คำชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
1. แบบทดสอบฉบับนีม้ ี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลำทำแบบทดสอบ 60 นำที
2. แบบทดสอบฉบับนีม้ ีกำรตอบ 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก : เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 คำตอบ จานวน 24 ข้อ
(ข้อ 1-24) ข้อละ 2 คะแนน รวม 48 คะแนน
ตัวอย่ำง 0. คาในข้อใดอ่านออกเสียงต่ำงจากข้ออื่น
1) นิทรา
2) พุทรา
3) แทรกซึม
4) ทรุดโทรม
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกที่ 1) เป็นคาตอบที่ถูกต้อง
ให้ระบายในกระดาษคาตอบทับตัวเลข ดังนี้
ข้อ 0.    
ตอนที่ 2 แบบเลือกตอบหลำยตัวเลือก: เลือกคาตอบที่ถูกต้องจานวน 2 คาตอบ จานวน 2 ข้อ
(ข้อ 25-26) ข้อละ 4 คะแนน รวม 8 คะแนน โดยนักเรียนต้องตอบให้ครบทั้ง 2 คำตอบ จึงจะให้
คะแนนเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอบถูก 2 คาตอบ ได้ 4 คะแนน
ตอบถูก 1 คาตอบ ได้ 2 คะแนน
ตอบไม่ครบ 2 คาตอบ หรือ ตอบผิดทั้ง 2 คาตอบ ได้ 0 คะแนน
อ่านข้อความแล้วตอบคาถามข้อ 00.
“การดารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทย
ควรประพฤติปฏิบัติในสภาพสังคมปัจจุบัน”
ตัวอย่ำง 00. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
1) มานีนาเงินออมที่มีอยู่ไปทาธุรกิจแชร์ลูกโซ่
2) มานะปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นที่ว่างหลังบ้าน
3) ปิติซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ทุกครั้งหลังจากได้ดูโฆษณา
4) ชูใจลดจานวนครั้งในการออกไปกินอาหารนอกบ้านเหลือ 2 เดือนต่อครั้ง
5) สมคิดไปท่องเที่ยวต่างประเทศทุกช่วงระยะเวลาที่มีช่วงเวลาวันหยุดยาว
วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 2 คาตอบ โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกที่ 2) และตัวเลือกที่ 4) เป็น
คาตอบทีถ่ ูกต้องให้ระบายในกระดาษคาตอบทับตัวเลข ดังนี้
ข้อ 00.

    

ตอนที่ 3 แบบเชิงซ้อน พิจารณาสถานการณ์ที่กาหนดให้แล้วจงระบายวงกลมคาว่า “จริง”
หากข้อความที่กาหนดให้เป็นความจริง หรือ ระบายวงกลมคาว่า “ไม่จริง” หากข้อความที่กาหนดให้
ไม่เป็นความจริง ข้อสอบมีจานวน 2 ข้อ (ข้อ 27-28 ในแต่ละข้อมี 5 ข้อความ) ข้อละ 5 คะแนน
รวม 10 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอบถูกข้อความละ 1 คะแนน
ตอบผิดทั้งหมด ได้ 0 คะแนน
ตัวอย่ำง 000.
ผลิตภัณฑ์ให้คุณสวยเร็ว สวยจริง แต่ไม่มีผลข้างเคียง ชุดหยุดความเสื่อมโทรมของผิว
ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ส ร้างความภาคภู มิ ใจให้ ค นไทยทั้ ง ประเทศ สามารถสร้ า งชื่ อ เสี ย งในระดั บ โลก
โดยเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง เดี ย วของไทยที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า มาตรฐานระดั บ โลก ณ
กรุงเวียนนา ปี 2557 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ OTOP the World Premium Grade A ปี 2555
และผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการผลิตจาก GMP จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำถำม ให้นักเรียนพิจารณาข้อความข้างต้นแล้วให้ระบายวงกลมทับตัวเลือกในช่อง จริง หรือ ไม่จริง
จากข้อความที่กาหนดให้
ข้อควำม
000.1 สินค้านี้มีคุณภาพระดับโลก
000.2 สินค้านี้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
000.3 สินค้านี้สามารถทาให้ผิวนุ่มเหมือนผิวทารกแรกเกิด
000.4 สินค้านี้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
000.5 สินค้านี้มีวางจาหน่ายในต่างประเทศด้วย
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วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อความ โดยระบายตัวเลือกที่ต้องการลงใน
กระดาษคาตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ข้อ 000.1 และ 000.4 “จริง” เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ข้อ 000.2
000.3 และ 000.5 “ไม่จริง” เป็นคาตอบที่ถูกต้อง ให้ระบาย ดังนี้
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ตอนที่ 4 แบบเขียนตอบ : ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และเขียนคาตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษคาตอบ
จานวน 12 ข้อ (ข้อ 29-40) รวม 34 คะแนน ดังนี้
เขียนตอบสั้น จานวน 7 ข้อ (ข้อ 29-35) ข้อละ 2 คะแนน รวม 14 คะแนน
เขียนตอบอิสระ จานวน 5 ข้อ (ข้อ 36-40) ข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน
ตัวอย่ำงแบบเขียนตอบ
อ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามข้อ 0000.
ผู้หญิงสวยไม่ต่างจากดอกไม้ ดอกไม้ที่สวยและมีกลิ่นหอมย่อมเป็นที่
ชื่นชอบของคนทั้งหลายแต่ถ้าไม่สวยแล้วยังไร้กลิ่นก็ยิ่งไม่มีใครปรารถนา
เข้าทานองที่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนั่นเอง
0000. ข้อความใดที่เป็นสานวน
คาตอบ.......................................................................................
วิธีตอบ ให้นักเรียนนาประเด็นสาคัญจากข้อความที่อ่านมาตอบ
คาตอบข้อ 0000. สวยแต่รูปจูบไม่หอม

ห้ำมทำข้อสอบจนกว่ำกรรมกำรคุมสอบจะอนุญำต

