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GAT (ภาษาไทย) 
 

  เนื้อหาของข้อสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป)   
 

GAT เนื้อหา ร้อยละ (%) จ านวนข้อ 

GAT (ความถนัด
ท่ัวไป) 

ส่วนที่ 1 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
               การเขียนเชิงวิเคราะห์ 
               การคิดเชิงวิเคราะห์ 
               และการแก้ปัญหา 

50 (%) 20 

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทาง  
               ภาษาอังกฤษ 

50 (%) 60 

รวม 100 (%) 80 

 
  วัตถุประสงค์ของข้อสอบ GAT (ภาษาไทย)   

วัดความสามารถในเร่ืองต่างๆ ต่อไปนี้  
1. การอ่านจับใจความ 
2. การคิดเชิงวิเคราะห์ 
3. การสังเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของประเด็นและสาระส าคัญต่างๆ 

 
  ลักษณะของข้อสอบ GAT (ภาษาไทย)   

 เป็นบทความให้อ่านจ านวน 2 บทความ  
 แต่ละบทความมี 10 ข้อความที่ก าหนด หรือ 10 ค าถาม (แต่ละข้ออาจมีมากกว่า 1 ค าตอบ) 
 มีกระดาษให้ร่างเป็นแผนภูมิเพื่อแสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ตามบทความโดยใช้สัญลักษณ์    
      ตามที่ก าหนด 
จากแผนภูมิที่ร่างสรุปความเชื่อมโยงของข้อความที่ก าหนดกับข้อความอื่นตามเกณฑ์  ต้องแปลง 
      เป็นรหัสค าตอบใส่ไว้ในตาราง เช่น   

 
เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ร่างรหัสค าตอบที่จะระบายในกระดาษค าตอบ 

01 การคบเพื่อนเลว 06F    
02 คุณภาพการเรียนการสอน 05A    
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03 คุณภาพสถานศึกษา 05A    
04 คุณภาพอาจารย์ 02A 05A   
05 นักเรียนดี 06D 08D   
06 เป็นคนดี 99H    
07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน 05A    
08 เรียนเก่ง 99H    

 
จากรหัสค าตอบที่ร่างไว้ในตาราง  น าไประบายค าตอบในกระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ 

 
  ลักษณะของบทความในข้อสอบ GAT (ภาษาไทย)   

เป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ  สัตว์และสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ จิตวิทยา  และปัญหา
สังคมไทย 

 
  ภาพรวมของบทความในข้อสอบ GAT (ภาษาไทย) ท่ีผ่านมา  

 

ชื่อบทความ ปี 

สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นก าเนิดได้อย่างไร 2552 

อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย 2552 

ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก  สศก. แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 2552 

นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 2552 

ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง 2552 

ปัญหาวัยรุ่น ต้นเหตุและทางแก้ 2552 

พระราชด ารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 2553 

ปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2553 

เมษายน ปีเสือดุ 2553 

คลายเครียดด้วยการสร้างความสุข 2553 

วัยรุ่นไทยท าลายสถิติเอเชีย  2553 

จุดอ่อนของคนไทย 2553 

ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ 2554 

ใกล้สิ้นปีเสือ เสือใกล้จะสูญพันธุ์ 2554 
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  คะแนนของข้อสอบ GAT (ภาษาไทย)   
คะแนน GAT (ความถนัดทั่วไป) = 300 คะแนน 

GAT (ภาษาไทย)       =  150 คะแนน  
GAT (ภาษาอังกฤษ)   =  150 คะแนน  

 
  เวลาในการท าข้อสอบ GAT   

วิชา GAT (ความถนัดทั่วไป)  ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 
GAT (ภาษาไทย)       =  1.5 ชั่วโมง  
GAT (ภาษาอังกฤษ)   =  1.5 ชั่วโมง  

 

เทคนิคพิชิตข้อสอบ GAT  (ตอนที่ 1)...!!! 
 

 

 

1. ขณะที่อ่านบทความ  ให้ใส่ตัวเลขก ากับค าส าคัญที่โจทย์ขีดเส้นใต้ไว้ทันที  

2. อ่านทีละประโยค ***  ★ ดูค าเชื่อมโยง…★!!! 

3. ท า mind map ไล่ไปทีละประโยค 
 

โปรดสังเกต...!!!       ๑.  ค าเชื่อม  

-  เน่ืองจาก  ด้วย  เหตุปัจจัย  เพราะ  จึง 

-  คือ  เป็น  มีหลายอย่าง  ได้แก่  เช่น   มีลักษณะ         

-  ลด ลดลง บั่นทอน ยับยั้ง  ป้องกัน หลีกเลี่ยง 

-  เช่นน้ี  ล้วน ดังกล่าวข้างต้น  

๒.  การซ้ า -  ค าท่ีเป็นกุญแจค าตอบที่กล่าวซ้ า  
  

จุดมุ่งหมายของข้อสอบ...!!!  
 ทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ  คิดวิเคราะห์  และสังเคราะห ์

ความเชื่อมโยงสัมพันธข์องประเด็นและสาระส าคัญต่างๆ 
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โปรดจ า...!!! 
ค าว่า  ส่งผลให้  ท าให้  ท าให้เกิด  เหตุปัจจัย สิ่งท่ีเกิดตามมา   

          ค ากลุ่มนี้ต้องโยงลูกศร             (A)  

ค าว่า  มีคุณสมบัติ  มีความหมาย เป็นส่วนประกอบ/องค์ประกอบ  

          ค ากลุ่มนี้ต้องโยงเส้นตรง          (D)   

ค าว่า  ลด  ลดลง  บั่นทอน ยับยั้ง  ป้องกัน    

          ค ากลุ่มนี้ต้องโยงลูกศรกากบาท            (F) 

 
  ค าเชื่อม ค าส าคัญ และรหัสตัวอักษรท่ีแสดงความเชื่อมโยงท่ีมักปรากฏในข้อสอบ  

 

รหัสตัวอักษรท่ีแสดงความเชื่อมโยง ค าเชื่อม/ค าส าคัญ 

A เน่ืองจาก  เนื่องด้วย  ด้วย ด้วยเหตุที่ เหตุปัจจัย  เพราะ  
เพราะว่า  จึง  เป็นเหตุให้  ท าให้  ส่งผลให้ ส่งผล

กระทบต่อ น าไปสู่ ขึ้นกับ สาเหตุคือ  จน  จนกระทั่ง   
D คือ  เป็น  ได้แก่  เช่น   มี  มีลักษณะ  มีหลายอย่าง    มี

คุณสมบัติ  ประกอบด้วย  หมายความว่า  โดย 
F ลด  ลดลง  ลดปัญหา บั่นทอน ยับยั้ง  ป้องกัน หลีกเลี่ยง 

สกัดกั้น มิให้  ไม่  ต่อต้าน  ขัดขวาง  ห้าม  ยุติ 
*** โปรดสังเกต   ค าว่า เช่นนี้  ล้วน ดังกล่าวข้างต้น  ที่ปรากฏในบทความข้อสอบ GAT 

(ภาษาไทย) นั้น  จะเป็นการเน้นย้ าว่า ต้องโยงความสัมพันธ์จากทุกส่วนประกอบย่อย  ไม่ได้โยง
จากหัวข้อใหญ่โดยตรง 

 
***  เทคนิค—ตรวจค าตอบ…!!! 
 
 Mind map หรือ แผนภูมิที่ดี  ควรโยงค าส าคัญให้เป็นระเบียบ    

อาจเป็นแผนภูมิที่ไล่ล าดับเป็นลูกโซ่    หรืออาจเป็นแผนภูมิที่จับกลุ่มความคิดเป็นชุด  
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 รหัส 99H            มีความหมายว่า ค าส าคัญค านั้นไม่ได้โยงไปที่ค าส าคัญค าไหนเลย   

ดังนั้น ถ้าค าส าคัญค าหนึ่งมีการเชื่อมโยงแล้ว  ค าส าคัญค านั้นไม่มีทางตอบ 99 H ได้อีก  

 ย่อหน้าสุดท้าย  ส าคัญมาก             มักจะมีค าตอบที่ซับซ้อน “ซ่อน” อยู่…!!! 

***  กลยุทธ์…จากสถิติ!!!         
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าว่า 
“มาตรการ  ทางออก  วิธีการแก้ปญัหา” 

ให้วางไว้...กึ่งกลาง...ล่างสุด 
 

ค าว่า 
“ภัย วิกฤต  ปัญหา  สาเหตุ  ปัจจัย” 

ให้วางไว้...กึ่งกลาง...บนสุด 

แผนภูมิข้อสอบ GAT!! 
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บทความท่ี 1 
จุดอ่อนของคนไทย 

 
 ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12  สิงหาคม ดิฉันและเพื่อนๆอีก 4  คนนัดกันชวนคุณแม่มา
รับประทานอาหารและสังสรรค์กันที่บ้านดิฉัน ขณะที่คุณแม่ทั้งห้าคนนั่งดูละครทีวีเร่ืองโปรด พวก
ลูกๆก็คุยกันเร่ืองสัพเพเหระต่อที่โต๊ะอาหาร พอหมดเร่ืองคุยก็หันมาวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองว่ามี
ปัญหาไม่หยุดไม่หย่อน ลงท้ายก็มาโทษกันเองว่าเป็นเพราะคนไทยมีจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้ เร่ืองนี้
คงติดอยู่ในหัวเพื่อนคนหนึ่ง วัยรุ่นขึ้นจึงส่งบทความที่เอามาจาก internet มาให้ เป็นเร่ือง  จุดอ่อน
ของคนไทย  10  ประการ ในมุมมองของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ (คุณวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้ก่อตั้งและ
เป็นประธานบริหารบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด เป็น เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร รวมทั้งมีบริษัทในเครืออมตะอีกหลายแห่ง) แม้จะมีบางประการที่ดิฉันไม่เห็นด้วยนัก แต่ก็
ต้องเปิดใจกว้างรับฟังไว้เพื่อน ามาใคร่ครวญไตร่ตรองดูในภายหลัง 
 
 จุดอ่อนดังกล่าวได้แก่ รู้จักหน้าท่ีของตัวเองต่ ามาก การศึกษายังไม่ทันสมัย มองอนาคตไม่
เป็น ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่  การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ การบังคับใช้
กฎหมายไม่เข้มแข็ง อิจฉาตาร้อน เอ็นจีโอบ้านเราค้านลูกเดียว ยังไม่พร้อมในเวทีโลกและสุดท้าย
คือ คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น จุดอ่อนทั้ง 10 นี้ดิฉันขอน ามาขยายความเพียรบางประการเท่าที่เนื้อที่จะ
อ านวย 
 
 ประการแรกคือ รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ ามากโดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม ลักษณะของ
จุดอ่อนข้อนี้ที่เห็นได้ชัดคือ มีส านึกต่อสังคมส่วนรวมต่ า และ  มือใครยาวสาวได้สาวเอา หลายคน
แสวงหาอ านาจเพื่อจะตักตวงผลประโยชน์ จนมีค าพูดว่าธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจ
การศึกษา ลักษณะของจุดอ่อนทั้งสองอย่างดังกล่าวท าให้บ้านเมืองเราไม่เจริญ เท่าที่ควร 
ประเทศชาติล้าหลังไปเร่ือยๆ  
 
 ประการต่อมาคือการศึกษายังไม่ทันสมัยซึ่งที่ส าคัญคือเร่ืองภาษา เป็นเหตุให้คนไทยขาด
โอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ประเทศอ่ืนๆ รู้จักคนไทยน้อยมากเนื่องจากคนไทยขี้
อาย ไม่กล้าแสดงออกไม่มั่นใจในตัวเอง การที่คนไทยมีโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติน้อย
หรือไม่มี ท าให้บ้านเมืองเราไม่เจริญพอที่จะแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในเวทีโลก 
 
 จุดอ่อนของคนไทยประการสุดท้ายที่ขอน ามาอธิบายในที่นี้คือ คนไทยมองอนาคตไม่เป็น 
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โดยมีลักษณะเด่นเท่าที่สังเกตเห็นคือ คนไทยกว่าร้อยละ 70  ไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในอนาคต 
ท างานกันแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยหนักที่จะวางแผนให้ตัวเองอย่างเป็น
ระบบและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ชอบพึ่งพาสิ่งงมงายและโชคชะตา พอใจท างานแบบต าข้าวสาร
กรอกหม้อ ลักษณะเช่นนี้ท าให้บ้านเมืองเราไม่เจริญเช่นกัน 
 
 ดิฉันมีความเห็นว่าคนเราถ้ารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนอย่างไร ก็ย่อมหาทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
นั้นได้ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจหารายละเอียดเร่ืองจุดอ่อนของคนไทย 10 ประการจาก internet 
มาอ่านเพิ่มเติม หากพบว่าเรายังมีจุดอ่อนอยู่ก็จะได้น ามาพิจารณาหาวิธีปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
รวมทั้งน าไปอบรมสั่งสอนลูกหลานด้วย เพื่อจะได้แก้จุดอ่อนประการสุดท้ายที่คุณวิกรมว่าไว้คือ 
คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น 
 
  

 
เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด  ท่ีว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ  

11 การศึกษายังไม่ทันสมัย     
12 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ     
13 ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ     
14 จุดอ่อนของคนไทย     
15 บ้านเมืองเราไม่เจริญ     
16 มองอนาคตไม่เป็น     
17 มีส านึกต่อสังคมส่วนรวมต่ า     
18 มือใครยาวสาวได้สาวเอา     
19 ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต     

      20 รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ ามาก     
 
 
 
 
 

ตารางสรุปข้อความท่ีก าหนด   เลขก ากับบทความ   และที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 
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บทความท่ี  2 
 เร่ือง  ปัญหาวัยรุ่น  ต้นเหตุและทางแก้ 

 
เวลารับรู้ปัญหาของวัยรุ่น   หลายคนมีความหงุดหงิด  ไม่พอใจ  เบื่อ    รู้สึกว่าท าไมเด็กไม่

เลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเอง  ท าไมต้องสร้างปัญหา  จนมีคนจ านวนหนึ่งอยากจัดการแก้ปัญหาด้วย
ความรุนแรง  แต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมที่ปรากฏให้เห็นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเชื่อมโยงกัน  ที่
น่าคิดคือท าไมเด็กบางคนมีปัญหาพฤติกรรม เช่น  ติดยาเสพย์ติด เล่นการพนัน  ชอบความรุนแรง  
มีปัญหาเรื่องเพศ  เป็นต้น  แต่ท าไมเด็กบางคนไม่มีปัญหาทั้งๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง 

 

 ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูลอธิบายถึงปัญหานี้ว่า  ปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่นมี
มากมาย  ที่ส าคัญคือปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว  ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม  และปัจจัยเสี่ยงในตัว
เด็กเอง  ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหาก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และสร้างปัจจัยปกป้องเพิ่มขึ้นซึ่งที่
ส าคัญก็คือภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก 
 

 ปัจจัยเสี่ยงในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ถูกต้อง  เช่น  ตามใจลูกมาก
เกินไป ไม่รู้วิธีที่จะจูงใจเด็กให้ท าตามค าสั่งของพ่อแม่  บางครอบครัวใช้วิธีบังคับรุนแรงแต่ไม่เคย
แก้ปัญหาได้  บางครอบครัวมีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวจนเด็กไม่อยากกลับบ้าน  ในที่สุดก็มี
กลุ่มของตนเองและรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมากกว่าครอบครัว  บางครอบครัวส่งเสริม
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  มองว่าปัญหามาจากเพื่อนหรือคนอ่ืน  ปกป้องเด็กในทางที่ผิด  ไม่ฝึกเด็กให้
รับผิดชอบการกระท าของตนเอง  นอกจากนี้การที่ตัวพ่อแม่เองมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมด้วย  ก็
เลยกลายเป็นเร่ืองของลูกปูเดินตามพ่อปูแม่ปู 
 

 ส าหรับปัจจัยเสี่ยงในตัวเด็กก็เป็นผลมาจากครอบครัวเช่นกัน  โดยเฉพาะการไม่ได้รับการ
ยอมรับจากคนในครอบครัว  ถูกมองว่าเป็นแกะด า  ท าอะไรก็ไม่ได้เร่ือง  จะท าให้เด็กมีความคิด
ต่อต้านสังคม  ไม่ยอมรับกติกาการอยู่ร่วมกัน  มองพฤติกรรมที่เป็นปัญหาว่าเป็นความทันยุค
ทันสมัยและท าให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม 
 

 เหตุส าคัญของปัญหาวัยรุ่นอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม  ได้แก่การที่เด็ก
เข้าถึงอบายมุข  เหล้า  ยา  อาวุธ  สื่อลามก  และสิ่งยั่วยุทั้งหลายได้โดยง่าย  เมื่อทัศนคติของชุมชน
เองก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้และผู้ใหญ่เองก็ท าผิดให้เด็กเห็น  เด็กก็ย่อมซึมซับรับเอาพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหามาปฏิบัติบ้าง 
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 ปัจจัยเสี่ยงทั้งสามประการล้วนเป็นเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ  ทั้งปัญหาติดยาเสพย์ติด  
ติดสุรา  ติดการพนัน  ชอบความรุนแรง  ตลอดจนการมั่วสุมทางเพศ  และปัญหาอ่ืนๆ   ดังนั้น
หนทางในการแก้ปัญหาก็คือต้องป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่างๆลง  และที่ส าคัญคือการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เด็กซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยวิธีการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง นั่นเอง  ภูมิคุ้มกันส าคัญที่
จะต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเด็กได้แก่  การช่วยให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต  มีบุคลิกภาพที่
มั่นคง  และมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง  ในวัยรุ่นการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นเร่ืองส าคัญ  ครอบครัว
ต้องช่วยให้เด็กค้นพบสิ่งที่ตนต้องการและมีความหวังในอนาคต  จะท าให้เด็กมุ่งมั่นในความส าเร็จ
มากกว่าที่จะใช้เวลากับสิ่งยั่วยุ / ส าหรับบุคลิกภาพที่มั่นคงเป็นผลมาจากการที่เด็กมีความเชื่อมั่นใน
คนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อและแม่  เชื่อมั่นว่าพ่อแม่สามารถให้ค าแนะน าที่ดี  พูดคุยปัญหากับพ่อแม่
ได้  ท าให้มั่นใจในตนเอง  ซึ่งจะสัมพันธ์กับความมั่นใจว่าตนสามารถมีชีวิตที่ดีแม้จะแวดล้อมด้วย
สิ่งที่เป็นปัญหา  ส่วนการมีความเชื่อในสิ่งท่ีถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการปลูกฝังและอบรมสั่งสอน
มาตั้งแต่วัยเด็ก  ให้เด็กสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องได้  แม้จะเห็นคนอ่ืนท าสิ่งที่ผิดก็ยังยืนหยัดที่จะ
ท าสิ่งที่ถูกต้องต่อไป 
 ภูมิคุ้มกันทั้งสามประการน้ีนอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาวัยรุ่นทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น  ยัง
จะช่วยให้วัยรุ่นมีอนาคตที่สดใส  และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม  และประเทศชาติต่อไป 
 

ตารางสรุปขอ้ความที่ก าหนดและเลขก ากับของบทความท่ี 2  และที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 
 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

       11 ชอบความรุนแรง       

       12 ติดยาเสพย์ติด       

       13 ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่น     

       14 ปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว     

       15 ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม       

       16 ภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก     

       17 มีความเช่ือในสิ่งที่ถูกต้อง     

       18 มีปัญหาเรื่องเพศ       

       19 มีเป้าหมายในชีวิต       

       20 วิธีการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้อง     
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บทความท่ี 3 
ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ 

 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 คลื่นความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกเร่ิมบรรเทา

เบาบางลงจนนักธุรกิจหลายคน รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์บางคนตั้งความหวังว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ซึ่ง
เป็นปีกระต่ายน าโชค การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบร่ืน แต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์อีกหลาย
คนกลับเห็นว่า เศรษฐกิจโลกจะยังคงเปราะบางและจะไม่ฟื้นตัวอย่างราบร่ืนดังที่คาดการณ์ เพราะ
เกิดภาวะการฟื้นตัวท่ีไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆของโลก 

 
Hans Timmer นักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลก กล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่สมดุล

ของการฟื้นตัวดังกล่าว ก็คือสภาพการณ์ที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียเป็นไป
อย่างเข้มแข็งในขณะที่เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา 

 
ในขณะนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย โดยเฉพาะ เศรษฐกิจ

ประเทศในเอเชียขยายตัวเข้มแข็ง และคึกคักเป็นอย่างมาก เช่น เศรษฐกิจของจีน และเศรษฐกิจของ
อินเดีย รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศในอาเซียนหลายประเทศ 

 
หากเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อนาคต

เศรษฐกิจโลกก็คงจะสดใส แต่ในขณะที่หลายประเทศในเอเชียก าลังก้าวไปในทางบวก เศรษฐกิจ
ประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา ซึ่งเกิดจากภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา และวิกฤติการณ์ด้าน
หนี้สินในประเทศกรีซ รวมทั้งวิกฤติการณ์ด้านหนี้สินในประเทศไอร์แลนด์ หลังจากไอร์แลนด์มี
วิกฤติการณ์ด้านหนี้สิน จนกลายเป็นประเทศที่สองรองจากกรีซในเขตใช้เงินยูโรที่ต้องขอรับความ
ช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ในการกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปที่มีหนี้สินล้นพ้นก็มี
ท่าทางว่าจะล่มเช่นกัน อย่าง ปอร์ตุเกสและสเปน 

 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงติดต่อถึงกัน ท าให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

ส่วนใหญ่เร่ิมเห็นพ้องกันมากขึ้นจนเป็นข้อสรุปก่อนย่างเข้าปีกระต่ายว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกจะไม่ราบร่ืนดังที่ต้ังความหวังไว้ เพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวหรือขยายตัวไม่เท่าเทียมกัน 

 
ส าหรับประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังดีขึ้นอย่างช้าๆ หลังจากได้รับผลกระทบอย่าง

หนักจากเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมือง ก็คงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีทีท่าว่าจะไม่
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ฟื้นตัวอย่างราบร่ืน เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับการส่งออกสินค้าในสัดส่วน
ค่อนข้างสูง ถ้าเศรษฐกิจโลกมีปัญหา เราก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นทั้งภาครัฐ เอกชน 
นักการเมือง และประชาชนทุกๆ ฝ่ายไม่ว่าจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร ก็ต้องระวังอย่าให้
เกิดเหตุการณ์วุ่นวายดังที่ผ่านมาอันเป็นปัจจัยภายในที่มีผลลบอย่างรุนแรงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของบ้านเรา จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับศึกภายนอกแต่เพียงด้านเดียว 
 
 

 

เลขก ากับ                           ข้อความที่ก าหนด      ท่ีว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 
    01 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่น     
    02 ภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน     
    03 ภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา     
    04 วิกฤติการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ     
    05 เศรษฐกิจของจีน     
    06 เศรษฐกิจของอินเดีย     
    07 เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา     
    08 เศรษฐกิจประเทศในอาเซียน     
    09 เศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยายตัวเข้มแข็ง     
    10 ไอร์แลนด์มีวิกฤติการณ์ด้านหนี้สิน     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตารางสรุปข้อความท่ีก าหนด   เลขก ากับบทความ   และที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 



GAT ภาษาไทย         
ดร. ดลฤทัย  ขาวดีเดช     ...  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ข้อเตือนใจ 10 ประการ ...ในการพิชิตข้อสอบ GAT-เช่ือมโยง!! 



GAT ภาษาไทย         
ดร. ดลฤทัย  ขาวดีเดช     ...  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     
 

14 

บทความท่ี 4 
เลือกเรียนอย่างไรจึงจะเรียนอย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน 

 
ขณะนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะชั้น ม.6 คงก าลังเครียดกันมากพอควร  

ไหนจะต้องเตรียมตัวสู้ศึกหนักคือการสอบ Admission ไหนจะต้องคิดตัดสินใจว่าจะเลือกศึกษาต่อ
สาขาวิชาอะไรดี  รวมทั้งจะเลือกเรียนที่สถาบันไหนดี 

 
             จากข้อมูลที่ได้จากนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง พบว่า  (12) ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมีหลากหลายมาก  ได้แก่เลือกตามกลุ่มเพื่อนสนิท เลือกตาม
แฟน (18) เลือกตามใจพ่อแม่  เลือกเพราะครูแนะแนวแนะน า  เลือกเพราะชอบสถาบัน เลือกเพราะ
คะแนนถึง และที่ฟังดูมีเหตุผลดีก็คือตัดสินใจเลือกโดยใช้ข้อมูลด้านต่างๆ และใช้วิจารณญาณของ
ตัวนักศึกษาเอง 
 
 ก่อนสมัครสอบ Admissionนักเรียนหลายคนไม่ค้นหาตัวเองให้พบก่อนว่าชอบสาขาวิชา
อะไรกันแน่ หลายคน (19) เลือกเพราะครูแนะแนว  เช่น “เธอได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูงมาก น่าจะเลือกคณะแพทยศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์”  หรือ 
“เธออ่อนวิทย์ คณิต อย่าเรียนสายวิทย์เลย สมัครเรียนสายศิลป์ดีกว่า เช่น นิติศาสตร์ เป็นต้น” 
 

มีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ติดเพื่อน พอรู้ว่าเพื่อนสนิทส่วนใหญ่เลือกสขาวิชาอะไร คณะ
ใด ก็ (17) เลือกตามกลุ่มเพื่อนสนิท  บางคนก็รักใคร่ใหลหลงแฟนมาก  แฟนเลือกเรียนที่ไหนก็ขอ
ตามไปด้วย พอภายหลังเลิกราไปก็เลยเคว้งคว้าง  ถ้าได้เรียนในสาขาวิชาที่ ตนเองชอบก็โชคดีไป  
แต่ถ้า (09)ได้สาขาวิชาชีพที่ไม่ชอบเลย ก็จะมีปัญหาตามมา 

 
นักศึกษาหลายคนให้ข้อมูลว่าพ่อแม่มีส่วนเป็นอย่างมากที่ท าให้เลือกสาขาวิชาที่ก าลังศึกษา

อยู่ในขณะนี้ พ่อแม่บางรายใช้วิธีการแทบทุกอย่าง  ทั้งชักจูง เกลี้ยกล่อม ยกเหตุผลต่างๆ นานา 
แม้แต่บังคับขู่เข็ญ หรือเอารางวัลชิ้นใหญ่มาล่อ เพื่อให้ลูกสมัครเรียนสาขาวิชาที่ตอนเองชอบหรือ
เห็นว่าดี แต่หลายกรณีก็ต้องโทษตัวนักเรียนเองที่ไม่รู้จักโต คิดเองตัดสินใจเองไม่เป็น จะท าอะไรก็
ต้องคอยถามหรือพึ่งพ่อแม่ร่ าไป ตัวเองชอบอะไรอยากเรียนอะไรก็ไม่รู้ ต้องให้พ่อแม่เลือกให้ พอ
เรียนไปสักพักเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาก็ปัดความผิดไปให้พ่อแม่ 
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สถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสมัครเรียนต่อมากพอควร 
ถ้าเลือกสถาบันด้วยการหาข้อมูลว่าคณะ/สถาบันหรือมหาวิทยาลัยแห่งใดสอนดี ครูบาอาจารย์มี
ความรู้ความสามารถสูง เอาใจใส่ดูแลนักศึกษา มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนพร่ัง
พร้อม บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับในวงการ ฯลฯ   ก็น่าจะเป็นเร่ืองที่ดี  แต่ปรากฎว่า
นักเรียนหลายคนไม่เคยสนใจข้อมูลเหล่านี้ กลับให้ความส าคัญในสิ่งตรงกันข้าม  เช่น อยากเรียน
คณะ/มหาวิทยาลัยนี้เพราะเรียนง่ายจบง่ายดี อาจารย์ไม่เข้มงวด แต่ตัวผิดระเบียบอย่างไรก็ได้ หรือ
อยู่ท่ามกลางแหล่งบันเทิงเริงรมย์และศูนย์การค้าทันสมัย ฯลฯ 

 
การเลือกสมัครเรียนต่อด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยเลือกตามกลุ่มเพื่อน เลือก

ตามใจพ่อแม่ ตามค าแนะน าของครูแนะแนว หรือ (20)เลือกเพราะชอบสถาบัน สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ตามมาก็คืออาจได้สาขาวิชาชีพที่ไม่ชอบเลยหรือที่ (08) ได้สาขาวิชาชีพท่ีชอบบ้างไม่ชอบบ้าง และ
หากโชคเข้าข้างก็อาจได้สาขาวิชาชีพที่ชอบ  ในสองกรณีแรกคือได้สาขาวิชาชีพที่ไม่ชอบเลยหรือ
ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนั้น จะเกิดผลเสียหรือปัญหาตามมา กล่าวคือ บางคนก็ตัดสินใจ (15)ลาออก 
สมัครสอบ Admission ใหม่  โดยอาจเรียนบางวิชาไปสักพักหนึ่งก็ขอลาออกมากวดวิชารอสอบ
ใหม่ปีหน้า แต่บางคนก็เรียนต่อไปเพราะไหนๆ ก็สอบเข้ามาแล้ว  แต่ด้วยไม่ชอบวิชาชีพที่เรียนหรือ
ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง จึงส่งผลให้การเรียนเป็นไปในลักษณะ(13) ฝืนใจเรียนและมีปัญหาการเรียน  
ปัญหาการเรียนอาจมีได้ทั้ง (04) คะแนนไม่ดี สอบตก หรือร้ายไปกว่านั้นก็คือ (11)ถูกรีไทร์  แต่ก็มี
ไม่น้อยที่เรียนไปได้เร่ือยๆ จนจบการศึกษา  แต่บางคนถึงจะเรียนจบแล้วกลับหันไปท างานอย่างอ่ืน
ที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาเพราะความไม่ชอบวิชาชีพนั้น 

 
จากที่กล่าวมานักเรียนคงได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ก่อนการตัดสินใจเลือกสมัครเรียนต่อใน

ระดับอุดมศึกษาว่าหากตัดสินใจเลือกสาขาวิชาชีพโดยพึ่งแต่ผู้ อ่ืน ไม่หาข้อมูลด้วยตนเองว่า
สาขาวิชานั้นว่าเขาเรียนกันอย่างไร ท างานกันอย่างไร แล้วใช้วิจารณญาณถามใจตนเองให้ถ่องแท้
ก่อนว่ารักว่าชอบลักษณะการเรียนการสอนและการท างานของสาขาวิชานั้นจริงหรือไม่ ผลที่
ออกมาก็อาจเป็นดังที่กล่าวข้างต้น คือมีปัญหาทั้งการเรียน และการท างานหลังจากส าเร็จการศึกษา
แล้ว 

 
ดังนั้นจึงขอแนะน าให้นักเรียนหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครสอบ  

ข้อมูลที่จ าเป็นอันดับแรกคือ (02) ข้อมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ  วิชาชีพที่เราสนใจนั้นเขา
ท างานกันอย่างไร ลักษณะงานเช่นนั้นมีจุดมุ่งหมายอะไร  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างไร เรา
ชอบหรือไม่ที่จะท างานในลักษณะอย่างนั้นด้วยจุดมุ่งหมายเช่นนั้น  การที่จะรู้ข้อมูลได้ถูกต้องตรง
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ตามสภาพการณ์จริงก็ต้องหาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น อยากรู้ว่าอาชีพแพทย์ท างานกันอย่างไร
ก็อาจถามไถ่ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่เป็นหมอ  เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสาขาวิชา หรือแม้แต่ขอ
เป็นอาสาสมัครช่วยงานในโรงพยาบาล  เป็นต้น  ข้อมูลประการที่สองคือ (03)ข้อมูลลักษณะการ
เรียนการสอนของวิชาชีพที่เราสนใจ ได้แก่หลักสูตรเป็นอย่างไร มีวิชาอะไรบ้าง เรียนภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติอย่างไร มีการให้ฝึกงานหรือไม่ ที่ใดบ้าง เป็นต้น  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็ต้องใช้
วิจารณญาณถามใจและวิเคราะห์ตนเองว่าวิชาที่เรียนในหลักสูตรและลักษณะรูปแบบวิธีการเรียน
การสอนตามที่หาข้อมูลมาเหมาะกับตัวเราหรือไม่ จะเรียนได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ และที่ส าคัญคือ
ลักษณะการท างานของวิชาชีพนั้น ต้องใช้วิจารณญาณไตร่ตรองดูว่าเราชอบวิชาชีพนั้นจริงหรือ 
และชอบเพราะอะไร 

 
การตัดสินใจ (16) เลือกโดยใช้ข้อมูลและใช้วิจารณญาณของตนเองพิจารณาข้อมูลที่หามา

ได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส าคัญสองอย่างดังกล่าวข้างต้น คือข้อมูลลักษณะการเรียนการสอนและ
ข้อมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ ผลที่ตามมาก็คือ (07)ได้สาขาวิชาชีพท่ีชอบจริง (ทั้งนี้ข้อมูลต้อง
ถูกต้องและตัวเราเองก็ต้องเก่งพอที่จะสอบเข้าได้ด้วย)  ส่วนการเลือกด้วยปัจจัยอ่ืนๆ ดังกล่าว
มาแล้ว  หากโชคดีก็อาจได้สาขาวิชาชีพที่ชอบ   แต่ที่ร้ายที่สุดก็คือได้สาขาวิชาชีพที่ไม่ชอบเลย 

 
ผู้ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สาขาวิชาชีพที่ชอบนั้น ผลที่ตามมาก็น่าจะดีและไม่มีปัญหาใดๆ 

ทั้งในด้านการเรียนและการประกอบวิชาชีพ แต่กลับปรากฏว่าไม่เป็นจริงเช่นนั้นเสมอไป ท าไมจึง
เป็นเช่นนั้น หากนักเรียนหรือแม้แต่นักศึกษาที่ได้เรียนในสาขาวิชาชีพที่ตนต้องการสมใจแล้วได้
ลองวิเคราะห์ตัวเองอีกขั้นหนึ่งก็น่าจะได้ค าตอบ  กล่าวคือถ้าลองถามตัวเองต่อไปอีกว่า ที่ได้สาขา
วิชาชีพที่ชอบนั้นเราชอบอะไรกันแน่  ค าตอบจะมีได้สองอย่างคือ อย่างแรกอาจออกมาว่า (06)ชอบ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพ เช่นเป็นวิชาชีพที่ท างานสบาย  หาเงินได้คล่องดี หรือได้มีโอกาส
เป็นนักแสดง ได้เป็นดารามีชื่อมีเสียง  เป็นต้น  ส่วนอีกค าตอบหนึ่งจะไปคนละทางคือ (05)ชอบ
จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของวิชาชีพ  ความชอบเช่นนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าหมายความว่าอย่างไร 
โดยทั่วไปวิชาชีพแต่ละอย่างย่อมมีจุดมุ่งหมายในอันที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่สังคม เช่น 
อาชีพแพทย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพดี หายจากโรคภัยไข้เจ็บ  วิศวกรหรือ
สถาปนิกมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง อยู่อาศัยสะดวกสบายใช้สอยใช้
ประโยชน์ได้คุ้มค่า เป็นต้น การที่เราชอบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพ จะน าไปสู่ความมุ่งมั่น
ปรารถนาและ (10) ต้องการมีความรู้ตามจุดมุ่งหมายของวิชาชีพที่เราศึกษา  ความต้องการเช่นนี้จะ
ก่อให้เกิดก าลังใจและ (01) เกิดพลังในการเรียน จะเรียนหนักแค่ไหนก็ไม่ย่อท้อ ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย  
เพราะต้องการมีความรู้ความสามารถเพื่อน าไปใช้สร้างคุณประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของวิชาชีพ  
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เมื่อเกิดพลังในการเรียนเช่นนี้ ผลที่ตามมาก็คือ (14) เรียนอย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน ยิ่ง
ทุ่มเทตั้งใจเรียนก็ยิ่งได้ความรู้ความเข้าใจมาก และยิ่งได้เรียนรู้มากก็ยิ่งมีความสุข 

 
ส าหรับเร่ืองผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพนั้นก็เป็นเร่ืองธรรมดาของคนเราที่จะต้อง

ท างานหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และพ่อแม่ญาติพี่น้อง เหตุที่หยิบยกประเด็นนี้
ขึ้นมาก็เพื่อเตือนใจว่าเมื่อได้เรียนในสาขาวิชาชีพที่ตนชอบแล้ว  ก็อย่ามุ่งไปที่ผลประโยชน์ตอบ
แทนมากเกินไปจนลืมจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพ  ขอให้ปรับปรุงพัฒนาความอยากความ
ต้องการที่จะเรียนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะหากยังชอบ
ผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพเป็นหลัก จะลดหรือบั่นทอนความมุ่งมั่นหรือความต้องการที่จะมี
ความรู้ความสามารถตรงตามจุดมุ่งหมายของวิชาชีพ  รวมทั้งจะบั่นทอนความเพียรพยายามหรือ
พลังในการเรียนอีกด้วย  คือจะเรียนเพียงเพื่อให้จบไปเร็วๆ  จะได้รีบไปหาประโยชน์เข้าตั วเองซึ่ง
นับว่าเสียทีที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ตนเองชอบ 

 
ตารางสรุปขอความที่ก าหนดและเลขก ากับของบทความท่ี 4 และที่วางส าหรับรางรหัสค าตอบ 

 
เลขก ากับ ขอ้ความที่ก าหนด  ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ  

01 เกิดพลังในการเรียน      
02 ข้อมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ      
03 ข้อมูลลักษณะการเรียนการสอนของวิชาชีพ      
04 คะแนนไม่ดี สอบตก      
05 ชอบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพ      
06 ชอบผลประโยชน์ตอบแทนจากวชิาชีพ      
07 ได้สาขาวิชาชีพที่ชอบ      
08 ได้สาขาวิชาชีพที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง      
09 ได้สาขาวิชาชีพที่ไม่ชอบเลย      
10 ต้องการมีความรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายของ

วิชาชีพ 
     

11 ถูกรีไทร ์      
12 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศกึษาต่อ      
13 ฝืนใจเรียนและมีปญัหาการเรียน      
14 เรียนอย่างมีความสุข      
15 ลาออก สมัครสอบ Admission ใหม ่      
16 เลือกโดยใช้ข้อมลูและใช้วิจารณญาณของตนเอง      
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17 เลือกตามกลุ่มเพื่อนสนิท      
18 เลือกตามใจพ่อแม ่      
19 เลือกเพราะครแูนะแนว      
20 เลือกเพราะชอบสถาบัน      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีว่างส าหรับวาดแผนภูมิ 
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นักเรียนร่ าเรียนหนังสือ 
ควรหรือหันเหไปไหน 

จุดมุ่งหมายของเจ้าอยู่ที่ใด 
เตือนตน...ไว้ให้มั่นคง 

 
“จุดหมาย...ไม่เคยไกล   หากใจคิดจะก้าว” 

 

 

 

 
 

ขอให้นักเรียนท่ีน่ารักทุกคน...โชคด.ี..นะคะ 
ดร. ดลฤทัย  ขาวดีเดช  

…“ครูพี่แป๋ว”... 
Facebook: Donruethai  Khaodeedech 

 

คณะท่ีใฝ่ฝัน.......................................................................................... 
มหาวิทยาลัยท่ีใฝ่ฝัน.............................................................................. 


