
โครงสร้างแบบประเมนิทักษะภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

ด้านที่ 1  ทักษะการอ่าน ระดับค า 

ค ำ ค ำทดสอบ 
แม่ ก กำ  สำธำรณะ ภำวะผู้น ำ ประเพณีเข้ำพรรษำ เสวนำ 
พ้ืนเสียงตัวสะกด มำตรกำร คณิตศำสตร์ รสชำติ ประชำรำษฎร์ 
ค ำท่ีมีตัวสะกด  บุพกษัตริย์ ทศกัณฑ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประวัติศำสตร์ 
ค ำควบกล้ ำ ทรวดทรง เคลิบเคลิ้ม ขลุกขลิก  เศร้ำโศก 
อักษรน ำ ควำยหงำน ขมุบขมิบ หนักหน่วง ผงำด 
เรียงพยำงค์  นวัตกรรม พนำวัน ผจญจัย สมำคม 
กำรันต์ สถำนกำรณ์ ฉันทลักษณ์ กิติศัพท์ เถำวัลย์ 
ค ำบรร จรรยำบรรณ บรรณำธิกำร บรรณำนุกรม บรรดำศักดิ์ 
ร หัน  มหัศจรรย์ วรรณกรรม พรรณนำ จัดสรร 
ทับศัพท์ เว็บไซต์ พลำสติก เอ็นโดฟินส์ เอกซเรย์ 
ศัพท์บัญญัติ โทรคมนำคม คณิตกรณ์ คอรัปชัน สำรสนเทศ 
ส ำนวน กระต่ำยตื่นตูม ข่มเขำโคขืนให้กิน

หญ้ำ 
รู้หลบเป็นปีก รู้
หลีกเป็นหำง 

สุกเอำเผำกิน 

สุภำษิต พังเพย กรงกรรมกรงเวร รักยำวให้บั่นรัก
สั้นให้ต่อ 

แกว่งเท้ำหำเสี้ยน เข็นครกขึ้นภูเขำ 

 

ด้านที่ 2 ทักษะการเขียน 

ค ำ ค ำทดสอบ 
แม่ ก กำ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ทิวำรำตรี 
พ้ืนเสียงตัวสะกด คนละทิศคนละทำง อำจหำญชำญชัย 
ค ำท่ีมีตัวสะกด  คุยเฟ่ืองเรื่องรำว แจ่มแจ้งแดงแจ๋ 
ค ำควบกล้ ำ ครบครัน แคว้งคว้ำง 
อักษรน ำ แถลงไข สลดหดหู่ 
เรียงพยำงค์  อวกำศ ชลำทัศน์ 
กำรันต์ ดำรำศำสตร์ ภูมิศำสตร์ 
ค ำบรร บรรยำกำศ เชิงอรรถ 
ร หัน  ตรรกวิทยำ บรรพชิต 



ทับศัพท์ ไวรัสโคโรนำ มิตเตอร์ 
ศัพท์บัญญัติ อพำร์ตเม้นต์ ธรุกรรม 
ส ำนวน น้ ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง น้ ำผึ้งหยดเดียว 
สุภำษิต พังเพย เข้ำเมืองตำหลิ่ว ต้องหลิ่วตำตำม ขว้ำงงูไม่พ้นคอ 

 

ด้านที่ 3 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

ระดับ ค ำถำม ตัวเลือก (ตัวเขียน) 
ระดับค ำ ภำพ พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ท้องฟ้ำจ ำลอง 
ระดับประโยค ภำพ ชำวสวนผลไม้ ชำวสวนเก็บผลไม ้ ชำวสวนขุดร่องน้ ำ นักท่องเที่ยนั่งเรือชม

สวน 
ระดับควำม ภำพ ทิ้งขยะไม่ลงถัง ถ้ำทุกคนทิ้งขยะลงแหล่ง

น้ ำ น้ ำจะเน่ำเสีย ส่งกลิ่น
เหม็น 

พนักงำนเก็บขยะไม่ท ำ
หน้ำที่ของตนเอง 

ถ้ำทุกคนไม่มีควำม
รับผิดชอบ บ้ำนเมือง
จะสกปรก 

สัญลักษณ์ ภำพสั ญลักษณ์ทำง
หนีไฟ  

ห้ำงสรรพสินค้ำ สวนสำธำรณะ สวนสัตว ์

ล ำดับเหตุกำรณ์ ภำพ ทอดไข่ ตอก ตี ปรุง ทอด ตอก ทอด ตี ปรุง ตี ตอก ทอด ปรุง 
เหตุ และ ผล  ภำพ ตำกฝน สนุกสนำน (หัวเรำะ) ไม่สบำย หกล้ม 
กำรคำดคะเน ภำพ ฝนตกหนัก แห้งแล้ง ไฟไหม้ น้ ำท่วม 
กำรตัดสินใจ ภำพ รถตู้มีคนแปลก

หน้ำยื่นขนมให้ 
รับขนมและขึ้นรถไปด้วย ไม่รับขนมและหำคน

ช่วยเหลือ 
รับขนมและกล่ำวค ำ
ขอบคุณ 

 

ด้านที่ 4 การคิดวิเคราะห์ 

ค ำถำม  1.อยู่ในทะเลน้ ำลึก     ตัวใหญ่      กินสัตว์เล็กเป็นอำหำร       ไม่ใช่ปลำ      ดุร้ำย 
ตัวเลือก ก.ฉลำม ข.วำฬ ค.โลมำ 
ค ำถำม  2.จับจ่ำยใช้สอย    ข้ำวของเครื่องใช้   อำหำรกำรกิน    กว้ำงขวำง    ติดแอร์เย็นสบำย   พักผ่อนหย่อนใจ    

ตัวเลือก ก.ร้ำนสะดวกซ้ือ ข.ห้ำงสรรพสินค้ำ ค.ตลำด 
ค ำถำม 3.มีเหตุกำรณ์    อำรมณ์เปลี่ยนแปลง    หัวใจเต้นแรง    หน้ำเปลี่ยนสี    ฉุนเฉียว 

ตัวเลือก ก.ตกใจ ข.โกรธ ค.กลัว 
ค ำถำม 4.งำนประจ ำปี     ประกวดแข่งขัน        สนุกสนำน       มีเอกลักษณ์โดดเด่น         อยู่บนฟ้ำ          

ตัวเลือก ก.บุญบั้งไฟ ข.ลอยกระทง ค.ผีตำโขน 



ค ำถำม  5.ต้นไม้เยอะ มีสัตว์ป่ำ มีน้ ำตก ปีนป่ำย อันตรำย อยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเล 
ตัวเลือก ก.ป่ำ ข.ภูเขำ ค.สวนผลไม้ 

 

 


