดงันี ้
         (๑)  การประชมุปรึกษา  คือ  การประชมุเพ่ือค้นหาความจริง  วางนโยบายหรือ
หลกัการเสนอแนะแนวทางหรือวิธีการปฏิบติั  ประเมินคา่สิง่ใดสิง่หนึง่  ผู้ เข้าประชมุจะเป็นกลุม่บคุคลท่ีมี
ภารกิจร่วมกนั  เชน่  คณะกรรมการดําเนินงานของหนว่ยงาน  คณะกรรมการชมรมกิจกรรมตา่ง ๆ   
   การประชมุปรึกษาของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  นี ้ ถ้าเป็นการประชมุตามวนั  
เวลา  และสถานท่ีทีไ่ด้ตกลงนดัหมายกนัลว่งหน้าแนน่อนเรียกวา่  “การประชมุตามปกติ”  แตถ้่ากําหนด
ประชมุนอกเหนือไปจากการประชมุปกติเพราะมีเร่ืองสําคญัท่ีจะต้องรีบพิจารณา  เรียกวา่  “การประชมุ
พิเศษ”   
   ในกรณีท่ีเป็นการประชมุตามระเบียบข้อบงัคบั  เชน่  การประชมุของกรรมการ
สมาคมการประชมุของสมาชิกสหกรณ์  ถ้าจดัประชมุตามท่ีข้อบงัคบักําหนดไว้ตายตวัวา่ 
จะต้องประชมุตามระยะเวลาท่ีกําหนด  เรียกวา่  “การประชมุสามญั”  แตถ้่าจดัประชมุเพราะมีความ- 
จําเป็นเร่งดว่น  จะคอยไปจนถงึกําหนดเวลาประชมุสามญัไมไ่ด้  ก็จะเรียกการประชมุครัง้นัน้วา่   
“การประชมุวิสามญั” 
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      การประชมุพิเศษ  และ  การประชมุวิสามญันี ้ ผู้ มีสทิธ์ิเรียกประชมุ  คือ  ประธาน  
หรือ  สมาชิกจํานวนหนึง่  เรียกร้องให้เรียกประชมุ 
      การประชมุปรึกษาของคณะกรรมการ หากมีเร่ืองลบั ก็อาจจะจดั  “การประชมุลบั”  
ขึน้  การประชมุลกัษณะนีจ้ะเปิดเผยได้เฉพาะมติหรือข้อปฏิบติั  และจะต้องเปิดเผยเม่ือถงึกําหนดเวลาท่ี
จะเปิดเผยได้โดยประธานหรือผู้ ท่ีได้รับอํานาจจากท่ีประชมุเป็นผู้ เปิดเผย 

       (๒)  การประชมุชีแ้จง  คือ  การประชมุที่หวัหน้าหนว่ยงานเรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องใน
หนว่ยงานมาประชมุกนัเพ่ือรับทราบข้อเทจ็จริง  นโยบาย  หลกัการ  แนวการปฏิบติังาน  การ
ประชมุชีแ้จงไมมี่การอภิปราย  แตผู่้ เข้าประชมุอาจจะซกัถามเพ่ือจะได้เข้าใจเร่ืองท่ีรับทราบนัน้
แจม่แจ้งขึน้ 

         (๓)  การประชมุปฏิบติัการ  คือ  การประชมุเพ่ือแสวงหาความรู้  ความเข้าใจ  และ
แนวทางปฏิบติังานให้ได้ผลสมัฤทธ์ิสงูสดุ  ผู้ เข้าประชมุจะเป็นกลุม่บคุคลท่ีปฏิบติังานประเภทเดียวกนั
หรือเก่ียวข้องซึง่กนัและกนั  เชน่  ผู้ นําชมุนมุวิทยาศาสตร์ของกลุม่โรงเรียน  กลุม่ลกูเสอืจราจรอาสาสมคัร 
   ลาํดบัขัน้ตอนของการประชมุปฏิบติัการจะออกเป็นกําหนดการประชมุ   
ท่ีระบ ุ วนั  เวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีประชมุซึง่มกัจะเร่ิมด้วยการบรรยายของวิทยากร  แล้วจงึแยกกลุม่
ยอ่ยพิจารณาข้อความรู้จากวิทยากรให้กว้างขวางออกไป  และทดลองปฏิบติั  ก่อนเสร็จสิน้การประชมุจะ
กลบัมาประชมุรวมกนัเพ่ือเสนอรายงานประชมุกลุม่ยอ่ย  และทําความเข้าใจร่วมกนัอีกครัง้หนึง่ 
         (๔)  การสมัมนาหรือการประชมุสมัมนา  คือ  การประชมุเพ่ือแลกเปล่ียน ความรู้  
ความคิด  และประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ซึง่อาจเป็นเร่ืองวิชาการโดยตรง  หรือเป็นเร่ืองท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม  ผู้ เข้าร่วมประชมุเป็นผู้ มีความรู้  ความคิด  และประสบการณ์เก่ียวกบัหวัข้อเร่ืองท่ี
สมัมนาในแงม่มุท่ีตา่งกนั 
         (๕)  การประชมุใหญ่  คือ  การประชมุที่ให้โอกาสแก่สมาชิกทัง้หมดของ 
องค์การ  เชน่  สมาคม  สโมสร  สหภาพ  ชมรม  เข้าร่วมประชมุแสดงความเห็น  มกัจะจดัเป็นประจําปี  
หรือ  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัขององค์การนัน้ ๆ   
  ๑.๒  การประชมุสาธารณะ  คือ  การประชมุท่ีบคุคลภายนอกมีโอกาสเข้าร่วมฟัง  และ
ซกัถามแสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัประเดน็ตา่ง ๆ  ตามหวัข้อประชมุได้  ผู้ เข้าประชมุตามปรกติจะ
ประกอบด้วย  ๒  ฝ่าย  ฝ่ายหนึง่เป็นผู้บรรยายหรือผู้อภิปราย  อีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ ฟังซึง่อาจจะซกัถามและ
แสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติมใน  คาบเวลาอภิปรายทัว่ไป  หรือ  คาบเวลาอภิปรายสาธารณะ  ซึง่เป็น
ชว่งเวลาท่ีการอภิปรายหรือการบรรยายสิน้สดุลงแล้ว  ผู้บรรยายหรือผู้อภิปรายเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังซกัถาม
และแสดงความคิดเหน็ได้ 
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 ๒.  ศพัท์ท่ีใช้เรียกบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ  บคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุมีศพัท์เฉพาะ
สาํหรับเรียก  ดงันี ้
  ผู้จดัประชมุ  อาจเป็นบคุคล  หรือ  คณะกรรมการหรือจดัในนามขององค์การ  เช่น  
สถาบนั  สมาคม  มีหน้าท่ีกําหนดเร่ืองประชมุ  วางกําหนดการประชมุ  กําหนดตวัผู้ เข้าประชมุ  และ
เตรียมการบนัทกึผลการประชมุ 
  ผู้ มีสทิธ์ิเข้าประชมุ  คือ  ผู้ได้รับแตง่ตัง้หรือได้รับเชิญให้เข้าประชมุ  มีสทิธ์ิอภิปรายและ
ออกเสยีงลงมติได้ 
  ผู้ เข้าประชมุ  คือ  ผู้ มีสทิธ์ิเข้าประชมุและได้มาปรากฏตวั  ณ  ท่ีประชมุนัน้สาํหรับ 
ผู้ขอเข้าสงัเกตการณ์  ไมถื่อวา่เป็นผู้ มีสทิธ์ิเข้าประชมุ  จงึไมค่วรแสดงความคิดเหน็ใด ๆ  ในท่ีประชมุ 
  ท่ีประชมุ  คือ  ผู้ เข้าประชมุทัง้หมดในครัง้นัน้  ไมว่า่จะเป็นการประชมุเฉพาะกลุม่  หรือ  
การประชมุสาธารณะ 
  องค์ประชมุ  คือ  จํานวนผู้ มีสทิธ์ิเข้าประชมุตามทีข้่อบงัคบัตราไว้วา่จะต้องมาปรากฏตวั
อยู ่ ณ  ท่ีประชมุอยา่งน้อยก่ีคนจงึจะครบองค์ประชมุ  ทําให้เปิดประชมุได้  ดําเนินการประชมุและลงมติ
ได้  ถ้าไมมี่ข้อบงัคบักําหนดไว้  มกัจะถือกนัวา่จะต้องมีผู้มาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่หรือคร่ึงหนึง่ของ
จํานวนผู้มีสทิธ์ิเข้าประชมุ  จงึจะครบองค์ประชมุ 
  อนึง่ในขณะกําลงัประชมุ  ถ้ามีผู้ออกจากท่ีประชมุไปจนเหลอืไมค่รบองค์ประชมุจะต้อง
ยติุการประชมุ  เพราะถ้าประชมุตอ่ไปก็ไมส่ามารถลงมติได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการ  ผู้ มีสทิธ์ิเข้าประชมุได้แก่ผู้ มีตําแหน่งหน้าท่ีดงันี ้
   ประธาน  เป็นผู้ ทําหน้าท่ีควบคมุการประชมุทัง้หมด 
   รองประธาน  เป็นผู้ ทําหน้าที่แทนประธานเม่ือประธานไมอ่ยู ่
   เลขานกุาร    เป็นผู้ ทําหน้าที่จดัระเบียบวาระการประชมุโดยความเห็นชอบของ 
                                            ประธานบนัทกึรายงานการประชมุ  และอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ  
                                            เลขานกุารจะไมมี่สทิธ์ิแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ  และไมมี่สทิธ์ิ 
                                            ลงมติ  นอกจากเลขานกุาร ผู้นัน้เป็นกรรมการด้วย 
   ผู้ชว่ยเลขานกุาร  เป็นผู้ ทําหน้าที่ช่วยเลขานกุาร 
      กรรมการ  เป็นผู้ ทําหน้าที่พิจารณาเร่ืองในวาระการประชมุ  แสดงความคิดเห็นหรือ 
        อภิปรายในท่ีประชมุ  ออกเสยีงลงมติเร่ืองท่ีพิจารณา  และตัง้ข้อเสนอให้ 
                                         ท่ีประชมุพจิารณา 
   คณะอนกุรรมการ  เป็นคณะบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ทําหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 
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                                                     ท่ีแคบกวา่ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ 
   ถ้าเป็นคณะกรรมการของสมาคม  สโมสร  ชมรม  กลุม่  อาจมีตําแหนง่เพ่ิมขึน้จาก
ตําแหน่งหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น  เชน่ 
   เหรัญญิก  เป็นผู้ ทําหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน 
   ประชาสมัพนัธ์  เป็นผู้ ทําหน้าที่เผยแพร่ขา่วสารและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีแกท่กุฝ่าย 
                                                 ท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการประชมุสาธารณะ  “ประธาน”  มีความหมาย  ๒  นยั  ดงันี ้
  ๑.  ประธานในพิธีเปิดและปิดการประชมุ  อาจจะเป็นคนเดียวกนัก็ได้  แตต่ามปกติ
มกัจะเป็นคนละคนกนั  โดยประธานในพิธีเปิดจะมีอาวโุส  ตําแหน่งหน้าที่สงูกวา่ประธานในพิธีปิด 
  ๒.  ประธานทีทํ่าหน้าท่ีควบคมุการประชมุ  ผู้จดัการประชมุจะกําหนดตวับคุคลทําหน้าท่ี
นีเ้ป็นชว่ง ๆ  ไปตามทีกํ่าหนดไว้ในลาํดบัของการประชมุ 
   ในการประชมุสาธารณะท่ีมีผู้ เข้าประชมุ  ๒  ฝ่าย  คือ  คณะผู้อภิปรายหรือ
บรรยายกบัผู้ ฟังทัง้หมด  ประธานท่ีทําหน้าท่ีควบคมุการประชมุจะควบคมุให้การประชมุเป็นไปตาม 
หวัข้อ  กําหนดเวลาและวตัถปุระสงค์  ใช้ดลุพินิจเปิดโอกาสให้ผู้ ฟังซกัถามแสดงความคิดเหน็ในคาบเวลา
อภิปรายทัว่ไป  และเป็นผู้กลา่วสรุปการอภิปรายและประกาศปิดประชมุ 
 พิธีกร  เป็นผู้ ทําหน้าที่ดแูลความเรียบร้อยของท่ีประชมุทัง้หมดในการประชมุสาธารณะ  คอย
ชีแ้จงและให้ความสะดวกแก่ผู้ เข้าประชมุ  สร้างบรรยากาศการประชมุให้แจ่มใส  รวมทัง้กลา่วเชิญ
ประธานเปิดและปิดประชมุ  เชิญคณะผู้อภิปรายและผู้บรรยายให้เร่ิมรายการเม่ือถงึกําหนดเวลา 
  ๓.  ศพัท์ท่ีใช้เรียกเร่ืองท่ีประชมุ 
   ๓.๑  ระเบยีบวาระ  ใช้ในการประชมุเฉพาะกลุม่ท่ีเป็นการประชมุปรึกษาของ
คณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  ซึง่มีการประชมุตอ่เน่ืองสปัดาห์ละครัง้  หรือสองสปัดาห์ครัง้  หรือเดือนละครัง้  
เร่ืองท่ีประชมุเรียกวา่  “ระเบยีบวาระการประชมุ”  หรือ  “วาระการประชมุ”  ซึง่เลขานกุารเป็นผู้จดัลาํดบั
ไว้เป็นเร่ือง ๆ  โดยความเหน็ชอบของประธาน  ดงันี ้
   วาระท่ี  ๑  คือ  วาระรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่แล้ว  เป็นวาระทีแ่ก้ไข
เพิม่เติมรายงานการประชมุท่ีเลขานกุารบนัทกึเพ่ือให้เป็นรายงานท่ีถกูต้องสมบรูณ์  ใช้อ้างอิงได้ตอ่ไป 
   วาระท่ี  ๒  คือ  วาระพิจารณาเร่ืองสบืเน่ืองจากการประชมุครัง้ท่ีแล้วซึง่เป็นได้  
๒  ลกัษณะ  คือ  พิจารณาเร่ืองท่ีค้างไว้  หรือ  เร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการประชมุครัง้ท่ีแล้ว  เช่น  ครัง้ท่ีแล้ว
ประธานมอบหมายงานให้ประชาสมัพนัธ์ไปลงขา่วหนงัสือพิมพ์เก่ียวกบักิจกรรมของชมรม  ประธาน
อาจจะสบืเน่ืองโดยติดตามงานที่มอบหมายให้ไปทําวา่สาํเร็จลลุว่งหรือมีปัญหาใดจะต้องแก้ไขหรือไม ่
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   วาระท่ี  ๓  คือ  วาระพิจารณาเร่ืองใหม ่ ซึง่อาจจะมีหลายเร่ืองได้ 
   สาํหรับเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบนัน้ไมต้่องบรรจใุนวาระการประชมุ  เพราะไมต้่อง
อภิปราย  ไมต้่องลงมติ  ประธานหรือผู้ เข้าประชมุจะแจ้งเร่ืองให้ท่ีประชมุทราบทัว่กนัทนัทีท่ีเปิดการ
ประชมุก่อนจะเข้าสูว่าระท่ี  ๑ 
   ๓.๒  กําหนดการประชมุ  ใช้ในการประชมุสาธารณะและการประชมุเฉพาะกลุม่
ท่ีเป็นการประชมุปฏิบติัการ  การประชมุสมัมนา  เร่ืองที่ประชมุมีเร่ืองเดียวจงึไมต้่องจดัระเบยีบวาระการ
ประชมุและสว่นใหญ่ไมมี่การลงมติ  มีแตข้่อเสนอแนะ  หรือข้อสรุปกว้าง ๆ  เทา่นัน้ 
   กําหนดการประชมุจะเร่ิมด้วยการลงทะเบยีนสาํหรับผู้ เข้าประชมุ  พิธีเปิดการ
บรรยายหรือการอภิปรายเป็นคณะ  การเปิดคาบเวลาอภิปรายทัว่ไป  การแบง่ผู้ เข้าประชมุเป็นกลุม่ยอ่ย
เพือ่อภิปรายกนัในกลุม่ยอ่ย  และนําผลการอภิปรายกลุม่ย่อยมาเสนอตอ่ท่ีประชมุรวม  และเปิดคาบเวลา
อภิปรายทัว่ไปอีกครัง้หนึง่  ก่อนพิธีปิด 
  ๔.  ศพัท์ท่ีใช้เรียกวิธีสื่อสารในการประชมุ  มีท่ีสาํคญั  ดงันี ้
       เสนอ  หมายถงึผู้ เข้าประชมุบอกให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 
       ข้อเสนอ  หมายถงึ  ข้อความท่ีเสนอทัง้หมด  อาจจะเรียกวา่  ญตัติ  เป็นข้อเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณา  ซึง่อาจจะเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือด้วยวาจาก็ได้ 
       สนบัสนนุ  หมายถงึผู้ เข้าประชมุแสดงทรรศนะเห็นด้วยกบัข้อเสนอ 
       คดัค้าน     หมายถงึผู้ เข้าประชมุแสดงทรรศนะไมเ่ห็นด้วยกบัข้อเสนอ 
       อภิปราย    หมายถงึผู้ เข้าประชมุแสดงทรรศนะในท่ีประชมุทัง้ในเชิงสนบัสนนุ   
หรือ  คดัค้าน  ก็ได้  โดยมีเหตผุลสนบัสนนุทรรศนะของตนอยา่งชดัเจน 
       ผา่นและตก  ถ้าข้อเสนอหรือญตัติเป็นท่ียอมรับ  เรียกวา่  ข้อเสนอหรือญตัตินัน้ก็ 
ผา่น  หากไมเ่ป็นท่ียอมรับก็  ตก  ไป 
       มติของท่ีประชมุ  คือ  สารของผู้ เข้าประชมุเป็นสว่นรวม  อาจเป็น  ข้อเสนอแนะ   
ข้อยติุ  คําวิงวอน  หรือข้อตดัสนิใจของท่ีประชมุให้นําไปปฏิบติั  ถ้าผู้ เข้าประชมุทกุคนเห็นด้วยเรียกวา่   
มีมติโดยเสยีงข้างมาก 
       ขอมติ  ใช้เมื่อประธานต้องการหาข้อยติุจากที่ประชมุ  ประธานจะ  “ขอมติ”  จากท่ี
ประชมุ 
วิธีสือ่สารและการใช้ภาษาในการประชมุ 
  ในการประชมุเฉพาะกลุม่ท่ีเป็นการประชมุปรึกษาของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  จะมี
บคุคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นประธานควบคมุการประชมุ  และมีผู้ เข้าประชมุท่ีทําหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
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ท่ีประชมุ  การใช้ภาษาของประธานและผู้ เข้าประชมุนัน้จะต้องสอดคล้องกบัระดบัของการประชมุ  ถ้าเป็น
พิธีการก็จะต้องใช้ภาษาสือ่สารกนัอยา่งเป็นแบบแผนและบนัทกึผลการประชมุลงไว้ให้เป็น 
หลกัฐานถาวร  เชน่  ในการประชมุอยา่งเป็นแบบแผน  ประธานจะต้องกลา่วเปิดประชมุวา่  “บดันีค้รบ
องค์ประชมุแล้ว  ข้าพเจ้าขอเปิดประชมุ”  ถ้าไมสู่้ เป็นทางการนกั  ประธานอาจกลา่วเปิดประชมุวา่  
“สมาชิกมากนัพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชมุ” 
  สาํหรับผู้ เข้าประชมุ  เม่ือจะแสดงความคดิเห็น  ควรกลา่วนําก่อน  เพื่อให้ผู้ ฟังติดตาม
เร่ืองได้อยา่งรวดเร็ว  ใช้ภาษาให้ชดัเจน  เมื่ออภิปรายยาว  ควรกลา่วสรุปในตอนท้ายเพ่ือให้ผู้ ฟังจบั
ประเดน็ได้ง่าย 
  อนึง่  การใช้ภาษาในการประชมุ  ควรใช้คําวา่  “ขอ”  ให้ติดปากไว้เสมอ  เพื่อแสดงความ
สภุาพ  ไม่ยกตนขม่ทา่น  ก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในท่ีประชมุ 
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ตวัอย่างข้อสอบ เร่ือง วธีิส่ือสารในการประชุม 
 

๕. ข้อใดเป็นคําท่ีใช้แทนคําท่ีขีดเส้นใต้ได้ถกูต้อง   
ในการประชมุเร่ืองไปทศันศกึษาท่ีเชียงใหม ่คณะครูแสดงความคิดเหน็อยา่ง

หลากหลาย เก่ียวกบักําหนดการเดินทาง มีทัง้ฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่เหน็ด้วย  

๑. ถกเถียง เห็นชอบ โต้แย้ง 
๒. ถกเถียง สนบัสนนุ  คดัค้าน  

๓. อภิปราย เห็นชอบ โต้แย้ง  
๔. อภปิราย สนับสนุน คัดค้าน  

๔. ข้อใดเป็นคําพดูท่ีประธานในท่ีประชมุกลา่วได้เหมาะสม 
๑. ประเดน็ที่เรากาํลังพจิารณาสาํคัญมาก ผมอยากฟังความคดิเหน็จาก 
หลาย ๆ ท่าน เชญิคุณพชิิตครับ 
๒. หลายทา่นก็แสดงความคิดเหน็กนัมามากแล้ว แตด่เูหมือนจะไม่ตรงประเดน็ 
ผมวา่ยตุิดีกวา่นะครับ 
๓. คณุพิชยักรุณาแสดงความคิดเหน็หน่อยครับ เห็นนัง่ฟังมานานแล้ว 
๔. ผมคิดวา่คณุพิธานควรให้สมาชิกทา่นอ่ืน ๆ ได้แสดงความคิดเหน็บ้างนะครับ 

๔. ข้อใดใช้ศพัท์ในการประชมุตามข้อความท่ีขีดเส้นใต้ได้ถกูต้องตามลาํดบั 
  การประชมุคณะกรรมการของสมาคมในวนันีมี้บุคคลที่มีสิทธิเข้าประชุม 
ทา่นหนึง่ได้บอกให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองการจดัหารายได้สนบัสนนุกิจกรรม 
ของสมาคม ท่ีประชมุได้แสดงความคดิเหน็อยา่งกว้างขวาง 

๑. องค์ประชมุ เสนอ คดัค้าน 
๒. ผู้ ร่วมประชมุ ข้อเสนอ สนบัสนนุ 
๓. ผู้เข้าประชุม เสนอ อภปิราย 
๔. ท่ีประชมุ ข้อเสนอ ลงมต ิ 
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O-NET 52  
๕๗. ข้อใดเป็นคําพดูท่ีประธานในท่ีประชมุควรใช้เม่ือต้องการจะสรุปความเห็น 

๑. วนันีเ้ราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกนัมายืดเยือ้พอสมควรแล้ว ผมคดิวา่เราควร 
ตดัสนิใจได้แล้ว 
๒. ความคิดเหน็ของผู้ เข้าประชมุทกุทา่นล้วนน่าสนใจ ผมจงึคิดวา่จะรับไว้พิจารณา 
ในโอกาสตอ่ไป 
๓. ข้อคดิเหน็ต่างๆ ที่ผู้เข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสนิใจได้ ผม
จงึขอประมวลความคดิเหน็ให้ที่ประชุมพจิารณา 
๔. การประชมุครัง้นีเ้ราได้เปิดโอกาสให้ทกุทา่นแสดงความคิดเหน็อยา่งจใุจ ผมจงึ 
ขอให้ยตุกิารแสดงความคิดเหน็ 

๖๕. ข้อใดใช้ศพัท์เฉพาะในการประชมุแทนข้อความท่ีขีดเส้นใต้ได้ถกูต้องตามลาํดบั 
ในการประชมุเพ่ือจดังานวนัภาษาไทยแหง่ชาติประจําปี ๒๕๕๒ ของสมาคม 
ครูภาษาไทย ผู้ ทําหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองท่ีอยูใ่นวาระการประชมุ ได้อภิปรายเพ่ือ 
กําหนดแนวการจดักิจกรรมตา่งๆ และเสนอให้ผู้ ทําหน้าท่ีควบคมุการประชมุ 
แตง่ตัง้คณะบคุคลทําหน้าท่ีจดัแสดงนิทรรศการการประกวดผลงานวิชาการ 
ของครูภาษาไทย 

๑. ผู้ เข้าประชมุ ประธาน คณะอนกุรรมการ 
๒. กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการ 
๓. ผู้ เข้าประชมุ รองประธาน คณะกรรมการ 
๔. กรรมการ ประธาน คณะอนุกรรมการ 
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๔๗. ข้อใดนํามาเติมในชอ่งวา่งตอ่ไปนีต้ามลําดบัแล้วได้ความเหมาะสม 
....................ขอให้เลขานกุารอา่นรายช่ือ.........................และรายงานการประชมุ 
ครัง้ท่ีแล้ว หลงัจากนัน้ก็ดําเนินการประชมุไปตาม......................ตอ่ไป 

๑. ท่ีปรึกษา ผู้ มีสทิธ์ิเข้าประชมุ ญตัติตา่งๆ 
๒. ประธาน ผู้เข้าประชุม ระเบียบวาระ 
๓. ประธาน ผู้จดัประชมุ ประเดน็ตา่งๆ 
๔. ท่ีปรึกษา องค์ประชมุ เร่ืองสําหรับประชมุ 

๓. จงเลอืกคําในข้อ ก และ ข ท่ีเหมาะสมจะเตมิในชอ่งวา่งตามลําดบั  
 หลงัจากกรรมการมาครบ  ก.   แล้ว   ประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณา   ข.
   ครัง้ท่ีแล้ว เม่ือไมมี่การแก้ไขท่ีประชมุมีมตรัิบรอง  
 ก.  ๑. ตามรายช่ือ   ๒. จํานวน  
  ๓. องค์ประชุม  ๔. องค์คณะ  
 ข.  ๑. เอกสารการประชมุ  ๒. รายงานการประชุม 
  ๒. หวัข้อการประชมุ  ๔. ระเบียบวาระการประชมุ  

 
 



การเขียนเชิงกจิธุระ 

การเขียนเชิงกิจธุระ      ในท่ีน้ีมี  ประเภทคือ  
๑. การกรอกแบบฟอร์ม    ๒. การเขยีนประกาศ  

๑. การกรอกแบบฟอร์ม 
 แบบฟอร์ม คือ เอกสารท่ีจดัข้ึนโดยเวน้ช่องวา่งไวส้าํหรับบุคคลแต่ละคนกรอกขอ้ความ 
เพ่ือใหส้ะดวกแก่ผูร้วบรวมขอ้ความนาํขอ้ความไปใชป้ระโยชน์ดา้นต่าง ๆ ต่อไป     
  แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คอื 

๑. แบบฟอร์มท่ีใชติ้ดต่อกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒. แบบฟอร์มท่ีผูอ่ื้นขอความร่วมมือใหก้รอก  
๓. แบบฟอร์มท่ีใชใ้นองคก์ร  
๔. แบบฟอร์มสญัญา   

คุณสมบัตขิั้นพืน้ฐานของผู้กรอกแบบฟอร์ม 
๑. ความรู้ความเขา้ใจทัว่ ๆ ไป เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะตอ้งกรอก  
๒. ความสามารถทางภาษา 
๓. ความซ่ือตรง 
๔. ความรับผดิชอบ 
๕. ความรอบคอบ 

๒. การเขยีนประกาศ  
 ประกาศ คือ การทาํใหส้าธารณชนทราบข่าวสารเร่ืองเดียวกนัอยา่งแพร่หลาย โดยอาศยัส่ือ
สาธารณะชนิดใดชนิดหน่ึง โดยอาจเป็นเร่ืองแจง้ใหท้ราบ หรือแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งปฏิบติัตาม  
 ประกาศ แบ่งออกเป็น ๒  ชนิด คือ  

๑. ประกาศอยา่งเป็นทางการ   มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
- ช่ือหน่วยงานหรือองคก์รท่ีประกาศ 
- เร่ืองท่ีประกาศ  
- เน้ือความท่ีประกาศ ประกอบดว้ย เหตุผลหรือความเป็นมาของประกาศ 

จุดประสงคส์าํคญั, รายละเอียด, เง่ือนไข 
- วนัเดือนปีท่ีประกาศ  
- ลงนามผูอ้อกประกาศ  

๒. ประกาศอยา่งไม่เป็นทางการ ประกาศอยา่งไม่เป็นทางการมกัเป็นประกาศาส่วนบุคคล มี
แต่เน้ือหาสาํคญั บางทีกมี็แต่จุดประสงคส์าํคญั  เช่น ประกาศรับสมคัรงาน  ประกาศเชิญชวน   
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การเขยีนเชิงวชิาการ 

การเขยีนรายงานทางวชิาการ   หมายถงึ  การนาํเสนอวธีิคน้ควา้อยา่งมีระบบ สาํรวจ รวบรวม 
และวเิคราะห์อยา่งละเอียด ถ่ีถว้น มีเหตุผล และอา้งอิงหลกัฐานท่ีมาอยา่งมีแบบแผน  
ในการอา้งอิง ท่ีมา จากขอ้มูลต่าง ๆ ในการเขียน มีวธีิการ ดงัน้ี  

๑. วธีิจดบันทกึจากการฟัง 
 ๑.๑  การจดบันทกึจากการฟังบทความทางวทิยุ  

 จดเฉพาะประเดน็สาํคญั โดยแยกใจความสาํคญัและพลความ (ใจความประกอบ)  
 อาจทาํเคร่ืองหมายหรืออกัษรยอ่ เพ่ือใหบ้นัทึกไดร้วดเร็ว เช่น รร. แทน โรงเรียน 

พ.ศ. แทน พทุธศกัราช  
 ๑.๒  การจดบันทกึการสัมภาษณ์ 

  ควรแยกการจดบนัทึกสมัภาษณ์ จากคาํถาม  

๑.๓   การจดบันทกึการอภปิรายเป็นคณะ 

 บนัทึกโดยพิจารณาขอ้ความท่ีผูอ้ภิปรายแต่ละคนพดู 
๑.๔  การจดบันทกึการประชุม  

 จดบนัทึกตามระเบียบวาระ และพิจารณาขอ้ความท่ีแต่ละบุคคลพดู โดยตอ้งใชค้าํใน
การประชุมใหถู้กตอ้ง  เช่น มติทีประชุม ขอ้เสนอ  

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์.  ตาํแหน่ง (ถา้มี). สมัภาษณ์. วนั เดือน ปี. 
แมน้มาส  ชวลิต. ผูอ้าํนวยการกองหอสมุดแห่งชาติ. สมัภาษณ์ , ๒ มีนาคม ๒๕๑๙. 
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๒.วธีิจดบันทกึการอ่าน 
 ควรคาํนึงถงึ  วธีิการจดบันทกึแหล่งทีม่า วธีิบันทกึข้อความ  รูปแบบการบันทกึ  

  ๒.๑   การบอกทีม่า   แบ่งเป็น 
๑.หนังสือ  
 ช่ือผูแ้ต่ง.  ปีท่ีพิมพ.์  ช่ือเร่ือง.  คร้ังท่ีพิม(ถา้มี).  เมืองท่ีพิมพ ์: สาํนกัพิมพ.์  
 ศรีธนัว ์อยูสุ่ขขี. ๒๕๔๖. เล่าเร่ืองวรรณคดีไทย มทันะพาธา. พิมพค์ร้ังท่ี ๑.  

       กรุงเทพ ฯ : แมค็. 
      ๒. นิตยสารหรือวารสาร 
 ผูเ้ขียนบทความ. ปีพิมพ,์ วนั, เดือน. “ช่ือบทความ.”  ช่ือวารสาร. ปีท่ี(ฉบบัท่ี) :  

       หนา้ท่ีอา้ง. 
 สิริมาวดี (นามแฝง).  ๒๕๕๔. กรกฎาคม. “ความงามในภาษา.”  

       วารสารวรรณคดีเพ่ือคนไทย. ๑๐(๑๒) : ๙- ๒๒. 
๓.หนังสือพมิพ์   
 ผูเ้ขียน. ปีพิมพ,์ วนัท่ี เดือน. “ช่ือบทความ.”  ช่ือหนงัสือพิมพ.์ หนา้ท่ีอา้งอิง.    
  มานพ  ใจซ่ือ. ๒๕๕๓, ๑๔ มกราคม . “การศึกษาในยคุปฏิรูป.” มติชน.  

      หนา้ ๕. 
กรณีไม่ปรากฏช่ือผูเ้ขียน  ใหใ้ส่ช่ือบทความในรายการผูเ้ขียน  
“พาดหวัข่าว.” ปีพิมพ,์ วนั เดือน.  ช่ือหนังสือพิมพ์. หนา้ท่ีอา้ง. 
“คา้ปลีกสร้างรายไดอ้นัดบั ๒ ของไทย.” ๒๕๕๔, ๒๕ กรกฎาคม. ไทยรัฐ.  
      หนา้ ๑๕ 

๔. อนิเตอร์เน็ต  ให้ระบุ 
ผูแ้ต่ง. ปีท่ีสืบคน้. ช่ือเร่ือง. (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา : ช่ือยอ่ของแหล่งท่ีมา. วนั  
     เดือน ปีท่ีสืบคน้. 

           นิติ  เท่ียงตรง. ๒๕๔๙. วฒันธรรมไทย. (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา :  
       http://rirs3.royin.go.th/riThdict/lookup.html.  ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๙. 
๖. ซีดีรอม  
ช่ือผูบ้รรยาย หรือผูพ้ดูหรือผูข้บัร้อง. ปีท่ีผลิต. ช่ือเร่ืองหรือช่ือเพลง. (ซีดี-รอม). สถานท่ี
ผลิต : ผูผ้ลิต. 
สมใจ  นิติรักษ.์ ๒๕๕๔. รักษภ์าษาไทย. (ซีดี-รอม). กรุงเทพ ฯ : แกรมม่ี จาํกดั.  

จดัเรียงตามลาํดบัตวัอกัษรช่ือผูแ้ต่ง  
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๒.๒  วธีิบนัทึกขอ้ความ ทาํไดห้ลายวิธี ดงัน้ี  

๑. จบัสาระสาํคญัของเร่ือง 
๒. ใชถ้อ้ยคาํสาํคญั 
๓. จดบนัทึกใหต้รงกบัตน้ฉบบั ใส่เคร่ืองหมายอญัประกาศกาํกบัเพ่ือใชอ้า้งอิง  
๔. แสดงความคิดแทรก ความคิดเสริมไวต้อนทา้ย 

 ๒.๓ รูปแบบการบนัทึก  
 การบนัทึกตอ้งคาํนึงถึงแหล่งท่ีมาเพ่ือนาํไปใชใ้นการอา้งอิงทา้ยรายงานท่ีเรียกวา่ 
บรรณานุกรม   การอา้งอิงทาํได ้๒ วิธี คือ   
 ๑)  การเขียนเชิงอรรถ  
 ๑ ราชบณัฑิตยสถาน, สารานุกรม เล่ม ๗. หนา้ ๔๓๘๘-๔๓๘๙.  
 ๒) การเขียนนามปี  
 การเขียนช่ือผูแ้ต่ง ปีท่ีพิมพ ์และหนา้หนงัสือ เช่น  
 (สุพตัรา อุตมงั ๒๕๕๓ : ๑๐๑)  
3. วธีิจดบันทกึจากประสบการณ์ตรง  

- ระบุเร่ืองท่ีบนัทึก 
- บอกวนั เวลา สถานท่ี ใหถู้กตอ้ง 
- บอกสถานภาพส่ิงท่ีบนัทึกใหช้ดัเจน 
- เรียบเรียงตามลาํดบัเหตุการณ์  
- ขอ้สงัเกตหรือขอ้คิดเห็น บนัทึกไวต้อนทา้ย  

ขั้นตอนการเขยีนรายงานเชิงวชิาการ 
1. เลือกหวัขอ้เร่ือง 
2. กาํหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเร่ือง 
3. คน้ควา้และรวบรวมความรู้ 
4. วางโครงเร่ือง 

- กาํหนดหวัขอ้ยอ่ย 
- กาํหนดโครงเร่ือง 

 
************************************* 
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ตวัอย่างข้อสอบ เร่ือง การเขยีนเชิงกจิธุระ 

ข้อสอบ O-NET สอบวันที่  ๒๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๐  
๑.  ประกาศในข้อใดสื่อความหมายได้ชดัเจนท่ีสดุ  

๑. ให้นกัเรียนชัน้ม.๖ ทกุคนไปประชมุพร้อมกนัท่ีห้องประชมุหลงัเลิกเรียน  
๒. นกัเรียนคนใดสนใจเข้าคา่ยศิลปะสําหรับเยาวชนภาคฤดรู้อน สมคัรเข้าคา่ยได้วนัท่ี 

๒ เดือนหน้า  
๓. เชิญร่วมกจิกรรมวันสุนทรภู่ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๔๙  ตัง้แต่เวลา 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม  
๔. ให้นกัศกึษาวิชาทหารท่ีจะเดินทางไปฝึกภาคสนาม ท่ีคา่ยทหาร ขึน้รถพร้อมกนัท่ี

โรงเรียน วนัเสาร์ท่ี ๓ ต.ค. ๒๕๔๙ 
๒. ข้อความในประกาศของหายตอ่ไปนี ้สว่นใดไม่ควรแจ้ง 

(๑)มีผู้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในห้องนํา้หญิง / (๒) เป็นกระเป๋าสตางค์พบัได้มีรอยขาด
ด้านซ้าย / (๓) ผู้ใดเป็นเจ้าของโปรดแสดงหลกัฐานมาขอรับคืน / (๔) ท่ีห้องธุรการของโรงเรียน
ในเวลาราชการ  

๑. สว่นท่ี ๑  
๒. ส่วนที่ ๒ 
๓. สว่นท่ี ๓  

๔. สว่นท่ี ๔  
ข้อสอบ O-NET สอบวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

๑. ข้อใดไม่ปรากฏในประกาศตอ่ไปนี ้

“มหาวิทยาลยัศิลปากรร่วมกบักรมศิลปากรจดัการแสดงศิลปกรรมร่วมสมยัของ 
ศิลปินรุ่นเยาว์ ครัง้ท่ี ๒๔ ระหวา่งวนัท่ี ๖ - ๒๘ กนัยายน ๒๕๕๐ ท่ีพิพิธภณัฑสถาน แหง่ชาติ หอ
ศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า โดยต้องเป็นเยาวชนอายไุม่ต่ํากว่า ๑๖ - ๒๕ ปี ส่งผลงานท่ีสร้างสรรค์ด้วย
ความคิดของตนเองได้ท่ีตําหนกัพรรณราย ชัน้ ๒ หอศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วงัทา่พระ กทม. 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ี ๐ - ๒๒๒๑ - ๓๘๔๑ หรือ www. art - 
centre.su.ac.th”  
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๑. กําหนดวนัแสดงศิลปกรรม 
๒. สถานท่ีแสดงศิลปกรรม 
๓. ข้อจํากดัเก่ียวกบัผู้แสดงศิลปกรรม 
๔. เนือ้หาของงานศลิปกรรม 

 
๒. ประกาศข้อใดสื่อความไม่ชัดเจน 

๑. บริษัทเคร่ืองหนังไทยจัดมหกรรมลดราคาสินค้าประจาํปีต้นเดอืนนี ้
๒. รับสมคัรพนกังานพิสจูน์อกัษร ติดตอ่ท่ีโรงพิมพ์เรือนทอง ตรงข้าม 
โรงพยาบาลสยาม ลาดพร้าว 
๓. รับสมคัรนกัศกึษาใหม ่ภาคเรียนท่ี ๒ ประจําปี ๒๕๕๐ สอบถามท่ี 
ฝ่ายรับสมคัรนกัศกึษา ม.นครหลวง 
๔. ขายท่ีดิน ๓ ไร่ ๓ งาน ยา่นบางขนุเทียน ตารางวาละ ๖,๒๕๐ บาท 
ติดตอ่คณุนชุ ๐๘ - ๑๒๓๘ – ๕๑๒๓ 

ข้อสอบ O-NET   ๒๕๕๒ 
๖๔. ประกาศข้อใดไมช่ดัเจน 

๑. ขายเตียงผ่าตดั MIZUHO สภาพดีมาก ราคา ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
ติดตอ่ โทร. ๐๘๙๑๐๐๐๐๐๐ 
๒. รับสมัครแพทย์ Part Time โรคทั่วไป ซอยลาดพร้าว ๔๕ 
ตดิต่อนายแพทย์สมชาย 
๓. รับสมคัรครูมธัยมต้น ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์ ติดตอ่ท่ี 
nmt - school @ hotmail.com 
๔. บรรยายพิเศษเร่ือง “พ้นวิกฤตด้วยความคิดสร้างสรรค์” ๕ ส.ค. ๒๕๕๑ 
สอบถามและซือ้บตัรได้ท่ี Thai Ticket Major ทกุสาขา 

ข้อสอบ O-NET ๕๓ 
๔๒. ประกาศตอ่ไปนีข้าดความชดัเจนในเร่ืองใด 
โรงพยาบาลชีวีสขุเปิดบริการตรวจโรคนอกเวลา 
สําหรับสตรีท่ีมีอาการวยัทองและมีอาการประจําเดือนผิดปกติ 
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ตรวจโดยแพทย์นรีเวชผู้ เช่ียวชาญ 
ณ ชัน้ ๗ อาคาร ๑๐๐ ปี นดัหมายลว่งหน้าโทร. ๐๒๑๑๑๑๑๑๑ 

๑. กลุม่เป้าหมาย   ๒. สถานท่ีติดตอ่ 
๓. เวลาดาํเนินการ  ๔. ผู้ ดําเนินการ 

๓๖. ประกาศตอ่ไปนีข้าดความชดัเจนในเร่ืองใด  
 เชิญเท่ียวชมทุง่แสลงหลวง จงัหวดัเพชรบรูณ์ ในช่วงต้นฤดฝูนทุง่หญ้าจะเขียวขจีสวย
ท่ีสดุในเมืองไทย มีดอกกระเจียวขาวนบัหม่ืนดอกชชู่อรับฝน ข่ีจกัรยานชมทิวทศัน์โดยรอบ เวลา
ท่ีเหมาะจะชมความสวยงามคือ ๗.๐๐ น. สอบถามข้อมลูท่ี 

http:22www.123thailand.com 
๑. เวลาดาํเนินการ 
๒. กิจกรรมในเทศกาล  
๓. สถานท่ีดําเนินการ 
๔. สถานท่ีติดตอ่  

 
ตวัอย่างข้อสอบ เร่ือง การเขยีนเชิงวชิาการ  

๒.ข้อใดเหมาะสมในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  
๑. สมยันีข้องทกุอยา่งแพงไปหมดเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  
๒. เขาเป็นนกักีฬาช่ือก้องของไทย ท่ีประสบความสาํเร็จไมแ่พ้วีรบรุุษคนสําคญั  
๓. ฝนโปรยปรายลงมาให้ความปราณีแก่ชีวิตสตัว์ ในทะเลทรายซึง่แห้งแล้งอยา่งแสน

สาหสั  
๔. วัฒนธรรมทางจติใจที่สาํคัญคือ วัฒนธรรมที่เก่ียวกับความคดิ ความเช่ือ 

และความศรัทธาในศาสนา  
๓. รายงานเร่ือง “การวิเคราะห์เพลงอีแซว” ควรเรียงลําดบัโครงเร่ืองตามข้อใด  
 ๑.บทบาทของเพลงอีแซวตอ่สงัคมไทย  
 ๒.ความเป็นมาและลกัษณะทัว่ไปของเพลงอีแซว  
 ๓.สถานภาพและการอนรัุกษ์เพลงอีแซวในปัจจบุนั  
 ๔.การสร้างสรรค์เพลงอีแซว  
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๑. ๒-๑-๓-๔ 
๒. ๒-๔-๑-๓   
๓. ๔-๒-๓-๑  
๔. ๔-๓-๒-๑  

๓. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมสําหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ 
๑. การจดัการศกึษาต้องมุง่พฒันาคนทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
๒. กระบวนการเรียนรู้ต้องมุง่ปลกูฝังให้ผู้ เรียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๓. การจัดการเรียนรู้คนสอนต้องทาํสารพดัอย่างให้เข้ากับคนเรียนแต่ละคน 
๔. การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั หมายถงึ การให้ผู้ เรียนมีบทบาท 
ร่วมในการเรียนการสอน 

 
 
 
๓๑. ข้อใดใช้ภาษาตา่งระดบักบัข้ออ่ืน 

๑. ถ้าพดูถงึโซเดียมเกือบทกุคนก็จะนกึถงึอาหารรสเคม็ 
๒. อาหารรสเคม็จะมีรสชาติถกูปากมากกวา่อาหารรสจืดๆ 
๓. คนไข้บางคนรับไมไ่ด้เลยกบัการกินอาหารรสจืดชืด 
๔. ผู้ประกอบกจิการอาหารจงึเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทน 

๖๑. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกบัการเขียนรายงาน 
๑. แผ่นดินไหวท่ีมณฑลเสฉวน เป็นเร่ืองธรรมดาๆ ของธรรมชาติท่ีไมมี่ใครคาดถงึ 
๒. ผลพวงท่ีเราขดุเอาทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินขึน้มาใช้ ทําให้เปลือกโลกใต้ดินมี 
ช่องวา่งขึน้มากมาย 
๓. แผน่ดินไหวท่ีเกิดขึน้จากนํา้มือคนมี ๓ อยา่งคือ การทดลองระเบิดปรมาณ ู
ใต้ดิน การกกัเก็บนํา้ในเข่ือน และการระเบิดเหมืองแร่ 
๔. ในอนาคตแผ่นดนิไหวจะเกดิมากขึน้และรุนแรงมากขึน้ เพราะแผ่นดนิไหวแต่
ละครัง้มีผลกระทบต่อเปลือกโลก 

๖๒. รายงานทางวิชาการสว่นใดท่ีใช้ภาษาไมเ่หมาะสม 
๑) พริกเป็นสมนุไพรท่ีคนไทยทกุคนรู้จกัดี / ๒) นกัวิจยัพบวา่พริกมีสาร 
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แคปไซซินสงู สารนีมี้ฤทธ์ิในการลดความเจ็บปวด / ๓) และช่วยระบบการยอ่ย 
และการไหลเวียนของโลหิต ป้องกนัโรคหวัใจ โรคมะเร็ง / ๔) ตอนหลงันกัวิจยั 
ก็พบอีกวา่ สารตวันีมี้ผลในเร่ืองเพ่ิมการเผาผลาญไขมนั ทําให้ช่วยลดนํา้หนกัตวั 
ได้ด้วย 

๑. สว่นท่ี ๑ 
๒. สว่นท่ี ๒ 
๓. สว่นท่ี ๓ 
๔. ส่วนที่ ๔ 

๓๓. ข้อความตอ่ไปนีส้ว่นใดใช้ภาษาตา่งระดบักบัสว่นอ่ืน 
๑) สตัว์หลายชนิดมีประสาทสมัผสัพิเศษท่ีสามารถรับรู้ภยัธรรมชาติลว่งหน้าได้ / 
๒) ฝงูมดท่ีกรูเกรียวกนัขึน้มาจากพืน้ดินบอกให้เรารู้วา่ฝนจะตกหนกัในไมช้่านี ้/ 
๓) ถ้าฝงูแมลงสาบพากนัไตอ่อกมาจากท่ีซอ่นว่ิงพลา่นไปทกุทิศทกุทาง / ๔) เป็น 
สญัญาณวา่จะมีพายแุละฝนฟ้าคะนองตามมาแน่ๆ 
๑. ส่วนที่ ๑   ๒. สว่นท่ี ๒ 
๓. สว่นท่ี ๓   ๔. สว่นท่ี ๔ 

๓๔. ข้อใดใช้ภาษาตา่งระดบักบัข้ออ่ืน 
๑. โรคผ่ืนภมูิแพ้ผิวหนังอักเสบเป็นโรคที่เกดิขึน้แก่เดก็มากกว่าผู้ใหญ่ 
๒. ในตอนแรกนี ้คณุหมอขอกลา่วถงึเร่ืองของผิวหนงัแห้งก่อนครับ 
๓. ลกูน้อยควรจะใช้ครีมท่ีมีความเข้มข้น ไมใ่ช้โลชัน่ซึง่ผสมนํา้มาก 
๔. น้องหนตู้องใช้ครีมบํารุงผิวทนัทีหลงัอาบนํา้ ไมเ่ช่นนัน้ผิวน้องหนจูะแห้งย่ิงขึน้ 

๓๙. รายงานทางวิชาการสว่นใดใช้ภาษาไมเ่หมาะสม 
๑) การเข้าพกัอาศยัอยูก่บัคนในหมูบ้่านทําให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคน 
เหลา่นัน้ / ๒) นกัวิจยัพบวา่ต้องทําตวัเป็นคนอยูง่า่ยกินงา่ย คลกุคลีตีโมงกบัชาวบ้าน 
เพ่ือสร้างความสนิทสนมคุ้นเคย / ๓) ปฏิบติัตามกฎระเบียบของหมูบ้่าน เคารพสิทธิ 
ของเจ้าของพืน้ท่ี / ๔) ไมทํ่าสิ่งท่ีขดัแย้งกบัข้อปฏิบติัของชมุชน และไมล่บหลูค่วามเช่ือ 
ของคนในท้องถ่ิน 

๑. สว่นท่ี ๑   ๒. ส่วนที่ ๒ 
๓. สว่นท่ี ๓   ๔. สว่นท่ี ๔ 

๔๐. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกบัการเขียนรายงาน 
๑. เวลาไมส่บายกะทนัหนัขึน้มา ผู้ ป่วยต้องไปพบแพทย์โดยเร็วท่ีสดุ 
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๒. ผู้ ท่ีเจ็บไข้ตอนกลางคืนมกัพบเจอปัญหาเพราะไมมี่แพทย์เฉพาะทางคอยตรวจรักษา 
๓. หากผู้ ป่วยไปโรงพยาบาลหลงัสองทุม่ไปแล้ว จะได้พบแตแ่พทย์เวรซึง่สว่นใหญ่ 
เป็นแพทย์ทัว่ๆ ไป 
๔. โรงพยาบาลเปิด “ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน” เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
จนถงึเวลา ๒๔.๐๐ น. 

๖๓. ข้อใดไมจํ่าเป็นต้องอ้างถงึในการเขียนบรรณานกุรมทัง้ ๒ รายการ 
รศ.ดร.นววรรณ พนัธุเมธา. ๒๕๔๙. คลงัคํา. พิมพ์ครัง้ท่ี ๓. 
       กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง จํากดั (มหาชน). 
      ๑๑๓๔ หน้า. 

๑. คํานําหน้าช่ือผู้แตง่ และ ครัง้ท่ีพิมพ์ 
๒. คาํนําหน้าช่ือผู้แต่ง และ จาํนวนหน้า 
๓. สํานกัพิมพ์ และ จํานวนหน้า 
๔. ครัง้ท่ีพิมพ์ และ สํานกัพิมพ์ 

 
 
๙. ใช้ข้อมลูบรรณานกุรมตอ่ไปนีต้อบคําถามข้อ ก. และ ข้อ ข.  
 รศ.ดร.สนุนัท์  อญัชลนีกุลู. ๒๕๔๘. ระบบคําภาษาไทย. พิมพ์ครัง้ท่ี ๒.  
        กรุงเทพ ฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ 

       มหาวิทยาลยั.  
ก.  ข้อใดไมจํ่าเป็นต้องใสไ่ว้ในการเขียนบรรณานกุรมข้างต้น  

๑. คาํนําหน้าช่ือผู้แต่ง 
๒. ครัง้ท่ีพิมพ์ 
๓. ปีท่ีพิมพ์ 
๔. หน่วยงานท่ีพิมพ์เผยแพร่  

ข. ในการเรียงลําดบับรรณานกุรม ช่ือผู้แตง่ในข้อใดควรเรียงตอ่จากบรรณานกุรม 
ข้างต้น  

๑. รัชนีย์ญา กลิ่นนํา้หอม.   
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๒. รุจนี วิรานนัท์.   
๓. สวุคนธ์  จงตระกลู.   
๔. สุนารี  ภวภตูานนท์ ฯ.   

๗๒. รายงานทางวิชาการสว่นใดใช้ภาษาไมเ่หมาะสม  
 ๑) นกัวิทยาศาสตร์พบวา่เดก็ทารกต้องการโปรตีนจากนมในปริมาณมากเพ่ือช่วยการ
เจริญเติบโตของเซลล์สมอง / ๒) แตน่กัวิทยาศาสตร์ยงัพบอีกวา่ สมองของมนษุย์ หยดุการแบง่
เซลล์แล้วตัง้แตใ่นวยัเดก็ / ๓) ดงันัน้ในวยัผู้ ใหญ่และวยัสงูอายจุงึไมค่วรกินโปรตีนอยา่งล้นเหลือ 
/ ๔) เพราะจะก่อนให้ผลร้ายตอ่สขุภาพมากกวา่ผลดี  

๑. สว่นท่ี ๑ 
๒. สว่นท่ี ๒ 

๓. ส่วนที่ ๓ 

๔. สว่นท่ี ๔  
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