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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 

(ฉบับกรรมกำรสอบ) 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 
ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 

สถำบันภำษำไทย ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
สงวนลิขสิทธิ ์
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ค ำช้ีแจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ (ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔) 

๑. เครื่องมือคัดกรองฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพ่ือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 

๒. เครื่องมือคัดกรองฉบับนี้  มี ๒ ฉบับ คือ  
    ฉบับท่ี ๑  กำรอ่ำน แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียง เป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงจากเรื่องที่ก าหนด 
  ตอนที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่อง เป็นการวัดความสามารถในการจับใจความส าคัญ แยกแยะข้อเท็จจริง  
                      และข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์ และสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ 
                      ในชีวิตประจ าวัน 

ฉบับท่ี ๒  กำรเขียน ได้แก่ การเขียนเรื่อง เป็นการวัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

๓. กำรใช้เครื่องมือคัดกรอง 
ฉบับท่ี ๑  กำรอ่ำน 

  ตอนที่ ๑  การอ่านออกเสียง  
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นเรื่องเพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียง ใช้เวลา ๕ นาที  

ค าชี้แจง  (ครูอ่านค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 
  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงจากเรื่องที่ก าหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาที  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เรื่องเล่ำของต้นกล้ำ 
เด็กชายกล้าอายุ ๑๑ ปี  เป็นเด็กอารมณ์ดี สนุกสนานร่าเริง กล้าอยู่ที่บ้านสวน บ้านของกล้าร่มรื่น มีต้นโพ

ใหญ่โดดเด่นให้ร่มเงา เป็นที่โปรดปรานของทุกคนในบ้าน  สวนหลังบ้านของกล้ามีต้นกล้วยหลายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น      
กล้วยน  าว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ และยังมีพืชผักสวนครัวอีกมากมาย เช่น พริก มะเขือ ตะไคร้ ข่า โหระพา ฯลฯ  

กล้าภูมิใจมากที่พ่อได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ไปอบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง        
จากเกษตรอ าเภอ พ่อได้น าความรู้จากการอบรมมาเพาะปลูกพืชผัก และดูแลรักษาจนได้ผลผลิตดีขึ นกว่าเดิม 
นอกจากนั นพ่อยังให้ค าแนะน าช่วยเหลือเพ่ือนบ้านในเรื่องการเพาะปลูก ท าให้ พืชผักเป็นอาหารประจ าครัวเรือน            
และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของทุกคนในหมู่บ้าน  วันหนึ่งพ่อชวนกล้าให้ไปสวนกล้วย กล้าเห็นกล้วยสุกเหลือง         
พ่อกับกล้าช่วยกันตัดกล้วยหอมที่สุกเหลืองเครือใหญ่ไปขาย พ่อบอกว่า ป้าแดงแม่ค้าในตลาดสั่งไว้ ได้เงินให้กล้า       
ไปโรงเรียน กล้าบอกพ่อกับแม่ว่า จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและจะเห็นคุณค่าของพืชพรรณเหล่านี  “กล้าให้สัญญา” 
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๒) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน (Rubric Scores) 
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การอ่านถูกต้อง 
    ตามอักขรวิธ ี
    

อ่านออกเสียง
ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธีทุกค า  

อ่านออกเสียง        
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
๑ - ๒ ค า  

อ่านออกเสียง        
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
๓ - ๔ ค า 

อ่านออกเสียง         
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
๕ - ๖ ค า  

อ่านออกเสียง               
ไม่ถูกต้อง 
ตามอักขรวิธี  
๗ ค า ข้ึนไป  

๒. การอ่านเพิม่ค า 
    หรือข้ามค า 
       

 
คะแนนเตม็   ๓   คะแนน 

ไม่อ่านเพิ่มค า 
หรือข้ามค า  
 

อ่านเพิ่มค า 
หรือข้ามค า  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านเพิ่มค า 
หรือข้ามค า  
๓ แห่ง ข้ึนไป 

๓. ความชัดเจนในการอ่าน 
   ๓.๑ อ่านชัดถ้อยชัดค า 
   ๓.๒ อ่านด้วยน้ าเสียง    
         เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
สมบูรณ์ทั้ง ๒ ข้อ 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
๑ - ๒ แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
๓ - ๔ แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
๕ - ๖ แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง 
๗ แห่ง ข้ึนไป  

๔. การเว้นวรรคตอน 
    ในการอ่าน 
   

อ่านเว้นวรรคตอน 
ได้ถูกต้องทุกแห่ง    

อ่านเว้นวรรคตอน 
ไม่ถูกต้อง  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านเว้นวรรคตอน 
ไม่ถูกต้อง  
๓ - ๔ แห่ง 

อ่านเว้นวรรคตอน 
ไม่ถูกต้อง  
๕ - ๖ แห่ง 

อ่านเว้นวรรคตอน 
ไม่ถูกต้อง  
๗ แห่ง ขึ้นไป 

๕. การอ่านในเวลาที่ก าหนด  
 

คะแนนเตม็ ๒ คะแนน 
อ่านจบภายใน 
เวลาที่ก าหนด 

อ่านไม่จบภายใน
เวลาที่ก าหนด  

หมายเหตุ  ถ้าอ่านผิดกลับมาอ่านใหม่ แม้จะอ่านถูกก็ไม่ให้คะแนน 
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๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

ค าชี้แจง   
ให้ท าเครื่องหมายที่ก าหนดให้ลงบนค าที่นักเรียนอ่านไม่ถูกต้องตามรายการประเมินในตารางข้างล่าง 

แล้วน าไปเทียบกับระดับคะแนนที่ก าหนด  
๑. การอ่านค า ถ้านักเรียนอ่านค าผิดหรืออ่านกลุ่มค าผิด ให้ท าเครื่องหมาย × การนับคะแนน    
    ถ้ามีการอ่านผิดค าเดิมให้นับเพียง ๑ ครัง้ 
๒. การอ่านเพิ่มค า ให้นับเป็นแห่ง โดยท าเครื่องหมาย / ตรงที่เพ่ิม 
๓. การอ่านข้ามค า ให้นับเป็นแห่ง โดยท าเครื่องหมาย         ตรงค าท่ีข้าม 
๔. ความชัดเจนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง โดยถ้าค าใดอ่านไม่ชัดเจนให้ท าเครื่องหมาย           

          รอบค านั้น     
๕. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน ถ้าเว้นวรรคเล็กผิดให้เขียนเครื่องหมาย # ลงในช่อง       
    ถ้าเว้นวรรคใหญ่ผิดให้เขียน # ลงในช่อง           การนับคะแนน ให้นับเป็นแห่งตามเครื่องหมาย  # 
๖. เมื่อนักเรียนอ่านครบตามเวลาที่ก าหนด แต่ยังไม่จบข้อความให้ท าเครื่องหมาย // 

       แล้วให้นักเรียนอ่านต่อจนจบ 
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แบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๑  การอ่านออกเสียง  

ชื่อ ................................................................................... ชัน้ .............. เลขที่ ......... 
 
 

เร่ืองเล่า ของ ต้นกล้า   
 

เด็กชาย     กล้า อาย ุ สิบเอ็ด ปี   เป็น เด็ก อารมณ ์ ด ี  
 

สนุกสนาน ร่าเริง  กล้า อยู ่ ที ่ บ้านสวน  บ้าน ของ กล้า ร่มรื่น  
 

มี ต้นโพ ใหญ่ โดดเด่น ให ้ ร่มเงา  เป็น ที ่ โปรดปราน ของ ทุกคน 
 

ใน บ้าน   สวนหลังบ้าน ของ กล้า มี ต้นกล้วย หลาย พันธุ ์  
 

ไม่ว่าจะเป็น กล้วยน้ าว้า  กล้วยหอม  กล้วยไข ่  และ ยังม ี พืชผักสวนครัว อีก มากมาย  
 

เช่น  พริก  มะเขือ  ตะไคร ้  ข่า  โหระพา  ละ*   
 

กล้า ภูมิใจ มาก ที ่  พ่อ ได้รับ การคัดเลือก จาก องค์การบริหารส่วนต าบล  
 

ให ้ ไป อบรม เรื่อง   เศรษฐกิจพอเพียง  จาก เกษตรอ าเภอ  พ่อ ได ้  น า 
 

ความรู ้ จาก การอบรม มา เพาะปลูก  พืชผัก  และ ดูแลรักษา จน ได ้ ผลผลติ 
 

ด ี ขึ น กว่า เดิม   นอกจากนั น พ่อ ยัง ให ้ ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
 

เพื่อนบ้าน ในเรื่อง การเพาะปลูก  ท า ให ้ พืชผัก เป็น อาหาร     ประจ า ครัวเรือน 
 

และ สร้าง รายได ้ ให ้ กับ ครอบครัว ของ ทุก คน ใน หมู่บ้าน   
 

วันหน่ึง พ่อ ชวน กล้า ให ้ ไป สวนกล้วย   กล้า เห็น กล้วย สุกเหลือง  
 

พ่อ กับ กล้า ช่วยกัน ตัด กล้วยหอม ที ่ สุกเหลือง เครือ ใหญ่ ไป ขาย  
 

พ่อ บอกว่า  ป้าแดง แม่ค้า ใน ตลาด สั่ง ไว ้  ได ้ เงิน ให ้
 

กล้า ไป โรงเรียน  กล้า บอก พ่อ กับ แม่ ว่า  จะ ช่วย ประหยดั 
 

ค่าใช้จ่าย และ จะ เห็น คุณค่า ของ พืชพรรณ เหล่านี ้  อัญประกาศเปิด 
 

กล้า ให ้ สัญญา อัญประกาศปดิ 
 
* เครื่องหมายไปยาลใหญ่ “ฯลฯ” อ่านว่า “ละ” หรือ “และอื่น ๆ” ก็ได ้
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ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๑  ตอนที่ ๑  การอ่านออกเสียง  

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น …………………………… 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คะแนน 
รวมคะแนน* 

(คะแนนเต็ม          
๒๐ คะแนน) 

๑. การอ่านถูกต้อง 
ตามอักขรวธิ ี

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๒. การอ่านเพิ่มค า       
หรือข้ามค า 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๓. ความชัดเจน           
ในการอ่าน 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๔. การเว้นวรรคตอน    
ในการอ่าน 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๕. การอ่านในเวลา       
ที่ก าหนด 

(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
.6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน 
๒. วิธีการบันทึกคะแนน ให้ใส่คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน  
๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการอ่านของนักเรียน และการจดัการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม



 

ฉบับท่ี ๑  กำรอ่ำน 
ตอนที่ ๒  กำรอ่ำนรู้เรื่อง  
๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๒๐ ข้อ ใช้เวลา ๓๐ นาท ี

ค ำชี้แจง  (ครูอ่านค าชี แจงให้นักเรียนฟัง) 

 ให้นักเรียนตอบค าถาม  โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง  
ใช้เวลา ๓๐ นาท ี
 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๑ - 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้อใดคือสาระส าคัญของเรื่อง      
ก. อันตรายจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปะปน 
ข. การรับประทานผักปลอดสารพิษเพราะปลอดภัยต่อสุขภาพ 
ค. ผลของการใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืชเพ่ือให้พืชสวยงาม    
ง. เกษตรกรต้องการเร่งการเจริญเติบโตของพืชเพราะจะได้ผลผลิตเร็วทันใจ    
 

๒. จากบทอ่าน ข้อใดไม่ใชเ่หตุผลที่ท าให้เกษตรกรหันมาปลูกผักปลอดสารพิษ 
ก. ลดต้นทุนการผลิต     ข. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ค. เพ่ิมคุณค่าทางอาหารในผัก    ง. ผู้บริโภคได้รับประทานผักที่ปลอดภัย 

 

๓. จากบทอ่าน ข้อใดที่แสดงถึงความม่ันใจที่ว่า “ผักปลอดสารพิษกินได้และมีประโยชน์”  
ก. สถานที่จ าหน่ายผลผลิต    ข. การรับประทานพืชผักตามฤดูกาล 
ค. การประชาสัมพันธ์จากเกษตรกรผู้ผลิต  ง. การรับรองจากหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ 

 

ผักปลอดสารพิษ เป็นผักที่มีกระบวนการใช้สารเคมีสังเคราะห์อย่างปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ บ้าง เพ่ือเร่ง
การเจริญเติบโต แต่มีข้อแม้ว่าไม่เป็นสารต้องห้าม และต้องหยุดใช้ก่อนการเก็บเก่ียว โดยจะมีหน่วยงานเข้าไป
ตรวจสอบเพ่ือออกใบรับรองให้ว่าไม่มีสารเคมีตกค้างเกินกว่าที่ก าหนด เพราะฉะนั นเราจึงสบายใจได้ว่าผัก     
ที่เรากินเข้าไปนั นมีสารเคมีแค่นิดเดียว ไม่เกินที่กฎหมายก าหนดแน่นอน นั นหมายความว่า “ผักปลอด
สารพิษกินได้และมีประโยชน์” 

แล้วประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ มีอะไรบ้าง? 
1. ท าให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
2. ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและก าจัด 

ศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี ด้วย 
3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการซื อสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
4. ลดปริมาณสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ที่ปนเปื้อนในอากาศและน  า ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง 
ผักปลอดสารพิษ ให้ประโยชน์ตั งแต่ผู้ปลูกเองไปจนถึงผู้บริโภค ช่วยให้สุขภาพดี ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

นับเป็นอีกทางเลือกท่ีดีส าหรับคนชอบทานผักและต้องการความปลอดภัย แต่หากผู้บริโภคยังไม่ม่ันใจก่อนจะ
บริโภคก็น าผักมาให้ล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีเสียก่อน นอกจากนี ผู้บริโภคควรจะเลือกทานผักให้เหมาะสม    
กับฤดูกาลก็จะช่วยเรื่องสารตกค้างได้ หรือใครจะปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านง่าย ๆ โดยใช้จุลินทรีย์ดี ๆ ทดแทน
การใช้ปุ๋ยเคมี ก็ช่วยให้คุณม่ันใจได้ว่า ผักสด สะอาด ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่นอน 

ที่มา https://www.thaihealth.or.th/sook/info-body-detail.php?id=161 



-๘- 

 

4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี ที่เด่นชัดที่สุด 
ก. แนะน าและให้ความรู้    ข. รายงานสถานการณ ์ 
ค. สั่งสอนและโน้มน้าวใจ     ง. โฆษณาและประชาสัมพันธ์  

 

5. หากต้องการตั งชื่อเรื่องให้บทอ่านข้างต้น ข้อใดเหมาะสมมากที่สุด 
ก. อาหารครบหมู่ สู่สุขภาพที่ดี    ข. ๔ ประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ 
ค. ลดสารตกค้าง ด้วยผักปลอดสารพิษ   ง. รับประทานอาหารอย่างไรในยุคปัจจุบัน 
   

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 6 - 10 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. ใจความส าคัญของบทอ่านนี คืออะไร 

ก. สถานที่เข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   ข. ประโยชน์จากการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค. กิจกรรมที่สนุกสนานของค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ง. วิธีการปฏิบัติตนในการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

7. จากบทอ่าน ข้อใดไม่ใชส่ิ่งที่ “ผม” ได้รับจากการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก. ความอดทน     ข. ความเพลิดเพลิน 
ค. ความรักในธรรมชาติ    ง. ความสะดวกสบาย 
  

8. ข้อใดใช้ค าแสดงข้อคิดเห็น 
ก. ผมกับเพ่ือน ๆ ได้ศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน 
ข. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ไปเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค. ผมได้ท าอาหารจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ง. การเข้าค่ายครั งนี น่าจะเป็นประสบการณ์ครั งส าคัญของผมและเพ่ือน ๆ 
 

9. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี ที่เด่นชัดที่สุด 
    ก. ให้ความรู้      ข. โน้มน้าวใจ   

ค. ประชาสัมพันธ์      ง. ถ่ายทอดประสบการณ์ 
 

10. ข้อใดไม่ใช่ข้อสรุป จากบทอ่านนี  
    ก. ผมมีความสุขที่ได้เข้าค่ายในครั งนี    ข. ผมมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ น 
    ค. ผมและเพ่ือน ๆ ได้ศึกษาวิถีธรรมชาติ   ง. ผมจะเปน็ผู้น าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

          เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ไปเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผมประทับใจมากกับกิจกรรมเรียนรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติ ผมกับเพ่ือน ๆ ได้ศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน ทั งพืชพรรณต่าง ๆ รวมทั งสัตว์ที่อาศัย
บริเวณป่าชายเลน ผมได้ท าอาหารจากวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเข้าค่ายในครั งนี แม้ว่า          
จะไม่สุขสบายเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน แต่ก็ท าให้ผมมีความอดทนมากขึ น และที่ส าคัญท าให้ผมเข้าใจ
ระบบของธรรมชาติ และเรียนรู้ว่าเราต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเข้าค่ายครั งนี น่าจะเป็น
ประสบการณ์ครั งส าคัญของผมและเพ่ือน ๆ ที่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 



-๙- 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 11 - 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี  
      ก. โฆษณา      ข. แจ้งข่าว 
      ค. เล่าเรื่อง      ง. รายงาน 
 

12. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทอ่าน 
      ก. มีหลายรสให้เลือกซื อ     ข. ผลิตจากน  านมโคแท้ ๆ  
      ค. มั่นใจได้ในความสะอาด    ง. ได้รับสารอาหารจากธรรมชาติ 
 

13. จากบทอ่านนี  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า 
      ก. การจัดส่งในภาคต่าง ๆ มีการคิดค่าบริการ 
      ข. การจัดส่งในพื นที่พิเศษมีค่าบริการมากกว่าภาคอ่ืน ๆ 
      ค. การจัดส่งไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คิดค่าบริการจัดส่ง 
      ง. การจัดส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าบริการน้อยที่สุด 
 

14. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น 
ก. ราคาปกติ 295 บาท/ลัง    ข. ซื อ 5 ลัง แถมฟรีอีก 1 ลัง 
ค. นมด ีมีประโยชน์ส าหรับทุก ๆ คน   ง. ลดราคา เฉพาะเดือนมิถุนายน -  สิงหาคม 2564 

 

 
 
 
 
 

ฟำร์มนมดี นมโคแท้ คุณภำพคับกล่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น้ านมโค ยูเอชที (รสจืด) 
ไม่ผสมนมผง รสชาติหอมมัน และมีคุณค่าตามธรรมชาติ 
ผลิตจากน้ านมโค 100%  จากสมาชิกเกษตรกรโคนม รับรองความสดใหม่ สะอาด และปลอดภัย 
ให้แคลเซียมสูงจากธรรมชาติช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง 

 

ค่าบริการจัดส่ง 
ภาคเหนือ 57 บาท 
ภาคกลาง 48 บาท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32 บาท 
ภาคใต้ 66 บาท  
* พ้ืนที่พิเศษ 80 บาท  (เกาะต่าง ๆ  
  และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 

ลดราคา 
เฉพาะเดือนมิถุนายน -  สิงหาคม 2564 นี้ 

289 บาท/ลัง (ราคาปกติ 295 บาท) 1 ลังมี 36 กล่อง 
ซื้อ 5 ลัง แถมฟรีอีก 1 ลัง 

นมดี มีประโยชน์ส าหรับทุก ๆ คน 
 



-๑๐- 

 

อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 15 - 17 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. บทอ่านนี มีจุดประสงค์หลักในข้อใด  
ก. แนะน าวิธีการพักผ่อนของนักเรียน   ข. แนะน าข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับที่ดี 
ค. แนะน าอุปกรณ์ที่ช่วยให้นอนหลับได้ดี  ง. แนะน าประโยชน์ของการนอนหลับพักผ่อน 

 

16. จากบทอ่าน ข้อใดเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเข้านอน  
ก. ไม่เกิน 19.00 น.     ข. ไม่เกิน 20.00 น. 
ค. ไม่เกิน 21.00 น.     ง. ไม่เกิน 22.00 น. 

 

17. ใครปฏิบัติตนถูกต้องตามบทอ่านนี   
ก. ปันไม่เล่นโทรศัพท์มือถือในห้องนอน 
ข. แป้งชอบดื่มน  าอัดลมก่อนที่จะเข้านอน 
ค. ปิ่นดูรายการทีวีจนเกือบเที่ยงคืนจึงเข้านอน 
ง. ปูนรับประทานอาหารจนอิ่มมากก่อนเข้านอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 18 - 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ข้อมูลใดไม่ปรำกฏในบทอ่านนี  
      ก. สาเหตุของการจมน  าของเด็ก   ข. แหล่งน  าที่เด็กจมน  ามากท่ีสุด 
      ค. วิธีการช่วยเหลือเมื่อเห็นเด็กจมน  า   ง. จ านวนเด็กที่เสียชีวิตจากการจมน  า 
 

19. ข้อความใดคือข้อแนะน า 

      ก. ปิดเทอมหน้าฝน ระดับน  าเปลี่ยน ขอบบ่อลื่น 
      ข. เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จมน  าเสียชีวิต 72 ราย 
      ค. ไม่ควรลงเล่นน  า ขณะมีฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง 
      ง. แหล่งน  าที่พบมากท่ีสุด คือ สระน  า คลอง บ่อน  า และแม่น  า 
 

20. ข้อใดไม่ถูกต้องจากบทอ่านนี  
      ก. เป็นข้อมูลช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2564 
      ข. เด็กท่ีเสียชีวิตจากการจมน  าส่วนใหญ่เป็นเด็กชาย 
      ค. ชุมชนสามารถช่วยลดปริมาณการจมน  าของเด็ก ๆ ได้ 
      ง. พืชหญ้าต่าง ๆ ที่ขึ นบริเวณขอบบ่อจะช่วยป้องกันการลื่นตกน  าได้ 



-๑๒- 

 

เฉลยค ำตอบ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
๑. ข. การรับประทานผักปลอดสารพษิ 

   เพราะปลอดภัยต่อสุขภาพ 
๑๑. ก. โฆษณา 

๒. ค. เพิ่มคุณคา่ทางอาหารในผัก ๑๒. ก. มีหลายรสใหเ้ลือกซื อ 
๓. ง. การรับรองจากหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ ๑๓. ค. การจัดส่งไปจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่คดิค่าบริการ 

    จัดส่ง 
๔. ก. แนะน าและให้ความรู ้ ๑๔. ค. นมดี มีประโยชน์ส าหรับทุก ๆ คน 
๕. ข. ๔ ประโยชน์ของผักปลอดสารพิษ ๑๕. ข. แนะน าข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับท่ีด ี
๖. ข. ประโยชน์จากการเข้าค่ายอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ๑๖. ค. ไม่เกิน 21.00 น.  
๗. ง. ความสะดวกสบาย ๑๗. ก. ปันไม่เล่นโทรศัพท์มือถือในห้องนอน 
๘. ง. การเข้าค่ายครั งนี น่าจะเป็นประสบการณ ์

   ครั งส าคัญของผมและเพื่อน ๆ 
๑๘. ค. วิธีการช่วยเหลือเมื่อเห็นเด็กจมน  า 

๙. ง. ถ่ายทอดประสบการณ ์ ๑๙. ค. ไม่ควรลงเล่นน  า ขณะมีฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง 
๑๐. ง. ผมจะเป็นผู้น าในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

    ของโรงเรียน 
๒๐. ง. พืชหญ้าต่าง ๆ ท่ีขึ นบริเวณขอบบ่อจะช่วยป้องกัน 

    การลื่นตกน  าได ้

๒) กำรให้คะแนน 
                 ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน  ตอบผิด ไม่ได้คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)



 

๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

ตัวอย่ำงแบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๑ ตอนที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น …………………………… 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ค ำที ่ รวมคะแนน* 

(คะแนนเต็ม  
๒๐ คะแนน) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

๑.                       
๒.                       
๓.                       
๔.                       
๕.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       

10.                       
คะแนนรวม**                      

หมำยเหตุ 
๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน                                                                     
๒. วิธีการบันทึกคะแนน ให้ใส่คะแนนท่ีได้ในแต่ละข้อ 

 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการอ่านของนักเรียน และการจดัการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 

 
 
 



 

 

ฉบับที่ 2  กำรเขียน 
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากประเด็นที่ก าหนด ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด               

ความยาว 9 - ๑๐ บรรทัด และตั งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  
 

ค ำชี้แจง (ครูอ่านค าชี แจงให้นักเรียนฟัง) 
ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการในประเด็น “ชีวิตต้องเปลี่ยน ลดเสี่ยงโควิด-19” ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

ความยาว 9 - ๑๐ บรรทัด และตั งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  

๒) เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการตามระดับคะแนน 
(Rubric Scores) ดังนี  (คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน) 

 

รำยกำรประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. กำรต้ังชื่อเรื่อง  
    ๑.๑ ช่ือเรื่องมีค าที่สื่อความหมายที่ตรง                  
          หรือสอดคล้องกับประเดน็ท่ีก าหนด  
    ๑.๒ ใช้ค า วลี ประโยคหรือข้อความ 
          ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 

 
คะแนนเตม็ ๒ คะแนน 

ตั งช่ือเรื่อง 
ได้ตามเกณฑ์   
ครบ ๒ ข้อ 

ตั งช่ือเรื่อง 
ได้ตามเกณฑ์     
๑ ข้อ 

๒. สำระส ำคัญของเรื่อง  
    ๒.๑ ล าดับความคิดอย่างต่อเนือ่ง 
    ๒.๒ น าเสนอเนื อหาตรงตามประเด็น 
          ที่ก าหนด 
    ๒.๓ เนื อหามีความสมัพันธ์กับประเด็น 
          ที่ก าหนด 
    ๒.๔ มีความเป็นเหตเุป็นผล 
    ๒.๕ มีการน าเสนอแนวคิดใหม ่

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั
ตามเกณฑ ์
ครบ ๕ ข้อ 

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั
ตามเกณฑ์     
๔ ข้อ 

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั
ตามเกณฑ์     
๓ ข้อ 

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั
ตามเกณฑ์     
๒ ข้อ 
 

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั 
ตามเกณฑ์ ๑ 
ข้อ 

๓. กำรใชภ้ำษำ  
 ๓.๑ เลือกใช้ค าได้ถูกต้องและสละสลวย 
 ๓.๒ ใช้ประโยคสื่อความหมายได ้
 ๓.๓ เขียนเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง 
       และไม่เขียนฉีกค า 

คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

ใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์
ครบ ๓ ข้อ 

  ใช้ภาษา 
  ได้ตามเกณฑ์  
  ๒ ข้อ 

ใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์   
๑ ข้อ 

๔. กำรเขียนสะกดค ำ 
   (เขียนผิดซ  า ให้นับเป็น ๑ ค า) คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

เขียนถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนผิด  
๑ - ๒ ค า 

 

เขียนผิด  
๓ ค า ขึ นไป 

 
5. ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    และถูกต้องตำมค ำชี้แจง 
    5.1 เขียนตัวอักษรอ่านง่าย 
    5.2 สะอาดเรยีบร้อย 
    ๕.๓ เขียนได้ตามจ านวนบรรทดัที่ก าหนด 
 

คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

เขียนได ้
ตามเกณฑ์      
ครบ ๓ ข้อ 

เขียนไดต้าม
เกณฑ์ ๒ ข้อ 

เขียนไดต้าม
เกณฑ์ ๑ ข้อ 



 

 

  ๓) แบบบันทึกคะแนน 

ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๒  การเขียน 

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น …………………………… 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คะแนน 
รวมคะแนน* 

(คะแนนเต็ม  
๑๖ คะแนน) 

๑. กำรต้ังชื่อเรื่อง 
(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

๒. สำระส ำคัญของเรื่อง 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๓. กำรใช้ภำษำ 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๔. กำรเขียนสะกดค ำ 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๕. ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย              

และถูกต้องตำมค ำชี้แจง 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
๖.        
๗.        
๘.        
๙.        

๑๐.        
คะแนนรวม**       

หมำยเหตุ 
๑. ให้บันทึกคะแนนการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนของนกัเรียน 
๒. วิธีการบันทึกคะแนน ให้ใส่คะแนนท่ีได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน 
๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการเขียนของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 



 

๔. กำรแปลผลกำรคัดกรอง 
   การคัดกรอง ให้รวมคะแนนจากการวัด ดังนี  
    ฉบับที่ ๑  การอ่าน  

ตอนที่ ๑ การอ่านออกเสียง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  
ตอนที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

    ฉบับที่ ๒  การเขียน ได้แก่ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ (คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน) 
    บันทึกผลของคะแนนจากการวัดเป็นรายบุคคล จากนั นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี  

เกณฑ์                     
ของระดับคะแนน 

ฉบับท่ี ๑  กำรอ่ำน 
ฉบับท่ี ๒  กำรเขียน 

(คะแนนเต็ม 
๑๖ คะแนน) 

 
 

กำรแปลผล 
ตอนที่ ๑  

กำรอ่ำนออกสียง 
(คะแนนเต็ม  
๒๐ คะแนน) 

ตอนที่ ๒  
กำรอ่ำนรู้เรื่อง               

(คะแนนเต็ม  
๒๐ คะแนน) 

ร้อยละ ๗๕ - ๑๐๐ ๑๕ - ๒๐ ๑๕ - ๒๐ ๑๒ - ๑๖ ดีมาก 
ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ ๑๐ - ๑๔ ๑๐ - ๑๔ ๘ - ๑๑ ด ี
ร้อยละ ๒๕ - ๔๙ ๕- ๙ ๕- ๙ ๔- ๗ พอใช้ 
ร้อยละ ๐ - ๒๔ ๐ - ๔ ๐ - ๔ ๐ - ๓ ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่างแบบสรุปผล                                                                                                                                                                                        
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ (ภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

โรงเรียน ………………….......................................................…………………… ชั้น ……………………………     

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ฉบับท่ี ๑  กำรอ่ำน ฉบับท่ี ๒  กำรเขียน 
(คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน) 

กำรแปลผล* 
ตอนที่ ๑                

กำรอ่ำนออกเสียง 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

กำรแปลผล* ตอนที่ ๒              
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

กำรแปลผล* 

๑.         

๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
รวม       

        หมำยเหต ุ 
            * แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ ์
 
 

 


