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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 

(ฉบับกรรมกำรสอบ) 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
ภำคเรียนที่ 1 : กรกฎำคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 

สถำบันภำษำไทย ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
สงวนลิขสิทธิ ์
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ค ำช้ีแจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 (ภำคเรียนที่ 1 : กรกฎำคม 2564) 

๑. เครื่องมือคัดกรองฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพ่ือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 

๒. เครื่องมือในกำรคัดกรองฉบับนี้  มี 2 ฉบับ คือ  
    ฉบับท่ี 1  กำรอ่ำน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียง เป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงจากเรื่องที่ก าหนด 
  ตอนที่ 2 กำรอ่ำนรู้เรื่อง เป็นการวัดความสามารถในการจับใจความส าคัญ แยกแยะข้อเท็จจริง           

     และข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์ และสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ 
                       ในชีวิตประจ าวัน 

ฉบับท่ี 2  กำรเขียน เป็นการวัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

๓. กำรใช้เครื่องมือคัดกรอง 
ฉบับท่ี 1  กำรอ่ำน 

  ตอนที่ ๑  การอ่านออกเสียง  
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นเรื่องเพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียง ใช้เวลา ๕ นาที  

ค าชี้แจง  (ครูอ่านค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 
  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงจากเรื่องที่ก าหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาที  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ฤดูฝนเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกท าให้ดินชุ่มชื้น พืชพรรณต่าง ๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วยขจัด      
สิ่งสกปรกและฝุ่นละอองภายในอากาศ ท าให้อุณหภูมิลดลง อากาศจึงเย็นสบาย เมื่อตกลงมาในปริมาณ          
ที่มากพอจะท าให้เขื่อนสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้  
 หากแต่มีสิ่งที่ควรระมัดระวังในฤดูฝน 3 เรื่อง คือ 1) โรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในฤดูฝน เช่น โรคหวัด 
โรคไข้เลือดออก โรคน้ ากัดเท้า ฯลฯ หากมีอาการป่วย ควรไปพบแพทย์ทันที 2) สัตว์มีพิษร้าย เช่น งู ตะขาบ 
หากถูกสัตว์มีพิษกัด ควรรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น แล้วน าไปพบแพทย์ทันทีเช่นกัน 3) ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต     
ซึ่งเป็นอันตรายจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ควรตั้งสติให้ดี แล้วยกสะพานไฟลง 
 ฤดูฝนยังประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตนานัปการ ซึ่งส่งผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม 
การด ารงชีวิต และด้านอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ควรระมัดระวังขณะฝนตกเพ่ือความปลอดภัยแก่ร่างกาย
และชีวิตมากขึ้น  
 

 

 

 

 

 



  

-๓- 

 

๒) เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน (Rubric Scores) 
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รำยกำรประเมิน 
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. การอ่านเพิ่มค 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 ข้ึนไป 

๕. การอ่านในเวลาที่ก าหนด  
 

คะแนนเตม็ ๒ คะแนน 
อ่านจบภายใน 
เวลาที่ก าหนด 

อ่านไม่จบภายใน
เวลาที่ก าหนด  

หมำยเหตุ  ถ้าอ่านผิดกลับมาอ่านใหม่ แม้จะอ่านถูกก็ไม่ให้คะแนน 
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แบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๑  ตอนที่ ๑  การอ่านออกเสียง  

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

ฤดูฝน  เป็น ฤดูกาล ที ่ มี ฝน ตก ท า ให ้ ดิน ชุ่มชื้น  พืชพรรณ ต่างต่าง  

 

เจริญเติบโต อย่าง รวดเร็ว  ช่วย ขจัด สิ่ง สกปรก และ ฝุ่นละออง ภายใน อากาศ 

 
 ท าให ้ อุณหภูม ิ ลดลง  อากาศ จึง เย็นสบาย  เมื่อ ตก ลงมา ใน ปริมาณ 

 

ที ่ มากพอ จะ ท า ให ้ เขื่อน สามารถ กักเก็บ น้ า ไว ้ ใช้ ใน 

 

การผลิตกระแสไฟฟ้า ได ้   หากแต ่ ม ี สิ่ง ที ่ ควร ระมัดระวัง ใน ฤดูฝน 

 

สาม เรื่อง คือ หนึ่ง  โรค ที ่ เกิด ขึ้น ได ้ บ่อย ใน ฤดูฝน  เช่น 

 

โรคหวัด  โรคไขเ้ลือดออก  โรคน้ ากัดเท้า  และอื่นอื่น *  หาก มี อาการ ป่วย 

 
 ควร ไป พบ แพทย์ ทันท ี  สอง  สัตว ์ ม ี พิษร้าย  เช่น งู  ตะขาบ  

 
หาก ถูก สัตว ์ มี พิษ กัด  ควร รีบ ปฐมพยาบาล เบื้องต้น  แล้ว น า ไป พบ 

 
แพทย ์ ทันท ี เช่นกัน  สาม  ไฟฟ้าดูด  ไฟฟ้าช็อต  ซึ่ง เป็น อันตราย จาก 

 

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า  และ หาก เกิด เหตุการณ ์ ดังกล่าว  ควร ตั้ง สต ิ ให ้ ดี  

 

แล้ว ยก สะพานไฟ ลง   ฤดูฝน ยังประโยชน์ แก่ สิ่งมีชีวิต นานัปการ  

 

ซึ่ง ส่ง ผล ต่อ การด ารงชีวิต ของ สิ่งมีชีวิต  ทั้ง ใน ด้าน สภาพแวดล้อม  

 

การด ารงชีวิต  และ ด้าน อื่นอื่น  แต่อย่างไรกต็าม ยัง มี สิ่ง ที ่ ควร ระมัดระวัง 
 

ขณะ ฝน ตก เพื่อ ความปลอดภัย แก่ ร่างกาย และ ชีวิต มาก ขึ้น 
 
* เครื่องหมายไปยาลใหญ่ “ฯลฯ” อ่านว่า “ละ” หรือ “และอื่น ๆ” ก็ได ้
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ตัวอย่ำงแบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๑  ตอนที่ ๑  กำรอ่ำนออกเสียง  

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คะแนน 
รวมคะแนน* 

(คะแนนเต็ม          
๒๐ คะแนน) 

๑. กำรอ่ำนถูกต้อง 
ตำมอักขรวิธ ี

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๒. กำรอ่ำนเพิ่มค ำ       
หรือข้ำมค ำ 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๓. ควำมชัดเจน           
ในกำรอ่ำน 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๔. กำรเว้นวรรคตอน    
ในกำรอ่ำน 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๕. กำรอ่ำนในเวลำ       
ที่ก ำหนด 

(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

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

10.         
คะแนนรวม**       

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

 
 
 
 



 

ฉบับท่ี 1  กำรอ่ำน 
ตอนที่ ๒  กำรอ่ำนรู้เรื่อง  
๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จ านวน ๒๐ ข้อ ใช้เวลา ๓๐ นาท ี

ค ำชี้แจง (ครูอ่านค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 

ให้นักเรียนตอบค าถาม  โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง                
ใช้เวลา 3๐ นาที  

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 1 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จากบทอ่าน ข้อใดคือเหตุผลที่นิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ “วันแม”่ 
    ก. สแีละกลิ่นของมะลิ     ข. ดอกและสีของมะลิ 
    ค. ขนาดและสีของมะลิ    ง. ขนาดและกลิ่นของมะลิ 
 

๒. บทอ่านนี้เขียนในลักษณะใด 
ก. การอธิบาย     ข. การแนะน า 
ค. การเล่าเรื่อง     ง. การแสดงความคิดเห็น 

 

3. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น  
ก. ดอกมะลิเป็นดอกไม้ดอกเล็ก ๆ   ข. ดอกมะลิมีกลิ่นหอมที่ทุกคนชื่นชอบ  
ค. เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ “วันแม”่   ง. ดอกมะลิเป็นพืชที่ออกดอกตลอดทั้งปี   
 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 4 - 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทอ่านนี้ 
ก. ความมีน้ าใจ     ข. ความกตัญญู 
ค. ความพอเพียง     ง. ความรอบคอบ 

 
 
 

ดอกมะลิเป็นดอกไม้ดอกเล็ก ๆ ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ดอกมะลิมีกลิ่นหอมที่ทุกคนชื่นชอบ อีกทั้ง        
ดอกมะลิ เป็นพืชที่ออกดอกตลอดทั้ งปี  “ดอกมะลิ” ถูกน ามาใช้ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์  “วันแม่”                
เพราะดอกมะลิเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีให้ลูกอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย  

ต้อม เด็กชายวัย 10 ปี อาศัยอยู่กับตา ยาย ในบ้านสวนที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย มีเสียง
นกร้องเจื้อยแจ้วน่าฟัง พร้อมกับสายลมพัดเย็นท าให้ทุกคนที่ผ่านมารู้สึกสดชื่นยิ่งนัก  

ที่บ้านสวนของตาและยายปลูกผักปลอดสารพิษ ต้อมมักบอกเพ่ือน ๆ ว่า ใครได้กินผักของยายต้อง
สุขภาพดีแน่ ๆ เพราะผักของยายไม่มีสารเคมีตกค้างซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ยายชอบน าผักที่เหลือ
จากการขายไปแบ่งให้เพ่ือนบ้านเป็นประจ า ยายสอนว่าการให้ท าให้เรามีความสุข เมื่อขายผักได้ตากับยาย
จะแบ่งเงินให้ต้อมเพราะต้อมช่วยตาขนผักขึ้นรถที่มาซื้อผักทุกครั้ง ตากับยายสอนต้อมไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย 
ให้ใช้เงินซื้อสิ่งต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็น เพ่ือจะได้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้เมื่อโตขึ้น ต้อมเชื่อฟังค าสอนของตากับยาย 
และคิดว่าเมื่อโตขึ้นจะคอยดูแลท่านตลอดไป 
 

 

 

http://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88.html


  

-๗- 

 

5. ข้อความใดแสดงถึง “ความตั้งใจ” ของต้อม 
ก. การให้ท าให้เรามีความสุข    
ข. เพ่ือจะได้มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้เมื่อโตขึ้น 
ค. คิดว่าเมื่อโตขึ้นจะคอยดูแลท่านตลอดไป     
ง. อยากให้คนที่ได้กินผักปลอดสารพิษของยายมีสุขภาพดี 

 

6. บทอ่านนี้ ควรตั้งชื่อเรื่องในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
ก. หน้าที่เด็กดี     ข. ชีวิตชาวสวน 
ค. ค าสอนตายาย     ง. ธรรมชาติบ้านฉัน 

 

7. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง 
    ก. มีเสียงนกร้องเจื้อยแจ้วน่าฟัง    ข. ใครได้กินผักของยายต้องสุขภาพดีแน่ ๆ 

    ค. ที่บ้านสวนของตาและยายปลูกผักปลอดสารพิษ ง. สายลมพัดเย็นท าให้ทุกคนที่ผ่านมารู้สึกสดชื่นยิ่งนัก 
 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 8 - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ 
ก. แนะน า      ข. ชี้แจง  
ค. โฆษณา      ง. ให้ความรู้  

 

9. ข้อมูลใดเป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทราบ 
ก. วิธีการดื่มน้ าส้ม     ข. วิธีการผลิตน้ าส้ม 
ค. ส่วนประกอบของน้ าส้ม    ง. ประโยชน์ของน้ าส้ม 

 

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการดื่มน้ าส้มจากบทอ่านนี้ 
ก. ผิวขาวใส       ข. บ ารุงหัวใจ         
ค. บรรเทาอาการท้องผูก    ง. เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูก 

 

น้ ำส้มคั้นบ้ำนน้ ำส้มหวำน 

ประโยชน์ของน้ ำส้ม 
 อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  
     เช่น วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม 
 ช่วยให้ผิวมีสุขภาพดี 
 ช่วยให้กระดูกแข็งแรง 
 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของหัวใจ 
 ช่วยลดการอักเสบ 
 ช่วยในการขับถ่าย 
 
 
 

น้ ำส้มคั้นสดยอดฮิต ดื่มได้ทุกวัย 
โทรสั่งตั้งแต่ 06.00 - 18.00 น. 

 



  

-๘- 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 11 - 14   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ 
      ก. ให้ความรู้ - แนะน า    ข. โฆษณา - ประชาสัมพันธ์  
      ค. โน้มน้าวใจ - แสดงข้อเท็จจริง   ง. รายงานข้อมูล - คาดคะเนเหตุการณ์ 
 

12. ข้อมูลใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ 
      ก. ติดต่อได้จากการไอหรือจาม   ข. มีอาการปวดเมื่อยและไข้สูง 
      ค. ชนิดที่พบมากที่สุด คือ H1N1   ง. ไม่สามารถแพร่ได้จากการสัมผัส 
 

13. บุคคลในข้อใดมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อไข้หวัดใหญ่มากที่สุด 

      ก. โจ้ไม่ไปสถานที่ที่มีผู้คนแออัด 
      ข. จ๋าใชผ้้าปิดปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 
      ค. แจ่มหยิบแก้วน้ าของเพ่ือนมาดื่มเสมอ 
      ง. จุ๋มล้างมือทุกครั้งก่อนหยิบอาหารรับประทาน 
 

14. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
      ก. หมั่นล้างมืออยู่เสมอ 
      ข. ใชผ้้าปิดปากหรือจมูกเมื่อไอหรือจาม 
      ค. พยายามไม่ไปสถานที่ที่มีคนจ านวนมาก 
      ง. ไปเรียนตามปกติหากยังมีอาการไม่รุนแรง 
 



  

-๙- 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 15 - 17   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
๑5. ข้อใดคือประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากบทอ่านนี้มากท่ีสุด 

ก. สามารถไปแนะน าผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง  
ข. สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นกรณีเกิดอาการ 
ค. สามารถป้องกันเพ่ือมิให้เกิดอาการต่าง ๆ   
ง. สามารถไปพบแพทย์ได้ในทันทีท่ีเกิดอาการ 
 

๑6. ผู้ที่มีอาการในข้อใด อาจจะเป็นอาการของไข้หวัดธรรมดา 
ก. ไอ ปวดเมื่อย เจ็บคอ และจาม   ข. มีไข้  ไอ  ปวดหัว  และปวดเมื่อย 
ค. มีไข้ ปวดหัว  คัดจมูก และท้องเสีย   ง. ปวดหัว ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย และหายใจติดขัด 

 

๑7. ข้อใดเป็นอาการที่ชัดเจนของผู้ป่วยโควิด-19 
ก. ไอ จาม      ข. มีไข้ ไอ 
ค. เจ็บคอ ท้องเสีย     ง. คัดจมูก หายใจติดขัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

-๑๐- 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 18 - 20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลจากบทอ่านนี้ 
      ก. การรักษา     ข. ลักษณะโรค  
      ค. การดูแลตนเอง     ง. การแพร่ติดต่อของเชื้อ 
 

19. ข้อใดเป็นอาการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
      ก. คัดจมูก ระคายคอ     ข. ไอ เสียงแหบ เจ็บคอ 
      ค. มีไขสู้ง เจ็บใต้ขากรรไกร    ง. ไอบ่อย มีหนองที่ต่อมทอลซิล 
 

20. ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง กรณีท่ีคิดว่าตนเองได้รับเชื้อแบคทีเรีย 
      ก. รีบไปพบแพทย์     ข. ใช้น้ าเกลือบ้วนปาก 
      ค. นอนหลับให้เพียงพอ    ง. ดื่มน้ าระหว่างวันมาก ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-๑๑- 

 

เฉลยค าตอบ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
๑. ก. สีและกลิ่นของมะล ิ  11. ก. ให้ความรู้ - แนะน า 
๒. ก. การอธิบาย 12. ง. ไม่สามารถแพรไ่ด้จากการสมัผสั 
๓. ข. ดอกมะลมิีกลิ่นหอมที่ทุกคนช่ืนชอบ 13. ค. แจ่มหยิบแก้วน้ าของเพื่อนมาดืม่เสมอ 
๔. ง. ความรอบคอบ 14. ง. ไปเรียนตามปกตหิากยังมีอาการไมรุ่นแรง 
๕. ค. คิดว่าเมื่อโตขึ้นจะคอยดูแลท่านตลอดไป 15. ข. สามารถวินิจฉยัเบื้องต้นกรณีเกดิอาการ 
6. ค. ค าสอนตายาย 16. ก. ไอ ปวดเมื่อย เจ็บคอ และจาม 
7. ค. ที่บ้านสวนของตาและยายปลูกผักปลอดสารพิษ 17. ข. มีไข้ ไอ 
8. ค. โฆษณา  18. ง. การแพร่ติดต่อของเชื้อ 
9. ง. ประโยชน์ของน้ าส้ม 19. ค. มีไข้สูง เจ็บใต้ขากรรไกร 

10. ก. ผิวขาวใส 20. ก. รีบไปพบแพทย ์  

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



  

-๑๒- 

 

๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

ตัวอย่ำงแบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๑ ตอนที่ 2 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 
 
 
 



  

-๑๓- 

 

ฉบับท่ี 2  กำรเขียน 
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากประเด็นที่ก าหนด ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด               

ความยาว 9 - ๑๐ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  
 

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

ความยาว 9 - ๑๐ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  

๒) เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการตามระดับคะแนน 
(Rubric Scores) ดังนี้ (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 

ตั้งช่ือเรื่อง 
ได้ตามเกณฑ์   
ครบ ๒ ข้อ 

ตั้งช่ือเรื่อง 
ได้ตามเกณฑ์     
๑ ข้อ 

๒. สำระส ำคัญของเรื่อง  
    ๒.๑ ล าดับความคิดอย่างต่อเนือ่ง 
    ๒.๒ น าเสนอเนื้อหาตรงตามประเด็น 
          ที่ก าหนด 
    ๒.๓ เนื้อหามีความสมัพันธ์กับประเด็น 
          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 
   (เขียนผิดซ้ า ให้นับเป็น ๑ ค า) คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

เขียนถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนผิด  
๑ - ๒ ค า 

 

เขียนผิด  
๓ ค า ขึ้นไป 

 
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 



  

-๑๔- 

 

  ๓) แบบบันทึกคะแนน 

แบบบันทึกคะแนน 
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.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
คะแนนรวม**       

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



 

๔. กำรแปลผลกำรคัดกรอง 
   การคัดกรอง ให้รวมคะแนนจากการวัด ดังนี้ 
    ฉบับที่ 1  การอ่าน  

ตอนที่ ๑ การอ่านออกเสียง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  
ตอนที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 

    ฉบับที่ 2  การเขียน ได้แก่ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ (คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 
    บันทึกผลของคะแนนจากการวัดเป็นรายบุคคล จากนั้นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

 
เกณฑ์                     

ของระดับคะแนน 

ฉบับท่ี 1  กำรอ่ำน  
ฉบับท่ี 2  กำรเขียน 

(คะแนนเต็ม  
16 คะแนน) 

 
 

กำรแปลผล 
ตอนที่ ๑  

กำรอ่ำนออกสียง 
(คะแนนเต็ม  
20 คะแนน) 

ตอนที่ 2  
กำรอ่ำนรู้เรื่อง               

(คะแนนเต็ม  
20 คะแนน) 

ร้อยละ ๗๕ - ๑๐๐ ๑5 - 20 ๑5 - 20 ๑2 - 16 ดีมาก 
ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ 10 - ๑4 10 - ๑4 8 - ๑1 ด ี
ร้อยละ ๒๕ - ๔๙ 5- 9 5- 9 4- 7 พอใช้ 
ร้อยละ ๐ - ๒๔ ๐ - 4 ๐ - 4 ๐ - 3 ปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๑๖ 

 

ตัวอย่างแบบสรุปผล                                                                                                                                                                                        
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ (ภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ฉบับท่ี ๑  กำรอ่ำน ฉบับท่ี 2  กำรเขียน 
(คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 

กำรแปลผล* 
ตอนที่ 1                

กำรอ่ำนออกเสียง 
(คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 

กำรแปลผล* ตอนที่ 2              
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

(คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 

กำรแปลผล* 

1.         

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

10.        
รวม       

 หมายเหต ุ  
*  แปลผลโดยเทียบกบัเกณฑ ์


