
                                  จะเตรียมตัวสอบ.. เข้ารับราชการต้องท าอย่างไร ? 

1. ความส าคญั 

 

    - ในการสอบเข้ารับราชการทุกสงักดั ทัง้ ก.พ.  ครูสงักดั ก.ค., สพฐ. ข้าราชการสงักดั กทม. อบต. เทศบาลมีการแข่งขนั

กนัในอตัราที่สงูมากทัง้นีเ้พราะวา่มีผู้ ต้องการเป็นข้าราชการเป็นจ านวนมาก แต่จ านวนอตัราที่บรรจุมีน้อย  ประกอบกบัมี

ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ในแตล่ะปี มีจ านวนเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ การแข่งขนัจึงนบัวนัจะรุนแรงขึน้เร่ือย ๆ ดงันัน้ผู้ที่ต้องการจะ

สอบแข่งขนัเข้ารับราชการในสงักดัตา่ง ๆ จะต้องเตรียมตวัในการสอบให้พร้อม 

ปัจจยัที่ส าคญัอนัหนึ่งก็คอื การมีหนงัสือที่ช่วยในการสอบแข่งขนักบัคนอื่น ๆ ได้  ปัญหาที่ส าคญัอนัหนึ่งที่ผู้ เขียนทราบก็

คอื การขาดหนงัสือที่ตรงกบัหลกัสตูรและเนือ้หาที่อธิบายวชิาการท าอย่างละเอียดเหมาะสมกบัผู้อ่าน  ซึง่ส่วนใหญ่มี

พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์น้อย ภาคความสามารถในการศกึษาวิเคราะห์และสรุปเหตผุล 

 

2. ขัน้ตอนการสอบแข่งขนัเข้ารับราชการ 

 

    - ขัน้ตอนในการสอบแข่งขนัเข้ารับราชการในสงักดั ก.พ. ครูสงักดั ก.ค. ข้าราชการสงักดั กทม. และเทศบาล จะมีการ

สอบ 3 ภาค คอื 

 

         ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นข้อสอบ ปรนยั 100 ข้อ   200 คะแนน  แบ่งออกเป็น 

 

         1) วชิาความสามารถในการศึกษา วเิคราะห์ และสรุปเหตผุล เป็นข้อสอบ ปรนยั 50 ข้อ  รวม 100 คะแนน 

 

         2) วชิาภาษาไทย เป็นข้อสอบปรนยั 50 ข้อ รวม 100 คะแนน 

 

ในส่วนของภาค ก.ความรู้ความสามารถทัว่ไป โดยส่วนมากจะตดัผ่านที่ 60 % ของคะแนน 

รวม (และไม่น ามาคิดคะแนนรวมกบัภาค ข. ) คอืสรุปคะแนนผ่าน 60% ของคะแนนรวมก็จะตรวจข้อสอบ ภาค ข. ตอ่ไป 

ถ้า้้้ ่ไม่ผ่าน 60 % ของคะแนนรวม ก็ถือวา่สอบตก 

 

      ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (วชิาชีพ) รวม 200 คะแนน 

 



- ข้อสอบในส่วนนี ้อาจจะเป็นปรนยัทัง้หมด หรือ ปรนยัผสมอตันยั ก็ได้ แตโ่ดยส่วนมากเกิน 80 %ของทกุหน่วยงานจะเป็น

ปรนยั ( มีตวัเลือก ก ข ค ง) 

 

ในการสอบ ภาค ข. จะมีประกาศออกมาเม่ือเปิดรับสมคัรสอบวา่จะสอบในหวัข้อใดบ้าง 

โดยส่วนใหญ่ จะเป็น พรบ.(กฏหมาย) ที่ต้องรู้และข้อปฎิบตัใินหน่วยงานที่จดัสอบ และความรู้เฉพาะต าแหน่ง เช่น 

นกัพฒันาชมุชน ก็ต้องมีความรู้เก่ียวกบัพัฒนาชมุชน เป็นต้น 

( ในส่วนนีท้าง Sheetram จะแจ้งให้ทราบครับเม่ือมีประกาศจดัสอบขึน้ ) 

 

    - ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง รวม 100 คะแนน  

 

     ในส่วนนีจ้ะคดัมาจากผู้ที่สอบได้คะแนนในภาค ก. และ ข. ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการสอบจะด ูบคุลิกภาพ และ

สมัภาษณ์ พร้อมกบัดผูลการเรียน จากประวตักิารเรียนในบางต าแหน่งอาจจะมีการสอบอย่างอื่นด้วย เช่น ในต าแหน่ง

ปลดัอ าเภอและผู้ ช่วยนายทะเบียน จะมีการสอบให้ผู้สมคัรพดูในหวัข้อสัน้ ๆ ที่ได้เตรียมเอาไว้ให้  และมีการสอบวิง่ใน

ระยะทางที่ก าหนดในเวลาที่ก าหนดให้  ซึง่ผู้สมคัรจะต้องศกึษาจากหลกัสตูรในการสอบในแตล่ะครัง้ ไป  ซึง่ในที่นีพ้ดู

เฉพาะวชิาความรู้ความสามารถทัว่ไปเท่านัน้ 

 

โดยสรุป การสอบได้ล าดบัที่ 1 2 3 ... ไล่ลงมาเร่ือย อยู่ที่คะแนน ภาค ข.+ ภาค ค. 

ใครจะได้คะแนนมากกวา่กนั .. ครับ 

 

3. การสอบวชิาความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลกัสตูรของ ก.พ. วิชาความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ถือว่าเป็นวิชาที่ยาก

ที่สดุ 

 

    - วชิาความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ถือว่าเป็นวิชาที่ยากทีสุด ยากกวา่ข้อสอบของ ก.ค., กทม., และเทศบาล ดจูา

อตัราผู้ที่สอบผ่านวชิานีมี้เพียง 10 - 20% ของผู้ที่สอบทัง้หมด   ข้อสอบของ ก.พ. มีทัง้ส่วนที่ง่าย ปานกลาง และยาก   ที่

ส าคญัก็คอืผู้ เข้าสอบจะไม่สามารถท าข้อสอบได้ทัง้หมดในเวลาที่ก าหนดให้  ผู้สอบจึงจ าเป็นต้องศึกษาวา่ข้อสอบชนิดใด

ง่ายหรือปานกลาง หรือยาก และมีจ านวนข้อสอบเท่าใดและตนเองถนดัในเร่ืองใดที่จะต้องเลือกท าก่อนเร่ืองอื่น  อย่าใช้วี

ท าจากข้อ 1 ไล่ไปเร่ือย ๆ เหมือนกบัที่เคยท าข้อสอบสมยัเรียนในระดบัมธัยมหรืออดุมศึกษา ซึง่จะใช้ไม่ได้กบัการท า

ข้อสอบของ ก.พ. แตจ่ะต้องเลือกท าจากข้อสอบที่ง่ายและถนดัก่อน ตามด้วยข้อสอบ 

ยากปานกลาง  ส่วนข้อสอบยากไว้ท าภายหลงั 



 

    - องค์ประกอบของข้อสอบวชิาความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. จะแบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 วิชา คอื วิชา

ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล กบัวชิาภาษาไทย 

 

ดงัมีรายละเอียดดงันี  ้

 

    - วชิาความรู้ความสามารถในการศกึษา วเิคราะห์ และสรุปผล  ซึง่ตามหลกัสตูรของ ก.พ. ได้ก าหนดเนือ้หาของวชิาไว้

ดงันี ้

 

        ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษา การวเิคราะห์และสรุปผล  โดยให้วเิคราะห์จบัประเดน็จากข้อมลู 

เหตกุารณ์หรือเหตผุลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 

การหาแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมลู หรือสมมตุฐิาน การคดิวเิคราะห์แล้วสรุปความเป็นอปุมา 

อปุไมย โดยอาศยัความรู้ทัว่ไป และคดิหาเหตผุลด้วยตวัเลข" 

          เนือ้หาของข้อสอบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื ความสามารถทางด้านตวัเลข  ด้านความมีเหตผุล และด้านภาษา แต่

ละกลุ่มมีจ านวนข้อสอบโดยประมาณและความยากง่าย 

ดงันี ้

 

          1. ความสามารถด้านตวัเลข แบ่งเป็น 

 

               1.1 คณิตศาสตร์ทัว่ไป   จ านวนข้อสอบโดยประมาณ 5 ข้อ - ยาก 

 

               1.2 อนุกรม   จ านวนข้อสอบโดยประมาณ 5 ข้อ - ยาก 

 

               1.3 การวิเคราะห์ข้อมลูจากตาราง   จ านวนข้อสอบโดยประมาณ 5 ข้อ - ปานกลาง 

 

          2. ความสามารถด้านความีเหตผุล แบ่งเป็น 

 

               2.1 อปุมาอปุไมย   จ านวนข้อสอบโดยประมาณ 5-10 ข้อ - ปานกลาง 



 

               2.2 การสรุปความจากเง่ือนไขทางภาษา จ านวนข้อสอบโดยประมาณ 10 ข้อ - ยากมาก 

 

               2.3 การสรุปความจากสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์  จ านวนข้อสอบโดยประมาณ 10 ข้อ - ยากมาก 

 

               2.4 ความสมัพนัธ์จากรูปภาพ (มิตสิมัพนัธ์) (ระดบั 3 มกัไม่คอ่ยออก)  จ านวนข้อสอบโดยประมาณ 0-5 ข้อ - 

ปานกลาง 

 

          3. ความสามารถทางด้านภาษา (ความเข้าใจภาษา)   จ านวนข้อสอบโดยประมาณ 5 ข้อ   - ปานกลาง 

 

           - จะเห็นได้วา่ข้อสอบประเภทนี ้ ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และตวัเลขที่ 20 - 25 ข้อ จึงนบัว่าเป็นอปุสรรคส าคญั

ส าหรับผู้ที่อ่อนคณิตศาสตร์ หรือทิง้คณิตศาสตร์มา 

นาน ผู้ เรียนจะต้องท าความเข้าใจหลกัทฤษฎีหรือมีความรู้พืน้ฐาน และหมัน่ท าแบบฝึกหดัและข้อสอบเก่า ๆ ให้เกิดความ

ช านาญให้มาก 

 

           - ส่วนที่จะต้องให้ความส าคญัคอ่นข้างมากคอืคณิตศาสตร์ทั่วไป แม้วา่คณิตศาสตร์ทัว่ไปจะมีข้อสอบที่ถาม

โดยตรงเพียง 5 ข้อ แตค่วามรู้คณิตศาสตร์ทัว่ไปจะช่วยในการท าข้อสอบหวัข้ออื่น ๆ ในเร่ืองของอนกุรม การวเิคราะห์

ข้อมลูจากตาราง การสรุปความจากเง่ือนไขทางภาษา (บางส่วน) และการสรุปความจากสญัลกัษณ์คณิตศาสตร์ 

 ซึง่มีข้อสอบประมาณ 20-25 ข้อ ผู้ที่อ่อนคณิตศาสตร์ก็ควรจะท าคะแนนเหล่านีไ้ว้บ้าง ไม่ใช่ปล่อยทิง้ไปเลย ซึง่จะเป็นการ

ยากที่จะคะแนนส่วนอื่น ๆ ให้ได้ถึง 50 ข้อ 

 

           - หนงัสือที่ควรจะอ่านเพิ่มเตมิในด้านความสามารถด้านตวัเลข 

 

              1. หนงัสือความรู้ความสามารถทัว่ไป ตามหลกัสตูร ก.พ. 

 

              2. คณิตศาสตร์ชัน้ ม.1-3 ดใูนเร่ืองการค านวณขัน้พืน้ฐาน ซึง่ส าคญัมาก 

 

              3. คณิตศาสตร์ชัน้ ม.4-6 ดใูนเร่ืองสถิตเิบือ้งต้น, ตรรก, สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์, ระบบจ านวนและเซท 



 

              4. คณิตศาสตร์ระดบัปริญญาตรี ดใูนเร่ืองดงัข้อ 3 ข้างต้น 

 

           - ข้อสอบ ก.พ. นัน้ออกข้อสอบในความรู้ในระดบั ม.1-6 ดงันัน้ ถ้าจะดคูณิตศาสตร์ระดบัปริญญาตรีให้เข้าใจวา่ 

เนือ้หาจะสงูกว่าที่ออกข้อสอบ แตถ้่าหากอ่านใน 

ระดบัปริญญาตรีจะท าให้ได้เปรียบกวา่ แตถ้่าหากไม่มีเวลาก็ไม่จ าเป็น 

 

    - วชิาภาษาไทย 50 ข้อ 100 คะแนน  แบ่งออกเป็นข้อสอบ ประเภทตา่ง ๆ โดยประมาณ ดงันี  ้

 

       1. ศพัท์ 

 

           1.1 การเขียนตวัสะกด  จ านวนข้อสอบ 0-5 ข้อ   -   ยาก 

 

           1.2 ความหมายของค าและกลุ่มค า  จ านวนข้อสอบ 10 ข้อ  -   ปานกลาง 

 

       2. ความเข้าใจภาษา   จ านวนข้อสอบ 25 ข้อ   -   ยาก 

 

           2.1 ข้อความ (ทัง้ร้อยกรองและร้อยแก้ว) 

 

           2.2 บทความ 

 

       3. การเขียน 

 

           3.1 การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า  จ านวนข้อสอบ 5 ข้อ  -  ปานกลาง 

 

           3.2 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลกัภาษา จ านวนข้อสอบ 5 ข้อ  -  ปานกลาง 

 



           3.3 การเรียงความ จ านวนข้อสอบ 5 ข้อ  -  ปานกลาง 

 

           - จะเห็นได้วา่ ภาษาไทยตามหลกัสตูรของ ก.พ. ส่วนใหญ่จะเน้นความเข้าใจภาษา และการเขียนเป็นหลกั ส่วนการ

เขียนตวัสะกดจะมี หรือไม่มีก็ได้   

(แตค่วรจะดไูว้บ้างเผื่อวา่จะออกมา)  ผู้สอบจะต้องอ่านความรู้พืน้ฐานของภาษาไทย และหมัน่ท าแบบฝึกหดัมาก ๆ 

เช่นเดียวกนั 

 

           - หนงัสือที่ควรอ่านเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาไทย คอื 

 

              1.  หนงัสือความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลดัสตูร ก.พ. 

              2 . หลกัภาษาไทย (TH101) ของ ม.รามค าแหง ดเูฉพาะเร่ืองการใช้ภาษามากกว่า จะดเูร่ืองไวยากรณ์ 

 

              3 . การเตรียมตวัเพื่อการพดูและเขียน (TH 103) ของ ม.รามค าแหง 

 

              4 . การใช้ภาษาไทย ต ารางของมหาวทิยาลยั เช่น ของ มสธ. 

 

              5 . การใช้ภาษาไทย ระดบั ม.1-6 

 

              ส าหรับผู้ที่อ่อนคณิตศาสตร์จ านวนไม่น้อยสามารถสอบวชิา ก.พ. ผ่านได้ โดยให้มามุ่งท าข้อสอบภาษาไทยให้ได้

คะแนนด ีๆ เพราะดงัที่ได้เรียนให้ทราบแล้ววา่ 

ส่วนใหญ่ไม่สามารถท าข้อสอบได้หมดทกุข้อ  มกัจะท าไม่ทนัเวลา จะต้องข้าม หรือใช้วธีิเดาในการท าข้อสอบ ดงันัน้ผู้ที่

อ่อนคณิตศาสตร์ไม่ควรท้อถอยหรือหมดก าลงัใจ 

 

4. การสอบวชิาความรู้ความสามารถทั่วไป ตามหลกัสตูรของ ก.ค. , สพฐ. 

 

    4.1 วิชาความรู้ความสามารถในการศกึษา วเิคราะห์ และสรุปผล  ในข้อสอบของ ก.ค. สพฐ. ที่ผ่านมา ไม่มีข้อสอบแบบ

การสรุปความจากสญัลกัษณ์ จะเน้นหนงัที่คณิตศาสตร์ 



ในแนวการวดัความถนัด (APTITUDE TEST)  ซึง่จะวดัความเข้าใจและความสามารถในเชิงวเิคราะห์มากกวา่

ความสามารถในการจ า (ซึง่หมาความวา่ไม่เน้นในการจ าสูตรตา่ง ๆ) 

 ส่วนเนือ้หาในส่วนอื่น ๆ ก็มีข้อสอบพอสมควร เช่น อนกุรม การวเิคราะห์ข้อมลูจากตาราง อปุมาอปุไมย ความสามารถ

ด้านภาษา การสรุปความจากเง่ือนไขทางภาษา 

 

    4.2 วิชาภาษาไทย  ข้อสอบของ ก.ค. จะมีเนือ้หาที่เก่ียวกบัเขียนตวัสะกด ความหมายของค าและกลุ่มค า  ความรู้

ทางด้านหลกัภาษาหรือไวยากรณ์ การอ่าน การใช้ราชาศพัท์ 

การเลือกใช้ค าและกลุ่มค า การเขียนประโยคที่ถูกต้อง ความเข้าใจภาษามาจากการอ่านข้อความและบทความ สรุปว่า

หลกัสตูรภาษาไทยของ ก.ค. จะต่างไปในขณะที่ข้อสอบ ก.พ. มกัจะไม่เร่ืองข้างต้น 

 

5. การสอบวชิาความรู้ความสามารถทั่วไปของ กทม. 

 

    5.1 วิชาความรู้ความารถในการศึกษา วเิคราะห์ และสรุปเหตผุล  ในข้อสอบของ กทม. จะไม่มีข้อสอบการสรุปความ

จากสญัลกัษณ์ ลกัษณะข้อสอบจะเป็นเร่ืองตา่งๆ 

 นอกจากนัน้ ผู้สมคัรสอบควรจะดเูนือ้หาเร่ืองคณิตศาสตร์พืน้ฐานให้มากหน่อย เพราะจะเป็นพืน้ฐานของการท าข้อสอบ

เร่ืองการวเิคราะห์ข้อมลูจากตารางและแผนภมิูด้วย    

ส าหรับเง่ือนไขภาษาของ กทม. จะมีเนือ้หาที่ไม่ยากและซบัซ้อนมากนกั ดงันัน้ผู้อ่านอาจจะอ่านในส่วนแรก ๆ เท่านัน้  

ส่วนที่ยากและซบัซ้อนอาจจะอ่านเม่ือมีเวลาเหลือก็ได้ 

 

    5.2 วิชาภาษาไทย  ข้อสอบภาษาไทยของ กทม. มีลกัษณะคล้ายกับข้อสอบภาษาไทยของ ก.พ. จะเน้นเร่ืองความเข้าใจ

ภาษา คอื การอ่านข้อความและบทความ นอกจากนีย้งั 

มีความหมายของค าและกลุ่มค า   การใช้ค าและกลุ่มค า  การเขียนประโยคตามหลกัภาษา  การเรียงประโยค  สิ่งที่ไม่เน้น 

คอืการเขียนประโยค (อาจจะมีหรือไม่ก็ได้) 

 

6. การสอบวชิาความรู้ความสามารถทั่วไปของ อบต.  เทศบาล  อบจ. 

 

    - ข้อสอบความสามารถทัว่ไปของเทศบาล  อบต. จะคล้ายแนวข้อสอบของ ก.พ. (โปรดดใูนหวัข้อ) และผู้สอบควรจะ

ศกึษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป และเหตกุารณ์ปัจจบุนัเอาไว้ 



ด้วย ซึง่เคยมีข้อสอบถามในเร่ืองดงักล่าวด้วย 

 

7. ค าแนะน าในการเตรียมตวัก่อนสอบ 

 

    - 1. ศึกษาหลกัสตูรของการสอบและแนวการสอบให้ละเอียด โดยศกึษาจากคู่มือการับสมคัรและหนงัสือแนะน าในการ

เตรียมสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ซึง่จะบอก 

ถึงหลกัสตูรและเนือ้หาในการสอบโดยละเอียด พร้อมทัง้ตวัอย่างข้อสอบ (อย่างง่ายๆ) เอาไว้ หนงัสือเล่มดงักล่าวถือวา่เป็น

แนวกว้าง ๆ ของเนือ้หาข้อสอบเท่านัน้ 

 

    - 2. หากหนงัสือหรือต าราที่ดแีละตรงกบัแนวการสอบไว้อ่านและท าแบบฝึกหดั ต าราในท้องตลาดมีมากมาย ไม่ใช่ว่า

จะต้องแนวกบัการสอบเสมอไป หรือบางเล่มก็เฉลยผิด ๆ 

 จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจผิด และสอบตก ควรพยายามสอบถามบคุคลที่เคยสอบมาแล้ว และถามวา่หนงัสือเล่มใดที่ตรงและ

ถกูต้องบ้าง อาจจะได้หนงัสือที่ถกูต้องไม่ท าให้เราหลงทางและสอบตกในที่สดุ 

 

    - 3. ควรหาโอกาสเข้าสอบวิชาความรู้ความสามารถเม่ือมีโอกาสจะท าได้  เพื่อหาประสบการณ์และดแูนนข้อสอบมาก

ขึน้ 

 

    - 4. ควรท าสรุปย่อเนือ้หาของวชิาที่เรียน ท าโน้ตย่อเฉพาะเนือ้หาส าคญัสัน้ ๆ ใช้ภาษาของตนเองเพื่อสะดวกในการ

ทบทวน 

 

    - 5. หมัน้ท าแบบฝึกหดั การท าแบบฝึกหดัจะช่วยให้เราเข้าใจและจ าเนือ้หาได้ดย่ิีงขึน้ 

 

    - 6. ควรจบักลุ่มดหูนงัสือกบัเพื่อน เพื่อจะได้มีก าลงัใจในการดหูนงัสือ ไม่ว้าเหว่ และเม่ือสงสยัก็สามารถช่วยเหลือกนัได้  

กลุ่มส าหรับดหูนงัสือไม่ควรมากเกินไป 

หรือน้อยเกินไป คอืประมาณ 4-5 คน 

 

    - 7. ให้นึกถึงความส าเร็จทางชีวติ หรือเปา้หมายของชีวติให้เรามีมานะมากขึน้ โดยพยายามอ่านชีวประวตับิุคคลส าคญั

หรือบคุคลที่ประสบผลส าเร็จในชีวติ จะช่วยให้เรามีมานะมากขึน้ 



 

    - 8. ให้ความส าคญัของการรักษาสขุภาพและสขุภาพจิต ซึง่จะเป็นส่วนส าคญัที่จะช่วยให้การเรียนและการดหูนังสือ

ได้ผลด ี

 

    - 9. ควรมีแผนการดหูนงัสือ  เขียนเป็นตารางไว้ แล้วปฏิบตัโิดยเคร่งครัด 

 

    -10. ควรมีสถานที่ดหูนงัสือที่เป็นสดัส่วนของตนเอง และเงียบสงบ ซึง่จะช่วยให้มีสมาธิในการดหูนงัสือได้มาก 

 

    -11. ควรหาคนช่วยสอนในเร่ืองที่เราไม่ถนดั เช่น คณิตศาสตร์ เร่ืองบางเร่ืองถ้าอ่านเองจะเสียงเวลามาก แต่ถ้ามีคนมา

อธิบายให้จะเข้าใจง่ายในเวลา 

อนัรวดเร็ว 

 

 กาหาส านกัติว ควรจะตรวจสอบดใูห้รู้แน่ว่าเช่ือถือได้แคไ่หน โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนวา่มีความรู้จริงหรือไม่ หรือเป็นแค่

มือใหม่ สมคัรเล่น 

 

    -12. ควรอ่านหนงัสือหรือเรียนด้วยความสนกุ มากกว่าจ าใจอ่านหรือเรียนแบบแข็ง ๆ จะท าให้ไม่ได้ผล 

 

    -13. ท าตวัให้สบายไม่เคร่งเครียด หรือมุ่งหวงัมากเกินไป จะท าให้เครียด นอนไม่หลบั สขุภาพจะเสื่อมโทรม ขาดสมาธิ 

แลมีผลจะท าให้อ่านหนงัสือไม่จ าหรือไม่เข้าใจ     

ให้คดิวา่ถ้าเราสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ท าอาชีพอื่น ๆ ที่น่าสนใจกวา่ก็ยงัมี จะท าให้ใจสบาย ไม่เครียด ไม่ฟุง้ซา่น มีสมาธิและ

ก าลงัใจด ี  อ่านหนงัสือธรรมะบ้าง 

ยึดหลกัทางสายกลาง หรือมีการฝึกสมาธิจะช่วยให้การเรียนดขีึน้ 

 

8. ค าแนะน าส าหรับในวนัสอบ 

 

    - 1. ก่อนวนัสอบไม่ต้องกงัวล นอนให้เพียงพอไม่น้อยกวา่ 6 ชั่วโมง  การนอนให้เพียงพอ จะท าให้สมองปลอดโปร่ง ท า

ให้สอบได้ด ีเพราะข้อสอบของ ก.พ. 

ต้องการความสามารถในการวเิคราะห์ ไม่ใช่ข้อสอบความจ าอย่างเดียว ถ้าสมองไม่ปลอดโปร่ง จะท าข้อสอบไม่ได้ดี 



 

    - 2. ควรเตรียมอปุกรณ์การสอบให้พร้อม ตัง้แตก่่อนวนัสอบ ทัง้ดนิสอ ยางลบ ปากกาน า้เงินและแดง ไม่บรรทดั 

 

    - 3. ไปถึงสนามสอบก่อนเวลาท าการสอบไม่น้อยกวา่ 45 นาที เพื่อจะได้ไม่รีบเร่ง และเข้าห้องสอบสายเพราะอาจมี

เหตผุลฉกุเฉิน หรือการจราจรติดขดัท าให้ไปถึง 

สนามสอบไม่ทนั ท าให้เสีบเปรียบคนอื่น ๆ และอาจไม่อนญุาตให้เข้าห้องสอบ    ควรไปดสูนามสอบก่อนวนัสอบ เพราะ

สถานที่บางแห่งเราไม่รู้จกัจะเสียเวลาหามาก 

 

    - 4. ควรท าข้อสอบในส่วนที่ตนถนัดก่อน ก่อนจะท าข้อสอบให้อ่านดขู้อสอบอย่างคร่าว ๆ ทัง้ฉบบัก่อน จากนัน้เวลาท า 

ส่วนไหนไม่ถนดัและเห็นวา่ยากให้ข้ามไป 

ก่อนคอ่ยกลบัมาท าในภายหลงั เพราะข้อสอบทัง้ 2 วิชา แจกพร้อมกันเก็บพร้อมกนั ใช้เวลาท าข้อสอบ 2 ชัว่โมง 30 นาที 

หรือ 3 ชั่วโมง เช่นผู้ถนดัในการวเิคราะห์ 

แบบตวัเลข และคณิตศาสตร์ควรจะท าในส่วนที่เป็นตวัเลข และคณิตศาสตร์ก่อน  ส่วนที่ไม่ถนดัตวัเลขและคณิตศาสตร์ให้

ท าในส่วนภาษาไทยก่อนเป็นต้น  เนื่องจากว่า 

ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมกัจะยาก  ผู้สอบที่ท าข้อสอบไม่คอ่ยได้ ไม่ควรเสียงก าลงัใจ เพราะคนอื่น ๆ ก็คง

ท าไม่คอ่ยได้เหมือนกนั  แตจ่ะแข่งขนัวา่ใคร 

จะท าได้มากกวา่กนั และอีกประการหนึ่งผู้สอบเกือบทัง้หมดมกัท าข้อสอบไม่ทนั เพราะข้อสอบจะมากเกินเวลาที่ก าหนดไว้ 

ผู้สอบจึงควรท าส่วนที่ท าได้ก่อน แม้ว่าจะ 

เสียเวลาไปเกินข้อสอล 1.5 นาที (ข้อสอบ 100 ข้อ เวลา 150 นาที เฉลี่ยข้อสอบ 1.5 นาที) ไปบ้าง  เพราะถือหลกัวา่ข้อที่

เราท าได้และแน่ใจว่าท าถกูย่อมดกีวา่ 

แน่นอนกวา่จะไปท าข้ออื่น ๆ ที่เราไม่แน่ใจ แตข้่อที่เราท าได้กินเลามาก ๆ เช่น 5 นาทีอาจจะต้องกลบัมาท าภายหลงั ถ้ามี

เวลา 

 

    - 5. การท าข้อสอบปรนยันัน้ บางครัง้อาจจะต้องใช้วธีิเดา  ในกรณีเช่นนีใ้ด้ตดัข้อที่ผิดอย่างเห็นได้ชดัออกไปจนเหลือข้อ

ที่ไม่แน่ใจสกั 2 ตวัเลือก แล้วจึงเดาระหวา่ง 2 ตวั 

เลือกโดยข้อที่เราแน่ใจมากที่สดุเป็นค าตอบ (แตโ่ปรดดวูา่การกาจะติดลบหรือไม่ ถ้าติดลบไม่ควรเดา) 

 



    - 6. อปุกรณ์ที่จะต้องน าเอาไปด้วย คอื นาฬิกา เพื่อจะได้ดเูวลา พยายามอย่าเสียเวลากบัข้อสอบท่ียากมาก และใช้

เวลามากเกินไปเพราะจะกินเวลาข้อสอบข้ออื่น ๆ 

เม่ือท าข้อสอบไม่ทนัจริง ๆ ใน 5 นาที สดุท้ายก็ให้เดาค าตอบของข้อสอบที่เหลือไปได้เลย ยกเว้นในค าสัง้บอกวา่ ถ้าท าผิด

จะตดิลบ ต้องอ่านค าสัง้ให้ละเอียดก่อนท าข้อสอบ 

ทกุครัง้ 

 


