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ส านักทดสอบทางการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

                                                        
 
 

 

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของส านักทดสอบทางการศกึษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ถ้าคัดลอก ดัดแปลง เฉลยเพื่อ
จ าหน่าย หรือน าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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ค าชี้แจงแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
1. แบบทดสอบฉบับนี้มีจ านวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 60 นาที 
2. แบบทดสอบนีแ้บ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่1 แบบเลือกตอบ : ในแต่ละข้อให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดยีว 
ข้อสอบมีจ านวน 26 ข้อ คือ ข้อที่ 1 - 26 ข้อละ 3 คะแนน รวมท้ังสิ้น 78 คะแนน 

ตัวอย่าง พิจารณาค าต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 0 
   5/2 
 
 
 
 
 0. ค าหมายเลขใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออ่ืน 
            1) หมายเลข (1)  
            2) หมายเลข (2) 
            3) หมายเลข (3)  
            4) หมายเลข (4) 

วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียง 1 ค าตอบ โดยระบาย ⚫ ทับตัวเลข               
ท่ีตรงกับตัวเลือกท่ีต้องการลงในกระดาษค าตอบ เช่น ถ้านักเรียนคิดว่าตัวเลือกท่ี 1) เป็นค าตอบ
ท่ีถูกต้องให้ระบาย ⚫ ในกระดาษค าตอบ ดังนี ้

ข้อ 0.               
 

 
 

(1) นิทรา 

(2) พุทรา 

(3) แทรกซึม 

(4) ทรุดโทรม  
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ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ : ใหน้ักเรียนเขียนค าตอบที่ถูกต้องในกระดาษค าตอบ ข้อสอบ

มีจ านวน 4 ข้อ คะแนนรวมท้ังสิ้น 22 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 เขียนตอบสั้น : จ านวน 3 ข้อ คือ ข้อท่ี 27 - 29 ข้อละ 5 คะแนน รวม 15 คะแนน 
 2.2 เขียนตอบอิสระ : จ านวน 1 ข้อ คือ ข้อท่ี 30 คะแนน 7 คะแนน 
 
ตัวอย่าง พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 00 

00. ข้อความใดที่เป็นส านวน          
 ตอบ 

 วิธีตอบ ให้นักเรียนน าประเด็นส าคัญที่เป็นส านวนจากข้อความท่ีอ่านมาตอบ    
ตอบ  สวยแต่รูปจูบไม่หอม 

 
 
 
 
 

 

 
 

       ผู้หญิงสวยไม่ต่างจากดอกไม้ ดอกไม้ท่ีสวยและมีกลิ่นหอมย่อมเป็นท่ีชื่นชอบ                
ของคนท้ังหลายแต่ถ้าไม่สวยแล้วยังไร้กลิ่นก็ยิ่งไม่มีใครปรารถนาเข้าท านองท่ีว่า สวยแต่รูป
จูบไม่หอมนั่นเอง 

ห้ามเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 1 - 2  
1. จากข้อความค าที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด     
    1) มุ่งมั่น 
 2) จริงจัง 
   3) เฝ้าคอย 
   4) เตรียมพร้อม 
 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 

เฉลย  3) ถูก เพราะ ตั้งตารอ หมายถึง รอคอย เฝ้าคอย คอยอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับข้อความ 

ตัวลวง 1) ผิด เพราะ มุ่งมั่น หมายถึง ตั้งใจแน่วแน่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อความ 
 2) ผิด เพราะ จริงจัง หมายถึง แน่แท้ ไม่เล่น เป็นการเป็นงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อความ 
 4) ผิด เพราะ เตรียมพร้อม หมายถึง เตรียมตัวเพื่อรับเหตุการณ์ข้างหน้า ซึ่งไม่สอดคล้อง           
   กับข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สิ่งท่ีขาดไม่ได้ในวันสงกรานต์ นอกเหนือจากการเล่นน้ าก็คือ การดูขบวนแห่ท่ีหลายคน     
ตั้งตารอกันมากท่ีสุดคือขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนแห่แต่ละขบวนตกแต่งอย่างสวยงาม          
หนูอ่ิมกับหนูเอมเล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานและเดินกลับบ้านพร้อมดว้ยรอยย้ิม 
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2. จากข้อความที่อ่าน ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับ “...เดินกลับบ้านพร้อมด้วยรอยยิ้ม”    

  1) นิ่มหัวเราะตลกที่แสดงบนเวที 
  2) นิดประหลาดใจท่ีได้รับของขวัญ 
 3) หน่อยอ่านการ์ตูนอย่างเพลิดเพลิน 
  4) น้อยมีความสุขที่เพ่ือนรักมาเล่นด้วย 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/2  อธิบายความหมายของค าและข้อความท่ีอ่าน 

เฉลย  4) ถูก เพราะ  “...เดินกลับบ้านพร้อมด้วยรอยย้ิม” เป็นความรู้สึกที่มีความสุขเช่นเดียวกับ 
   ความสุขของน้อยท่ีมีเพ่ือนรักมาเล่นด้วย  

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ  นิ่มหัวเราะตลกที่แสดงบนเวที เป็นการเปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อความ 

 2) ผิด เพราะ  นิดประหลาดใจท่ีได้รับของขวัญ เป็นอาการสงสยั งงงวย แปลกใจ ซึ่งไม่สอดคล้อง
 กับข้อความ 

 3) ผิด เพราะ  หน่อยอ่านการ์ตูนอย่างเพลิดเพลิน เป็นอาการสนุกจนลืมกังวล ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับข้อความ 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 3 

3. เหตุใดบ้านในสมัยโบราณจึงต้องใช้ต้นไผ่ท าร้ัว 
1) สมัยก่อนมีต้นไผ่จ านวนมาก 
2) ใช้ป้องกันขโมยได้เพราะต้นไผ่มีหนาม 
3) ใช้ต้นไผ่ท าร้ัวบ้านท าให้บ้านดูสวยงาม 
4) คนในชนบทนิยมปลูกต้นไผ่เพราะต้นไผ่หาง่าย  

 
 

ตัวชี้วัด ท.1.1 ป.3/3  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน    

เฉลย 2) ถูก เพราะ  เป็นเหตุผลท่ีปรากฏในข้อความ คือ “บ้านในชนบท มักจะปลูกต้นไผ่ท าเป็น            
   รั้วบ้าน เพราะไม้ไผ่มีหนาม ป้องกันขโมยได้ดี” 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ สมัยก่อนมีต้นไผ่จ านวนมากไม่ใช่เหตุผลท่ีจะน ามาใช้ท ารั้วตามข้อความ 
  3) ผิด เพราะ การใช้ต้นไผ่ท าร้ัวไม่ได้ท าให้บ้านสวยงาม 

  4) ผิด เพราะ ต้นไผ่หาง่ายไม่ใช่เหตุผลท่ีจะน ามาใช้ท าร้ัวตามข้อความ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  บ้านในชนบท มักจะปลูกต้นไผ่ท าเป็นรั้วบ้าน เพราะไม้ไผ่มีหนาม ป้องกันขโมยได้ดี 
บ้านเมืองในสมัยโบราณนั้นยังไม่มีก าแพง เขาก็ปลูกต้นไผ่ไว้ท าร้ัว 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 4 
4. ข้อใดเป็นค าถามเชิงเหตุผลที่จะหาค าตอบได้จากข้อความนี้ 

1) เทศกาลสงกรานต์เราจะต้องท าอะไรบ้าง 
2) ในช่วงสงกรานต์เราควรไปท่องเที่ยวที่ใดบ้าง 
3) เหตุใดการขับรถในช่วงสงกรานต์จึงต้องไม่ประมาท 
4) การท่องเท่ียวในช่วงสงกรานต์ควรปฏิบัติตนอย่างไร 

 

 

ตัวชี้วัด ท.1.1 ป.3/3  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน    

เฉลย 3) ถูก เพราะ เป็นค าถามเชิงเหตุผลและหาค าตอบได้จากข้อความท่ีกล่าวถึงการจราจรทุก
เส้นทางจะคับคั่งมากกว่าปกติ ดังนั้นผู้ขับขี่ต้องไม่ประมาท และไม่ควรดื่ม             
แล้วขับ โดยค านึงถึงเร่ือง “ความปลอดภัย”  

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ ไม่ใช่ค าถามเชิงเหตุผลท่ีหาค าตอบได้จากข้อความ เนื่องจากข้อความไม่ได้ 
    กล่าวถึงว่าต้องท าอะไรบ้าง 
  2) ผิด เพราะ ไม่ใช่ค าถามเชิงเหตุผลท่ีหาค าตอบได้จากข้อความ เนื่องจากข้อความไม่ได้ 
    กล่าวถึงสถานท่ีท่องเที่ยวว่ามีท่ีใดบ้าง 
  4) ผิด เพราะ ไม่ใช่ค าถามเชิงเหตุผลท่ีหาค าตอบได้จากข้อความ เนื่องจากข้อความไม่ได้ 
    กล่าวถึงการปฏิบัติตนในช่วงสงกรานต์ 
 
 

ขับรถดีมีวินัย   ดื่มไม่ขับ  ไปกลับปลอดภัย 
   เทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ก าลังวนกลับมาอีกครั้ง หลายคนวางแผนเดินทางไกล    

ท่องเท่ียว ฉลองวันสงกรานต์ด้วยการสาดน้ าคลายร้อน การจราจรทุกเส้นทางจะคับคั่ง
มากกว่าปกติ ดังนั้นผู้ขับขี่ต้องไม่ประมาทโดยค านึงถึงเรื่อง “ความปลอดภัย” อยู่เสมอ  
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 5 - 6  
 
 
 
 

 
 
 

5. ข้อใดเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 

 1) ข้าวฟ่างชอบดื่มช็อกโกแลต / แก้วของข้าวฟ่างร้าว / ข้าวฟ่างใช้แก้วใบเดิม 

 2) แก้วของข้าวฟ่างร้าว / ข้าวฟ่างใช้แก้วใบโปรด / ข้าวฟ่างชอบดื่มช็อกโกแลต 

 3) ข้าวฟ่างชอบดื่มช็อกโกแลต / ข้าวฟ่างเห็นรอยร้าวท่ีแก้ว / ข้าวฟ่างดื่มด้วยแก้วใบโปรด 

 4) แก้วของข้าวฟ่างมีรอยร้าว / ข้าวฟ่างชอบดื่มช็อกโกแลต / ข้าวฟ่างไม่ใส่ใจรอยร้าวของแก้ว 
 

 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/4 ล าดับเหตุการณแ์ละคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ  

เฉลย 1) ถูก เพราะ เรียงล าดับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากเนื้อเร่ืองได้ถูกต้อง 
 1. ข้าวฟ่างชอบดื่มช็อกโกแลต 
 2. แก้วของข้าวฟ่างร้าว 
 3. ข้าวฟ่างใช้แก้วใบเดิม 

ตัวลวง 2) 3) และ 4) ผิด เพราะ เรียงล าดับเหตุการณ์ของเร่ืองยังไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

 ข้าวฟ่างชอบดื่มช็อกโกแลตร้อนมาก แต่ต้องดื่มด้วยแก้วใบโปรดของเธอเท่านั้น           
อยู่มาวันหนึ่ง แก้วของเธอมีรอยร้าวเล็ก ๆ ข้าวฟ่างไม่ได้ใส่ใจเพราะเป็นเพียงรอยเล็ก ๆ             
จึงยังคงใช้แก้วใบเดิมต่อไป 
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6. นักเรียนคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าวฟ่าง หากยังใช้แก้วใบเดิม 
 1) โดนแก้วบาดเพราะแก้วแตก 

 2) เลิกดื่มช็อกโกแลตเพราะเสียดายแก้ว 

 3) เปลี่ยนมาดื่มช็อกโกแลตเย็นเพราะกลัวแก้วแตก 

 4) ดื่มช็อกโกแลตน้อยลงเพราะไม่ได้ดื่มด้วยแก้วใบโปรด 
 

 

ตัวชี้วัด   ท 1.1 ป.3/4  ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องท่ีอ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ  

เฉลย  1) ถูก เพราะ  ข้าวฟ่างยังคงใช้แก้วใบเดิมดื่มช็อกโกแลตในขณะที่แก้วมีรอยร้าวเพิ่มขึ้น             
 ซึ่งในอนาคตแก้วจะต้องแตก และข้าวฟ่างอาจจะถูกแก้วบาดมือได ้

ตัวลวง 2) ผิด เพราะ ข้าวฟ่างเลิกดื่มช็อกโกแลตเพราะเสียดายแก้ว ไม่ถูกต้องตามข้อความ            
ท่ีระบุว่ายังใช้แก้วใบเดิมต่อไป 

 3) ผิด เพราะ ข้าวฟ่างเปลี่ยนมาดื่มช็อกโกแลตเย็นเพราะกลัวแก้วแตก ไม่ถูกตอ้งเพราะ               
ในข้อความระบุว่าข้าวฟ่างชอบดื่มช็อกโกแลตร้อนมาก 

 4) ผิด เพราะ ข้าวฟ่างดื่มช็อกโกแลตน้อยลงเพราะไม่ได้ดื่มด้วยแก้วใบโปรด ไม่ถูกต้องเพราะ
ในข้อความระบุว่าข้าวฟ่างใช้แก้วใบเดิม 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
ความสามารถด้านภาษาไทย 7  ปีการศึกษา 2562 
   

   

                                       
                                                                                           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    

อ่านข้อมูลแล้วตอบค าถามข้อ 7 – 8 
 

 

 

 

 

 

 

7. จากข้อมูลที่อ่านใครปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 
1) สมชายออกก าลังกายในตอนเย็น 

 2) สมศรีทาครีมกันแดดทุกครั้งท่ีออกจากบ้าน 
 3) สมพรดื่มน้ าบ่อย ๆ เพ่ือไม่ให้ร่างกายร้อนจัด 
 4) สมใจสวมเส้ือผ้าหนา ๆ เพื่อป้องกันแสงแดด 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/5  สรุปความรู้และข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เฉลย 4) ถูก เพราะ  การป้องกันโรคลมแดด ควรสวมเสื้อผ้าโปร่ง ดังนั้นการใส่เส้ือผ้าหนาจึงเป็น    
   การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม  

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ  จากข้อความบอกไว้ว่า เลี่ยงการออกก าลังกายในท่ีร้อนจัด การออกก าลังกาย 
    ในตอนเย็นเป็นเวลาท่ีอากาศเย็นลงแล้ว เป็นการปฏิบัติที่เหมาะสม 
  2) ผิด เพราะ  จากข้อความบอกไว้ว่า ทาครีมกันแดดทุกครั้งท่ีออกจากบ้าน เป็นการปฏิบัติ  
    ท่ีเหมาะสม 
           3) ผิด เพราะ จากข้อความท่ีอ่าน การดื่มน้ าบ่อย ๆ เพ่ือไม่ให้ร่างกายร้อนจัด  
   จึงเป็นการปฏิบัติที่เหมาะสม 

 
 
 

ร่างกายร้อนจัดระวังเป็นลมแดด (Heat stroke) 

- ดื่มน้ าให้เพียงพอ 
- เลี่ยงออกก าลังกาย      
ในที่ร้อนจัด 

- ใส่เสื้อผ้าโปร่ง  
- ใช้ร่มกรองแสง UV 
- ทาครีมกันแดด 

- มีไข้สูง ไม่มีเหงื่อ 
- เห็นภาพหลอน 
- ตัวแดง ร้อนจัด  
- ชักหมดสติ 
- หอบหายใจเร็ว 

- มีไข้มีเหงื่อออก 
- ปวดหัว 
- อ่อนเพลียไม่มีแรง 
- คลื่นไส้ อาเจียน 
- เป็นตะคริว 

อาการเร่ิมต้น Heat Stroke       อาจอันตราย
ได ้

การป้องกัน 
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8. จากข้อมูลค าที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับขอ้ใด 

1) ภาพท่ีปรากฏให้เห็นใกล้เคียงกับความจริง 
 2) ภาพท่ีวาดขึ้นหรือน ามาแสดงเพื่อประกอบเรื่อง 
 3) ภาพฉายด้วยเครื่องท าให้เห็นภาพเคลื่อนไหวได้ 
 4) ภาพท่ีเกิดจากความรู้สึกทั้งท่ีความจริงไม่มีสิ่งนั้น 
  
 

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/1  เขยีนสะกดค าและบอกความหมายของค า    

เฉลย 4) ถูก เพราะ ภาพหลอน หมายถึง ภาพท่ีเกิดจากอาการทางประสาทท่ีท าให้เห็นภาพ                
   ได้ยินเสียงหรือเกิดความรู้สึก ท้ังท่ีในความเป็นจริงไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ ภาพท่ีปรากฏให้เห็นใกล้เคียงกับความเป็นจริง เช่น เห็นเชือกเป็นงู               
 2) ผิด เพราะ ภาพท่ีวาดขึ้นหรือน ามาแสดงเพื่อประกอบเรื่อง คือ ภาพประกอบเรื่อง 

 3) ผิด เพราะ ภาพท่ีฉายด้วยเครื่องท่ีท าให้สามารถเคลื่อนไหวได้นั้นคือภาพยนตร์ 
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อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 9 

9. ข้อคิดจากนิทานสอดคล้องกับข้อใด 
 1) กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  
 2) พึงพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่ 
 3) การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งดี  
 4) รีบกระท าเมื่อได้รับโอกาส  
 
ตัวชี้วัด  ท 1.1 ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

เฉลย 2) ถูก เพราะ พอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ เป็นข้อคิดท่ีลาได้บทเรียนจากการกระท าของตนเอง 

ตัวลวง 1) 3) และ 4) ผิด เพราะ ไม่ใช่ข้อคิดท่ีได้จากนิทานเร่ืองนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 ลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับคนขายเครื่องเทศ เขาใช้งานมันหนักมากแต่ให้อาหารน้อย      
มันจึงไปขอร้องเทวดาให้หาเจ้านายคนใหม่ให้ เทวดาจึงให้มันไปอยู่กับคนขายกระเบื้อง         
เขาใช้งานมันหนักกว่าเดิม มันไปขอร้องเทวดาใหเ้ปลี่ยนเจ้านายอีกครั้ง คราวนี้เทวดาส่งให้ไป
อยู่กับคนฟอกหนังสัตว์ ลารู้ตัวว่าตกอยู่ในอันตรายจึงร้องไห้คร่ าครวญและขอกลับไปอยู่กับ
เจ้านายคนแรก เพราะตายไปยังเหลือหนังหุ้มกระดูก ดีกว่าไม่เหลืออะไรเลย 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ  10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. จากข้อความใครปฏิบัติตามค าแนะน าได้เหมาะสม  
 1) มนตรีรีดชุดนักเรียนวันละชุดทุกวัน 
 2) มาลีพรมน้ าเสื้อจนเปียกก่อนรีดทุกคร้ัง 
 3) มณีดึงปล๊ักเตารีดออกก่อนรีดเสื้อตัวสุดท้ายเสร็จ 
 4) มานะตั้งปุ่มปรับความร้อนคร้ังเดียวในการรีดผ้าทุกชนิด 
  

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/7  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 

เฉลย  3) ถูก เพราะ จากข้อความแนะน าให้ดึงปลั๊กเตารีดออกก่อนรีดผ้าเสร็จ 2 – 3 นาที                
การปฏิบัติของมณีจึงเป็นไปตามข้อแนะน า  

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ การรีดชุดนักเรียนวันละชุด ไม่เป็นไปตามข้อแนะน าท่ีว่าควรรีดผ้าให้ต่อเนื่อง
และเสร็จในคราวเดียวกัน 

 2) ผิด เพราะ การพรมน้ าเสื้อจนเปียก ไม่เป็นไปตามข้อแนะน าท่ีว่าไม่ควรพรมน้ าเสื้อผ้า                   
จนเปียกแฉะ 

 4) ผิด เพราะ  การตั้งปุ่มความร้อนครั้งเดียวในการรีดผ้าทุกชนิด ไม่เป็นไปตามค าแนะน าท่ีว่า
 ให้ปรับปุ่มความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า 

 การใช้เตารีดไฟฟ้าให้มีอายุยาวนานและประหยัดพลังงานมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบเตารีดอยู่เสมอว่าอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานหรือไม่ เช่น สายไฟฟ้า 

 ตัวเคร่ือง 

 2. ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสมกับชนิดของผ้า 
 3. ไม่ควรพรมน้ าท่ีเส้ือผ้าจนเปียกแฉะเกินไป และควรรีดผ้าต่อเนื่องให้เสร็จในคราวเดียว  
 4. ดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้งก่อนรีดผ้าเสร็จ 2 – 3 นาที 



 
ความสามารถด้านภาษาไทย 11  ปีการศึกษา 2562 
   

   

                                       
                                                                                           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    

 

พิจารณาข้อมูลแล้วตอบค าถามข้อ 11  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

11. จากข้อมูล กล่าวถงึเร่ืองใด     
1) โรคท่ีเกิดจากน้ าดื่ม  
2) ประโยชน์ของการดื่มน้ า 
3) แนวปฏิบัติในการดื่มน้ า 
4) ปริมาณของน้ าท่ีควรดื่ม 

ตัวชี้วัด ท 1.1 ป. 3/7 อา่นข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า 

เฉลย   2) ถูก เพราะ  ในข้อมูลกล่าวถึงประโยชน์ของการดื่มน้ า 7 ประการ 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ ไม่ได้กล่าวถึงโรคท่ีเกิดจากน้ าดื่ม 
3) ผิด เพราะ ไม่ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการดื่มน้ า 
4) ผิด เพราะ ไม่ได้กล่าวถึงปริมาณของน้ าท่ีควรดื่ม 

 

 

ดื่มน้ าให้เพียงพอ                    
ดีอย่างไร 

ลดอาการเครียด 

ดวงตาดูสดใสมีชีวิตชีวา 

ลดอาการปวดศีรษะ 

ท าให้เกิดสมาธิมากขึ้น 

เพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกาย 

รักษาสุขภาพไตให้แข็งแรง 

หัวใจท างานได้อย่างปกติ 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 12 – 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. ใครน าความรู้ที่ได้จากแผนภาพไปใช้ได้ถูกต้อง  
 1) ลุงตุ๋ยชอบกินแก้วมังกรเพราะเป็นความดันโลหิต 
    2) ป้าสุนีย์ซื้อกีวีมากินเพ่ือช่วยชะลอความแก่ 
    3) แม่แนะน าให้สมชายกินส้มเพราะท้องเสีย 
 4) วารีต้องการลดน้ าหนักจึงกินแอปเป้ิล 

 

 

          ผลไม้เพื่อสุขภาพ 
ส้ม 
   ช่วยป้องกันการอักเสบ  
   รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน กีว ี

ต้านอนุมลูอิสระ 
ป้องกันริ้วรอยและลดความแก่  

 
แก้วมังกร 
  ช่วยบ ารุงผิวพรรณ 
  ช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือด 

พลับ 
  ช่วยลดความดันโลหิตสูง 
  ช่วยลดอาการปวดท้องบิด 

กล้วย 
ช่วยรักษาและบรรเทา 

อาการท้องผูกและท้องวา่ง 
  

แอปเปิ้ล 
ช่วยลดคอเลสเตอรอล 

และช่วยลดความดนัโลหิต 
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ตัวชี้วัด   ท 1.1 ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนท่ี และแผนภูมิ  

เฉลย  2) ถูก เพราะ กีวีมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันริ้วรอยลดความแก่ 
 
ตัวลวง 1) ผิด เพราะ แก้วมังกรช่วยบ ารุงผิวพรรณ ช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดไม่ได้ช่วยลดความดันโลหิต 
    3) ผิด เพราะ ส้มช่วยป้องกันการอักเสบ รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ไม่ได้ชว่ยบรรเทา

อาการท้องเสีย 
 4) ผิด เพราะ แอปเปิ้ล ช่วยลดคอเลสเตอรอล และช่วยลดความดันโลหิตไม่ไดช้่วยลดน้ าหนัก 
 
13. แผนภาพนี้ให้ความรู้ในเรื่องใด 
  1) ประเภทของผลไม้ 
     2) ลักษณะของผลไม้ 
     3) สรรพคุณของผลไม้ 
     4) คุณภาพของผลไม้ 
      ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูม ิ

เฉลย   3) ถูก เพราะ  ค าว่า “สรรพคุณ” หมายถึง คุณสมบัติของสิ่งท่ีเป็นยา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล  
   ในแผนภาพท่ีกล่าวถึง กีวีช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันริ้วรอยและลดความแก่ 

ตัวลวง   1) ผิด เพราะ  ค าว่า “ประเภท” หมายถึง ส่วนท่ีแบ่งออกไปเป็นพวก ชนิด ซึ่งไม่สอดคล้อง 
  กับข้อมูลในแผนภาพ 

  2) ผิด เพราะ ค าว่า “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูล             
ในแผนภาพ 

 4) ผิด เพราะ ค าว่า “คุณภาพ” หมายถึง ลักษณะดีเด่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูล                     
ในแผนภาพ 

 



 
ความสามารถด้านภาษาไทย 14  ปีการศึกษา 2562 
   

   

                                       
                                                                                           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    

 
พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 14 

 

 

 

 

 

 
 
 

14. ข้อใดไม่ใช่สาระส าคัญที่ได้จากภาพ     
     1) ความรับผิดชอบ 
    2) ความมุ่งมั่นตั้งใจ 
     3) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     4) ความขยันหมั่นเพียร 

ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟังและดู 

สาระส าคัญของภาพ คือ ความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของตนเอง 

เฉลย 3) ถูก เพราะ ในภาพไม่ได้ระบุเกี่ยวกับความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  

ตัวลวง   1) 2) และ 4) ผิด เพราะ เป็นสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับภาพ ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบ                
ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียร 

 

ท ำกำรบำ้นเสร็จแลว้
เด๋ียวท ำบนัทึก               

กำรใชเ้งินต่อดีกวำ่ 
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พิจารณาภาพแล้วตอบค าถามข้อ 15  

 

 

 

 

 

 
 

 

15. พฤตกิรรมของป๊อบในภาพตรงกับข้อใด   
    1) ความรับผิดชอบ  
  2) การมีจิตอาสา  
    3) ความเอื้อเฟ้ือ 
    4) การมีวินัย 
 

ตัวชี้วัด ท 3.1 ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเร่ืองท่ีฟังและดู 

เฉลย  2) ถูก เพราะ การช่วยโดยไม่ถูกขอร้องให้ช่วย เป็นการบ่งบอกถึงการมีจิตอาสา 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ จากภาพไม่ได้แสดงถึงความรับผิดชอบท่ีเด่นชัด 
  3) ผิด เพราะ จากภาพไม่ได้แสดงถึงความเอื้อเฟื้อ 
  4) ผิด เพราะ จากภาพไม่ได้แสดงถึงการมีวินัย 
 

เราจะช่วยนะ ดีจังเลย 
ได้สิป๊อบ 

มาๆ 

ป๊อบ 
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พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 16 

       
 

 
 
 

 

16. ข้อความหมายเลขใดมีการใช้ค าที่เขียนสะกดผิด 
 1) หมายเลข (1) 
 2) หมายเลข (2) 
 3) หมายเลข (3) 
 4) หมายเลข (4) 
 

ตัวชี้วัด   ท 4.1 ป.3/1 เขียนสะกดค าและบอกความหมายของค า 

เฉลย 2) ถูก เพราะ ค าว่า กระเพรา สะกดผิด ท่ีถูกต้อง คือ กะเพรา 

ตัวลวง 1) 3) และ 4) ผิด เพราะ ทุกค าเขียนถูกต้องตามพจนานุกรม 
 
 
 

 
 
 
 

รายการอาหารวันนี้ (อาหารชุด) 
(1) ไข่พะโล้  ผัดกะหล่ าปล ี ลองกอง 
(2) กระเพรา ไข่ดาว  ส้มเขียวหวาน 
(3) ผัดผักรวม แกงป่าไก่ เงาะ 
(4) แกงส้ม ปลาทอด มะละกอสุก 
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พิจารณาประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 17 

17. ข้อใดมีการใช้ค าชนิดเดียวกับค าที่ขีดเส้นใต้   
1) น้องวิ่งเร็วมาก 
2) เธอไปเท่ียวกับฉัน 
3) เขาบอกว่าจะมาวันนี้ 
4) ท่านต้องการพบคุณเดี๋ยวนี้  

 

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค 

เฉลย  1) ถูก เพราะ ค าว่า “น้อง” ในประโยคเป็นค านามเช่นเดียวกับ “จอกแหน”  

ตัวลวง  2) ผิด เพราะ ค าว่า “เธอ” และ “ฉัน” ในประโยคเป็นค าสรรพนาม 
 3) ผิด เพราะ ค าว่า “เขา” ในประโยคเป็นค าสรรพนาม 
 4) ผิด เพราะ ค าว่า “ท่าน” และ “คุณ” ในประโยคเป็นค าสรรพนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็ก ๆ ไม่ควรไปเล่นน้ าในสระท่ีมีจอกแหนเต็มไปหมด 
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พิจารณาประโยคแล้วตอบค าถามข้อ 18 

18. ค าว่า “ขัน” ข้อใดเป็นค าชนิดเดียวกับค าที่ขีดเส้นใต้    
     1) นกเขาขันตอนเช้าตรู่      
     2) เด็ก ๆ หัวเราะกันอย่างขบขัน   
     3) งานเลี้ยงคืนนี้มีขันโตกบนโต๊ะ 
     4) พ่อห้ามเลือดโดยวิธีขันชะเนาะ    
 

 

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค  

เฉลย 3) ถูก เพราะ ค าว่า “ขันโตก” เป็นค านามเช่นเดียวกับค าท่ีขีดเส้นใต้ในข้อความ 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ ค าว่า “ขัน” ในประโยคเป็นค ากริยา 
 2)  ผิด เพราะ ค าว่า “ขัน” ในประโยคเป็นค ากริยา 
  4)  ผิด เพราะ ค าว่า “ขันชะเนาะ” ในประโยคเป็นค ากริยา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แม่ใช้ขันตักน้ าล้างหน้า 
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อ่านประโยคแล้วตอบค าถามข้อ  19 – 20 
19. ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด      
     1) ประโยคบอกเล่า 
     2) ประโยคค าถาม 
     3) ประโยคขอร้อง 
     4) ประโยคปฏิเสธ 
ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/4  แต่งประโยคง่าย ๆ 
เฉลย  1) ถูก เพราะ ข้อความนี้กล่าวถึงลักษณะของนกกระจิบ ซึ่งเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่า 

ตัวลวง  2) ผิด เพราะ ใจความของข้อความนี้เป็นประโยคบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคค าถาม 
  3) ผิด เพราะ ใจความของข้อความนี้เป็นประโยคบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคขอร้อง 
  4) ผิด เพราะ ใจความของข้อความนี้เป็นประโยคบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธ 

20. ค าถามในข้อใด จะได้ค าตอบจากประโยคข้างต้น 
1) นกกระจิบมีสีอะไรบ้าง 
2) นกกระจิบอาศัยอยู่ท่ีไหน 
3) นกกระจิบตัวเล็กเพราะเหตุใด 
4) นกกระจิบมีลักษณะอย่างไร 

  ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/4  แต่งประโยคง่าย ๆ 

เฉลย 4) ถูก เพราะ  นกกระจิบมีลักษณะอย่างไร เป็นค าถามท่ีจะได้ค าตอบจากข้อความ ซึ่งกล่าวถึง
ลักษณะของนกกระจิบ  

ตัวลวง 1) 2) และ 3) ผิด เพราะ เป็นค าถามท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้จากข้อความ 

เจ้านกกระจิบเอ๋ย ตัวก็เล็ก สีก็ไม่สวย  เสียงก็ไม่ไพเราะ  ช่างน่าสงสารเสียจริง 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 21 

21. ข้อความหมายเลขใดใช้ภาษาได้เหมาะสม 
1) หมายเลข (1) 
2) หมายเลข (2) 
3) หมายเลข (3) 
4) หมายเลข (4)  

 
 

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/6  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ    

เฉลย   3) ถูก เพราะ เป็นประโยคท่ีใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ ใช้ค าว่า “โม้” ซึ่งเป็นภาษาปากควรใช้ค าว่าพูดหรือสนทนา 
  2) ผิด เพราะ ใช้สรรพนามแทนชื่อคนว่า “มัน” ซึ่งเป็นสรรพนามท่ีใช้ไม่เหมาะสม 

  4) ผิด เพราะ ในประโยคมีค าว่า “ไอ้” ซึ่งเป็นสรรพนามท่ีใช้ไม่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

  (1) รัตนาก าลังนั่งโม้กับเพื่อนว่าฉันเรียนเก่งกว่าใคร (2) มาลีรีบบอกว่า ไม่จริง            
ห้องเราคนท่ีเก่งคือวิชิตไง มันเก่งจะตายเพราะรู้ทุกเรื่อง (3) กัลยาพูดว่า สุธีเป็นคนเรียนเก่ง
เนื่องจากเขาท าได้ทุกอย่าง (4) แต่อุมาค้านว่า ไอ้มนต์เก่ง เขาท าได้ทุกอย่างและยังเป็น     
หัวหน้าห้องด้วย 
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อ่านข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 22 

22. ควรใช้ค าในข้อใดเติมในหมายเลข (1) และ (2) จึงจะเหมาะสม 

     1) ให้  กิน  
     2) เรียก  กิน  
     3) บอก รับประทาน 
     4) เชิญ รับประทาน 
 

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.3/6  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ  

เฉลย   4) ถูก เพราะ ค าว่า “เชิญ และ รับประทาน” เมื่อน ามาเติมแล้วจะท าใหข้้อความมีความ
  เหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ ค าว่า “ให้ และ กิน” เมื่อน ามาเติมในข้อความไม่เหมาะสม ตามหลักการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน 

 2) ผิด เพราะ ค าว่า “เรียก และ กิน” เมื่อน ามาเติมในข้อความไม่เหมาะสม ตามหลักการใช้
ภาษาไทยมาตรฐาน 

     3) ผิด เพราะ ค าว่า “บอก และ รับประทาน” เมื่อน ามาเติมในข้อความค าว่า “บอก” ไม่เหมาะสม
ตามหลักการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน  มีเพียงค าว่า “รับประทาน” เท่านั้นท่ีเหมาะสม   

 
 
 
 
 
 

            พิธีกรงานมงคลสมรส........(1).....ประธานมาคล้องพวงมาลัยให้เจ้าบ่าว เจ้าสาว             
ขณะประธานก าลัง.......(2).........อาหาร 
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อ่านบทร้อยกรองแล้วตอบค าถามข้อ 23 - 24 
 
 
 

 
 
 

23. จากบทร้อยกรองนกกามีคุณลักษณะอย่างไร 
 1) ขยันเพราะออกหากินแต่เช้า 

 2) อดทนเพราะต้องท างานหนัก  
 3) อยู่เป็นกลุ่มเพราะออกไปพร้อมกัน 
 4) ชอบสร้างรังใหม่เพราะออกหากินแล้วท้ิงรังไว้ 
 

ตัวชี้วัด ท 5.1 ป.3/3  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  

เฉลย  1) ถูก เพราะ จากบทร้อยกรองแสดงคุณลักษณะของกา เป็นสัตว์ท่ีขยันออกหากินแต่เช้า             
ทุกตัวโดยไม่เกี่ยงกัน 

ตัวลวง  2) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองไม่ได้สรุปว่ากาอดทนเพราะต้องท างานหนัก เนื่องจากความ
อดทนไม่ได้ปรากฏในบทร้อยกรอง 

 3) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรองไม่ได้สรุปว่ากาชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพียงแต่อธิบายว่า
ออกไปหากินพร้อมกัน 

4) ผิด เพราะ จากบทร้อยกรอง “ท้ิงรังไว้หลัง” เป็นการอธิบายให้เห็นว่า กาทุกตัวออกไปหา
กินทั้งหมด ไม่มีใครอยู่รัง 

 
 

       เช้าตรู่นกกา  ออกไปหากิน 
   พร้อมกนัท้ังสิ้น  ท้ิงรังไว้หลัง 
   ไม่เกี่ยงผู้ใด  ตั้งใจเต็มก าลัง 
   ทุกตัวมุ่งหวัง  ท ามาหากิน 
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24. ใครน าข้อคิดจากบทร้อยกรองไปใช้ได้เหมาะสมที่สุด     

1) จ้อยกับเพื่อนเปิดร้านขายนมเย็นเพ่ือหารายได้พิเศษ 
2) จินช่วยแม่ขายขนมจีนน้ ายาเพื่อจะได้เงินค่าขนมเพิ่ม  
3) แจนคิดสูตรท าขนมเค้กกล้วยน้ าว้าเพื่อให้ต่างจากคนอื่น 
4) จอยนั่งรอพี่ท่ีก าลังขนสินค้าไปส่งลูกค้าเพื่อกลับบ้านพร้อมกัน 
 

 
ตัวชี้วัด ท 5.1 ป.3/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ข้อคิดจากบทร้อยกรอง คือ ความขยันและไม่เกี่ยงงาน 

เฉลย  1) ถูก เพราะ “จ้อยกับเพ่ือนเปิดร้านขายนมเย็นเพื่อหารายได้พิเศษ” แสดงถึงความขยันและ
ไม่เกี่ยงงาน ซึ่งสอดคล้องกับข้อคิดของบทร้อยกรอง 

ตัวลวง  2) 3) และ 4) ผิด เพราะ เป็นการกระท าท่ีไม่สอดคล้องกับข้อคิดของบทร้อยกรอง 
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อ่านนิทานแล้วตอบค าถามข้อ 25 - 26 
 

25. ใครน าข้อคิดจากนิทานไปใช้ได้เหมาะสม 
 1) ก้องเปลี่ยนรองเท้าตามท่ีแม่บอก 
 2) แก้วใช้เป้ใบนี้เพราะเห็นว่าสวยดี 
 3) ก้อยใส่เสื้อผ้าตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 4) เก๋อ่านหนังสือหลายเล่มก่อนตัดสินใจซื้อ  
 

ตัวชี้วัด ท 5.1 ป.3/1 ระบุข้อคิดท่ีได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    

เฉลย 4) ถูก เพราะ  ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คือ ให้รู้จักสังเกตก่อนตัดสินใจลงมือท า ดังนั้นพฤติกรรมของเก๋
คืออ่านหนังสือหลายเล่ม เป็นการสังเกตและเก็บข้อมูลของหนังสือก่อนตัดสินใจซื้อ 

ตัวลวง  1) ผิด เพราะ ก้องเปลี่ยนรองเท้าตามท่ีแม่บอก เป็นการท าตามค าส่ังของแม่ ไม่ได้ใช้                 
การสังเกตและเปรียบเทียบข้อมูลในการตัดสินใจ 

  2) ผิด เพราะ แก้วใช้เป้ใบนี้เพราะเห็นว่าสวยดี ไม่ได้ใช้การสังเกตและเปรียบเทียบข้อมูลในการตัดสินใจ 
  3) ผิด เพราะ ก้อยใส่เส้ือผ้าตามท่ีโรงเรียนก าหนด เป็นการท าตามระเบียบของโรงเรียน 

ไม่ได้ใช้การสังเกตก่อนตัดสินใจ 
 
 
 
 

  ริมฝั่งแม่น้ าท่ีมีน้ าไหลเชี่ยว ชายคนหนึ่งยืนรอเพ่ือจะข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ า เขาครุ่นคิดว่า
บริเวณใดจะข้ามได้อย่างปลอดภัย ในท่ีสุดเขาคิดได้ว่า “บริเวณท่ีน้ าไหลเงียบคือจุดที่น้ าลึก บริเวณ
ท่ีมีเสียงดังคือจุดที่น้ าตื้น” เมื่อคิดได้เขาจึงเดินลุยน้ าข้ามไป 
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26. ข้อคิดจากนิทานให้ประโยชน์ในเร่ืองใด     
    1) ให้รู้จักการสังเกตก่อนตัดสินใจ 
 2) ให้รู้จักการวางแผนและเตรียมตัว 
 3) ให้รู้จักวิธีการเดินทางท่ีปลอดภัย 
 4) ให้รู้จักหลีกเลี่ยงสถานท่ีอันตราย 
 
ตัวชี้วัด ท 5.1 ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  

เฉลย   1) ถูก เพราะ ข้อคิดจากนิทานให้รู้จักสังเกตก่อนตัดสินใจพิจารณาจาก “บริเวณน้ าไหลเงียบ
คือจุดที่น้ าลึก บริเวณเสียงดังคือจุดน้ าตื้น” 

ตัวลวง  2) 3) และ 4)  ผิด เพราะ ไม่มีข้อมูลกล่าวไวใ้นนิทาน 
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พิจารณาข้อความแล้วตอบค าถามข้อ 27 

27. จากข้อความให้นักเรียนเขียนประโยชน์ของผักและผลไม้มา 3 ข้อ (เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด) 

     ตอบ (1) 

            (2)  

                  (3)  
 
ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.3/2  เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน    

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเต็ม (5 คะแนน)  เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวค าตอบครบท้ัง 3 ข้อ 
 แนวค าตอบ  
 - ช่วยบ ารุงผิวพรรณ 
 - กระตุ้นการขับถ่าย 
 - ร่างกายแข็งแรง 
 - จิตใจแจ่มใสเบิกบาน 
 - ลดความเครียดได้ 

คะแนนบางส่วน (2.5 คะแนน)  เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวค าตอบได้  2 ข้อ 

ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน)  เมื่อตอบได้ถูกต้อง ตามแนวค าตอบเพียง 1 ข้อ /  
ลอกข้อความมาตอบ หรือไม่เขียนตอบ  

  

ผักและผลไม้ นอกจากจะอร่อยแล้ว ยังช่วยบ ารุงผิวพรรณ กระตุ้นการขับถ่าย           
ท าให้ร่างกายแข็งแรง รวมไปถึงจิตใจแจ่มใสเบิกบาน สามารถลดความเครียดได้อีกด้วย 
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พิจารณาข้อมูลแล้วเขียนค าขวัญข้อ 28 

 
 
28. จากประโยชน์ของการออกก าลังกายในแผนภาพ ให้นักเรียนเขียนค าขวัญเชิญชวนให้ออกก าลัง

กาย จ านวนค าไม่เกิน 16 ค า (เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด) 

     ตอบ  
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ตัวชี้วัด   ท 4.1 ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนนเต็ม (5 คะแนน) เมื่อเขียนค าขวัญได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีเน้ือหาสอดคล้องกับ
แผนภาพ ตามแนวค าตอบข้อใดข้อหนึ่ง 

แนวค าตอบ   - ออกก าลังกายกันดีกว่า  กายาแข็งแรง 
     - ออกก าลังกายแล้วดี  ชีวีสดใส  หัวใจเบิกบาน 
     - ออกก าลังกายเถิดหนา ชีวาส าราญ  น้ าตาลไม่มี 
     - ออกก าลังกายแล้วสุขอุรา พาให้หลับสบาย 
     - ออกก าลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส โรคภัยไม่มี 
      ฯลฯ 

คะแนนบางส่วน (2.5 คะแนน) เมื่อเขียนค าขวัญได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แต่เนื้อหา                    
ไม่สอดคล้องกับแผนภาพ 

แนวค าตอบ   - ออกก าลังกายกันดีกว่า  ไม่มาไม่ด ี
    - ออกก าลังกายดีกว่า เวลาเป็นของเรา 
    - ออกก าลังกายถ้วนหน้าถ้วนตา 
     ฯลฯ 

ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อเขียนค าขวัญไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ไม่สอดคล้องกับ
แผนภาพท่ีก าหนด หรือไม่เขียนตอบ 
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29. จงพิจารณาจดหมายและเติมข้อความลงในช่องว่างหมายเลข (1) (2) และ (3) ใหถู้กต้องตาม

หลักการเขียนจดหมายลาครู                 

 

ตอบ (1) 
            
       (2)  
                  

       (3) 
 

        6 หมู่ 5 ต.หนองบัว 
        อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 

      19 พฤษภาคม 2562 

 (1).................................................... 

 เนื่องจากคุณพ่อของดิฉันจะพาไปเยี่ยมคุณปู่ท่ีป่วยอยู่ต่างจังหวัด ท าให้ไม่สามารถ
มาเรียนได้ จึงขอลากิจเป็นเวลา 2 วัน คือ ตั้งแต่วันท่ี 20 – 21 พฤษภาคม 2562 เมื่อดิฉัน
กลับมาแล้วจะมาเรียนตามปกติ 

 (2).............................................. 

 ด้วยความเคารพอย่างสูง 
            วิชุดา   งามล้วน 
 (3).......................................... 
     สมศักดิ์     งามล้วน 
  (นายสมศักดิ์     งามล้วน) 
  ผู้ปกครอง 
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ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คะแนนเต็ม (5 คะแนน) เมื่อตอบถูกต้องตามแนวค าตอบหมายเลข (1) (2) และ (3)   
 แนวค าตอบ  (1) เรียน คุณครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเคารพ 
       (2) จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต 
    (3) ขอรับรองว่าเป็นความจริง 

คะแนนบางส่วน (2.5 คะแนน) เมื่อตอบถูกต้องตามแนวค าตอบ 2 หมายเลข 

 ไม่ได้คะแนน (0 คะแนน) เมื่อตอบถูกต้องตามแนวค าตอบเพียง 1 หมายเลข  ลอกข้อความ
มาตอบ หรือไม่เขียนตอบ 
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พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องตามจินตนาการข้อ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. ให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ พร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพ              
ความยาว 5 - 7 บรรทัด (โดยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเว้นบรรทัด) 

       เร่ือง 
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ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ  

เกณฑ์การให้คะแนน 
7 คะแนน 3.5 คะแนน 0 คะแนน 

เขียนได้ถกูต้องครบถ้วนทุกประเด็น
ต่อไปนี ้
ประเด็นพิจารณา 

• ตั้งชื่อเรื่องได้สอดคล้องกับภาพ 
เช่น ความเมตตา /หนูน้อยใจดี / 
การให้อาหารนกหรือไก่ / เด็กดีมี
เมตตา / เด็กใจดี / เด็กหญิงใจดี 
/ ท าบุญ เป็นต้น 

• เขียนเรื่องได้สอดคล้องสัมพันธ์
กับภาพ โดยมคี าส าคัญท่ีก าหนดให้ 
จ านวน 4 - 5 ค า ได้แก่ อาหาร/
ถุงอาหาร/ นก/สวนสาธารณะ/ 
นั่งเล่น/ อาหารนก/ เด็ก ๆ/ ไก่ /
ใจดี /วิ่งเล่น / ว่ิงไล่ /สงสาร / 
สนุกสนาน  มีการสะกดค าผิด             
ไม่เกิน 7 ค า  

• จ านวนบรรทัด 5 – 7 บรรทัด   

เขียนได้ถูกต้องครบถ้วน 2 
ประเด็นพิจารณา  

เขียนได้ถูกต้องครบถ้วน
เพียง 1 ประเด็นพิจารณา  
 
 
 

กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการทดสอบ 

โทรศัพท์ 02 288 5781 
 


