
    “การด ารงชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งท่ีประชาชนชาวไทย
ควรประพฤติปฏิบัติในสภาพสังคมปัจจุบัน” 

 

ค ำชี้แจงแบบทดสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
1. แบบทดสอบฉบับนีม้ี  40  ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลำท ำแบบทดสอบ 60 นำที  
2. แบบทดสอบฉบับนีม้ีกำรตอบ  4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1  แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก : เลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ค ำตอบ จ านวน 24 ข้อ 
(ข้อ 1-24) ข้อละ 2 คะแนน รวม   48  คะแนน  
ตัวอย่ำง 0. ค าในข้อใดอ่านออกเสียงต่ำงจากข้ออื่น 
               1) นิทรา     2) พุทรา 
               3) แทรกซึม 4) ทรุดโทรม 
วิธีตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ      
ตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกท่ี 1) เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง 
ให้ระบายในกระดาษค าตอบทับตัวเลข  ดังนี้ 

ข้อ 0.              
ตอนที่ 2  แบบเลือกตอบหลำยตัวเลือก: เลือกค าตอบท่ีถูกต้องจ านวน 2  ค าตอบ จ านวน  2 ข้อ  
(ข้อ 25-26) ข้อละ 4 คะแนน  รวม 8 คะแนน โดยนกัเรียนต้องตอบให้ครบทั้ง 2 ค ำตอบ จึงจะให้
คะแนนเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้   
 ตอบถูก 2 ค าตอบ ได้ 4 คะแนน    
 ตอบถูก 1 ค าตอบ ได้ 2 คะแนน  
 ตอบไม่ครบ 2 ค าตอบ หรือ ตอบผิดทั้ง 2 ค าตอบ ได้ 0 คะแนน  
 
อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 00.  
              
 
 
   ตัวอย่ำง 00.  บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนได้สอดคลอ้งกับข้อความข้างต้น 
              1) มานีน าเงินออมท่ีมีอยู่ไปท าธุรกิจแชร์ลูกโซ่  
              2) มานะปลูกผักสวนครัวบริเวณพื้นท่ีว่างหลังบ้าน 
              3) ปิติซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ทุกครั้งหลังจากได้ดูโฆษณา 
             4) ชูใจลดจ านวนคร้ังในการออกไปกินอาหารนอกบ้านเหลือ 2 เดือนต่อครั้ง 
              5) สมคิดไปท่องเท่ียวต่างประเทศทุกช่วงระยะเวลาท่ีมีช่วงเวลาวันหยุดยาว 
วิธีตอบ  ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 2 ค าตอบ โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือกท่ี 2) และตัวเลือกท่ี 4) เป็น
ค าตอบท่ีถูกต้องให้ระบายในกระดาษค าตอบทับตัวเลข ดังนี้ 
 

 ข้อ 00. 
                

 



 
ตอนที่ 3  แบบเชิงซ้อน พิจารณาสถานการณ์ท่ีก าหนดให้แล้วจงระบายวงกลมค าว่า “จริง”  
หากข้อความท่ีก าหนดให้เป็นความจริง หรือ ระบายวงกลมค าว่า “ไม่จริง” หากข้อความท่ีก าหนดให้
ไม่เป็นความจริง ข้อสอบมีจ านวน 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.   

 ค ำถำม ให้นักเรียนพิจารณาข้อความข้างต้นแล้วให้ระบายวงกลมทับตัวเลือกในช่อง จริง หรือ ไม่จริง       
           จากข้อความท่ีก าหนดให้  

ข้อควำม จริง ไม่จริง 
000.1 สินค้านี้มีคุณภาพระดับโลก จริง ไม่จริง 
000.2 สินค้านี้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จริง ไม่จริง 
000.3 สินค้านี้สามารถท าให้ผิวนุ่มเหมือนผิวทารกแรกเกิด จริง ไม่จริง 
000.4 สินค้านี้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ    จริง ไม่จริง 
000.5 สินค้านี้มีวางจ าหน่ายในต่างประเทศด้วย จริง ไม่จริง 

วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในแต่ละข้อความ โดยระบายตัวเลือกท่ีต้องการลงใน
กระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ข้อ 000.1 และ 000.4 “จริง” เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ข้อ 000.2 
000.3 และ 000.5 “ไม่จริง” เป็นค าตอบท่ีถูกต้อง ให้ระบาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  จริง ไม่จริง 

000. 

000.1   
000.2   
000.3   
000.4   
000.5   

        ผลิตภัณฑ์ให้คุณสวยเร็ว สวยจริง แต่ไม่มีผลข้างเคียง ชุดหยุดความเสื่อมโทรมของผิว 
ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยท้ังประเทศ สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับโลก      
โดยเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของไทยท่ีได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้ามาตรฐานระดับโลก ณ  
กรุงเวียนนา ปี 2557 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์  OTOP the World Premium Grade A ปี 2555 
และผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการผลิตจาก GMP จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



ตอนที่ 4 แบบเขียนตอบ : ให้นักเรียนอ่านสถานการณแ์ละเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษค าตอบ   
        จ านวน 12 ข้อ (ข้อ 29-40) รวม 34 คะแนน ดังนี้  
เขียนตอบสั้น จ านวน 7 ข้อ  (ข้อ 29-35) ข้อละ 2 คะแนน  รวม 14 คะแนน   
เขียนตอบอิสระ จ านวน 5 ข้อ (ข้อ 36-40) ข้อละ 4 คะแนน รวม 20 คะแนน 
     
ตัวอย่ำงแบบเขียนตอบ 
อ่านข้อความท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามข้อ 0000. 

 
 
 
 

 
0000. ข้อความใดท่ีเป็นส านวน          
ค าตอบ....................................................................................... 
วิธีตอบ ให้นักเรียนน าประเด็นส าคัญจากข้อความท่ีอ่านมาตอบ    
           ค าตอบข้อ 0000. สวยแต่รูปจูบไม่หอม 
  
          
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผู้หญิงสวยไม่ต่างจากดอกไม้ ดอกไม้ท่ีสวยและมีกลิ่นหอมย่อมเป็นท่ี 
ชื่นชอบของคนท้ังหลายแต่ถ้าไม่สวยแล้วยังไร้กลิ่นก็ยิ่งไม่มีใครปรารถนา 
เข้าท านองท่ีว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนั่นเอง 

 

     ห้ำมท ำข้อสอบจนกว่ำกรรมกำรคุมสอบจะอนุญำต 


