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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 

(ฉบับกรรมกำรสอบ) 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 

สถำบันภำษำไทย ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
สงวนลิขสิทธิ ์
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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ (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  การเขียน เป็นการวัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

๓. กำรใช้เครื่องมือคัดกรอง 
ฉบับท่ี ๑  กำรอ่ำน 

  ตอนที่ ๑  กำรอ่ำนออกเสียง  
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นเรื่องเพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียง ใช้เวลา ๕ นาที  

ค ำชี้แจง  (ครูอ่านค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 
  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงจากเรื่องที่ก าหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาที  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงมีสติในทุกนาทีของชีวิต 
ในชีวิตของเราทุกคนนั้น มีทั้งประสบกับเรื่องที่ท าให้ชีวิตมีความรื่นเริงบันเทิงใจ และสิ่งที่ท าให้ขุ่นข้อง

หมองใจด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจก เด็กหรือผู้ใหญ่ ราษฎรเต็มขั้นหรือผู้มียศถาบรรดาศักดิ์     
ล้วนไม่แตกต่างกันทั้งสิ้น 

ดังนั้นการที่เราจะดูแลรักษาตนให้ชีวิตผ่านไปได้ด้วยดี คือ เมื่อพบกับสิ่งที่เป็นปัญหากับชีวิตของเรา 
ประการแรกคือสติ ต้องใช้สติในการด าเนินชีวิต จากการรู้ว่าเราคือใคร ก าลังท าอะไรอยู่ เมื่อเผชิญกับปัญหา    
ควรท าอย่างไร อย่าด่วนตัดสินใจกระท าสิ่งใดไปโดยไม่คิดให้รอบคอบ เพราะผลเสียอาจตามมาและต้องใช้เวลา   
ในการแก้ไข 

ในเมื่อเรายังเป็นเด็ก เมื่อพบกับปัญหาใด ๆ ควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้ที่ เคารพนับถือ เช่น พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่ คุณครู ฯลฯ เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้หวังดีกับเราและมีประสบการณ์มากกว่า ย่อมรู้ว่า  
สิ่งใดปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดี สิ่งใดปฏิบัติแล้วจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวาย ก็จะสามารถรอดพ้นจากปัญหา
เหล่านั้นได ้

บุคคลที่มีสติย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต บุคคลที่ไม่ใช้สติ ชีวิตย่อมสับสน
วุ่นวาย จนอาจเป็นผลร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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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
สมบูรณ ์
ทั้ง 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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๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

ค ำชี้แจง   
ให้ท าเครื่องหมายที่ก าหนดให้ลงบนค าที่นักเรียนอ่านไม่ถูกต้องตามรายการประเมินในตารางข้างล่าง 

แล้วน าไปเทียบกับระดับคะแนนที่ก าหนด  
๑. การอ่านค า ถ้านักเรียนอ่านค าผิดหรืออ่านกลุ่มค าผิด ให้ท าเครื่องหมาย × การนับคะแนน    
    ถ้ามีการอ่านผิดค าเดิมให้นับเพียง ๑ ครั้ง 
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  ตอนที่ ๑  กำรอ่ำนออกเสียง  

ชื่อ ................................................................................... ช้ัน .............. เลขที่ ......... 
 

จง มี สต ิ ใน ทุก นาที ของ ชีวิต   ใน ชีวิต 
 

ของ เรา ทุก คน นั้น  ม ี ทั้ง ประสบ กับ เรื่อง ที ่ ท า ให ้
 

ชีวิต มี ความรื่นเริงบันเทิงใจ  และ สิ่ง ที ่ ท า ให ้ ขุ่นข้องหมองใจ 
 

ด้วยกัน ทั้งนั้น  ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐี หรือ ยาจก  เด็ก 
 

หรือ ผู้ใหญ ่  ราษฎร เต็มขั้น หรือ ผู้มียศถาบรรดาศักดิ ์  ล้วน ไม ่
 

แตกต่าง กัน ทั้งสิ้น   ดังนั้น การที่ เรา จะ ดูแลรักษา ตน 
 

ให ้ ชีวิต ผ่าน ไปได ้ ด้วยด ี คือ  เมื่อ พบกับ สิ่ง ที ่
 

เป็น ปัญหา กับ ชีวิต ของ เรา  ประการ แรก คือ สต ิ
 

 ต้อง ใช้ สต ิ ใน การด าเนินชีวิต  จาก การรู ้ ว่า เรา 
 

คือ ใคร  ก าลัง ท า อะไร อยู ่  เมื่อ เผชิญ กับ ปัญหา 
 

ควร ท า อย่างไร  อย่า ด่วน ตัดสินใจ กระท า สิ่งใด ไป โดย 
 

ไม ่ คิด ให ้ รอบคอบ  เพราะ ผลเสีย อาจ ตามมา และ ต้อง ใช้ 
 

เวลา ใน การแก้ไข   ในเมื่อ เรา ยัง เป็น เด็ก  เมื่อ 
 

พบกับ ปัญหา ใดใด ควร ปรึกษา ผู้ใหญ ่ หรือ ผู้ที่เคารพนับถือ เช่น  พ่อแม่  
 

ผู้ปกครอง  ญาตผิู้ใหญ ่  คุณคร ู  และอื่นอื่น*  เพราะ บุคคล เหล่านี ้ เป็น 
 

ผู้หวังด ี กับ เรา และ มี ประสบการณ ์ มากกว่า  ย่อม รู้ ว่า สิ่ง ใด ปฏิบัต ิ
 

แล้ว จะ เกิด ผลด ี  สิ่ง ใด ปฏิบัต ิ แล้ว จะ ก่อ ให ้ เกิด 
 

ความเดือดร้อนวุ่นวาย  ก็ จะ สามารถ รอดพ้น จาก ปัญหา เหล่านั้น ได ้   บุคคล 
 

ที ่ มี สต ิ ย่อม ได้ชื่อ ว่า เป็น บุคคล ที ่ ไม ่ ประมาท ใน 
 

การด าเนินชีวิต  บุคคล ที ่ ไม ่ ใช้ สต ิ  ชีวิต ย่อม สับสนวุ่นวาย 
 

 จน อาจ เป็น ผลร้าย ทั้ง ต่อ ตนเอง และ ผู้อื่น 
 

* 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 
ตำมอักขรวธิ ี

(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. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะรายการประเมิน  
๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุง หรือแกไ้ขการอ่านของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม
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ฉบับท่ี ๑  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 ๓๐ นาท ี

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 1 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของบทอ่านนี้ 
   ก. จูงใจ      ข. เล่าเรื่อง 
   ค. อธิบาย      ง. วิพากษ์วิจารณ์ 
 

2. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทอ่านข้างต้น 
ก. สรรพคุณ      ข. ข้อควรระวัง 
ค. แหล่งในการเพาะปลูก    ง. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 

3. บุคคลในข้อใดทีไ่ม่ควรรับประทานมะระขี้นก 
ก. คุณแม่รู้สึกเบื่ออาหาร    ข. คุณพ่อรู้สึกปวดหัวเพราะมีไข้  
ค. พ่ีชายเจ็บปากจากอาการร้อนใน   ง. น้องคนเล็กมีอาการของไข้เลือดออก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 มะระขี้นก เป็นผักพ้ืนบ้านของไทย ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ นิยมบริโภคผลและยอดอ่อน      
มีรสขม แตเ่ป็นพืชที่ปลูกง่าย ในทางโภชนาการเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีวิตามิน แร่ธาตุและสารอาหาร     
อีกหลายชนิดด้วยกัน 
          มะระขี้นกเป็นไม้เถา มีขน มักมีมือพันอยู่บริเวณข้อตรงข้ามใบ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปฝ่ามือ
ที่มีแฉก ปลายแหลม โคนรูปหัวใจ ขอบหยักซี่ฟัน ดอก เป็นดอกเดี่ยว โคนติดกันเป็นรูประฆัง ปลายหยัก 
5 แฉก รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม มีขน กลีบดอกสีเหลือง อมสีสม โคนติดกันเล็กนอย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ  
 ผลอ่อนมะระขี้นก มีรสขม ช่วยในการเจริญอาหาร บ ารุงน้ าดี น้ าต้มแก้ไข้ น้ าคั้นแก้ปากเปื่อยเป็นขุย 
และบ ารุงโลหิต มะระขี้นกเป็นพืชสมุนไพรในบัญชียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพ่ือใช้ในอาการแก้ไข้ 
แก้ร้อนใน มะระขี้นก ไม่แนะน าให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้       
และควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดน้ าตาลในเลือดชนิดรับประทาน (Oral Hypoglycemic Agents) อ่ืน ๆ 
หรือร่วมกับการฉีด Insulin เพราะอาจท าให้เกดิการเสริมฤทธิ์กันได้  

ปรับจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

http://ttdkl.dtam.moph.go.th/Module_config/frmc_picture_show_detail.aspx?pic_detail=12
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 4 - 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ 
    ก. เล่าเรื่อง      ข. โน้มน้าวใจ 
    ค. ประชาสัมพันธ์      ง. รายงานข้อมูล 
 

5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คนใดไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาการประกวด 
    ก. พัดใช้สีไม้ในการวาดภาพเพ่ือส่งประกวด    
    ข. พีวาดภาพผลงานของตนเองลงในกระดาษ A3 
    ค. พายส่งภาพวาดของตนเองเข้าประกวดจ านวน 2 ภาพ 
    ง. แพมส่งผลงานภาพวาดของตนเองที่ห้องศิลปะของโรงเรียน 
 
 
 

เชิญชวนนักเรียน 
ประกวดวาดภาพ  

ในหัวข้อ “การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควดิ-19” 
***************** 

คุณสมบัตผิู้เข้าประกวด 
 นักเรียนที่ศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
 

กติกาการประกวด 
 1. แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   

 2. วาดภาพผลงานลงบนกระดาษ A3 ไม่ใส่กรอบ (จ ากัดการส่งผลงานคนละ 1 ภาพเท่านั้น) 
 3. สีที่ใช้ (ใช้ชนิดของสีตามที่ก าหนดเท่านั้น) 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ใช้สีไม ้
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ใช้สีน้ า 

 4. ส่งผลงานได้ที่ห้องศิลปะของโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564  
 5. ขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน 
                รอบแรก   -  คัดเลือกผู้เข้ารอบจ านวน ประเภทละ 10 ภาพ 
                รอบตัดสิน -  ตัดสินโดยคณะครู และประกาศผลในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 

รางวัลแต่ละประเภท 
 1. รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล  เงินสด 2,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร 
 2. รางวัลดีเด่น 3 รางวัล  เงนิสด 500 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร 

3. รางวัลชมเชย 6 รางวัล  เงนิสด 300 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องศิลปะ 
 



-๙- 

 

 

6. ข้อใดสรุปไม่ถูกต้องจากบทอ่านนี้ 
    ก. นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร  
    ข. นักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกจะได้รับรางวัลทุกคน 
    ค. นักเรียนสอบถามรายละเอียดได้จากคุณครูทุกคนในโรงเรียน    
    ง. นักเรียนสามารถส่งภาพวาดเข้าประกวดได้เพียงคนละ 1 ภาพ  
 

7. ข้อมูลใดไม่ปรากฏในบทอ่านนี้ 
    ก. สถานที่จัดส่งผลงาน    ข. ระดับชั้นที่ส่งผลงาน 
    ค. รายละเอียดใบสมัคร    ง. ระยะเวลาจัดส่งผลงาน 
 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 8 - 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ 
    ก. ให้ข้อเท็จจริง     ข. โน้มน้าวใจ 
    ค. ประชาสัมพันธ์      ง. รายงานข้อมูล 



-๑๐- 

 

 

 
9. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความนี้     

ก. ปริมาณพลังงานที่บุคคลต้องการ   ข. วิธีการผลิตอาหารเส้นประเภทต่าง ๆ 
ค. วิธีการเลือกซื้อวุ้นเส้นเพ่ือน ามาบริโภค  ง. การเปรียบเทียบพลังงานของอาหารเส้น 
 

10. ข้อความใดมีรูปแบบการเขียนแตกต่างจากข้ออื่น 
ก. วุ้นเส้นให้พลังงานเท่ากับขนมจีน    
ข. วุ้นเส้นพลังงานน้อยกว่าเส้นชนิดอื่นจริงหรือ 
ค. ผู้สูงอายุต้องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี/วัน 
ง. เส้นเล็กสด 100 กรัมให้พลังงาน 220 กิโลแคลอรี 

 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 11 - 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

 

 

11. บทอ่านมุ่งเน้นความส าคัญในเรื่องใดมากท่ีสุด 
      ก. การคัดแยกขยะ     ข. ประเภทของขยะ 
      ค. ปริมาณของขยะ      ง. ขั้นตอนท าลายขยะ 
 

12. ข้อใดคือปริมาณขยะในกระบวนการก าจัดด้วยการรีไซเคิล 
      ก. น้อยกว่าร้อยละ 5    ข. มากกว่าร้อยละ 12 
      ค. ประมาณร้อยละ 26    ง. มากกว่าร้อยละ 73 
 

13. จากบทอ่าน การขายกระดาษแบบใดที่ได้ราคาดี 
      ก. แยกกระดาษที่เป็นปกออกจากกระดาษทีเ่ป็นด้านใน 
      ข. เย็บหนังสือเก่าและเอกสารที่ไม่ใช่แล้วใส่ลังขายรวมกัน  
      ค. มัดกระดาษทุกชนิดรวมกัน หากเป็นหนังสือไม่ต้องดึงปกออก 
      ง. แยกกระดาษขายเป็นกระดาษขาวพิมพ์หมึกด า และกระดาษขาวพิมพ์หมึกสี 
 

14. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกกระป๋องเพ่ือขาย 
      ก. กระป๋องเหล็กให้บีบให้เล็กโดยไม่ต้องดึงห่วงออก 
      ข. กระป๋องอลูมิเนียมให้เทน้ าทิ้งให้หมด บีบให้เล็กก่อนขาย 
      ค. แยกกระป๋องเหล็กและกระป๋องอลูมิเนียมออกจากกันก่อนขาย 
      ง. ดึงฉลากจากกระป๋องเหล็กและกระป๋องอลูมิเนียมก่อนแยกขาย 
 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 15 - 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ที่มา https://www.thaiplastics.org/img/content_attachment/attach/plastic_story.pdf 
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15. ข้อใดคือจุดประสงค์ของบทอ่านนี้ 
ก. รณรงค์การใช้ถุงพลาสติกรีไซเคิล   ข. อธิบายขั้นตอนการรีไซเคิลถุงพลาสติก  
ค. ระบุปริมาณการใช้ถุงพลาสติกรีไซเคิล  ง. ประเภทของถุงพลาสติกท่ีน ามาใช้รีไซเคิล 

 

16. จากบทอ่านนี้ ข้อใดสรุปถูกต้องเกี่ยวกับการรีไซเคิลถุงพลาสติก 
ก. การหลอมเหลวเป็นขั้นตอนหนึ่งของการรีไซเคิลถุงพลาสติก 
ข. ผลผลิตที่ได้จากการรีไซเคิลคือเม็ดพลาสติกส าหรับน าไปท าพลาสติกชีวภาพ 
ค. ถุงพลาสติกที่จะน ามารีไซเคิลต้องเป็นถุงชนิดหูหิ้ว (T – SHIRT BAGS) เท่านั้น 
ง. การรีไซเคิลถุงพลาสติกจะต้องน าถุงพลาสติกทุกประเภทที่มีมาอัดรวมกันก่อนที่จะเข้าเครื่องรีไซเคิล 

 

17. ข้อใดเรียงล าดับการด าเนินการรีไซเคิลถุงพลาสติกได้ถูกต้อง 
 1) เข้าเครื่องตัดเป็นเม็ดพลาสติก 
 2) น าขยะพลาสติกส่งไปที่โรงงานรีไซเคิล 
 3) เข้าเครื่องเป่าถุงเพ่ือผลิตกลับมาเป็นถุงใหม่ 

4) น าถุงพลาสติกไปเข้าเครื่องเพ่ือหลอมเหลวเป็นเม็ดพลาสติก 
 5) ท าความสะอาดจากนั้นน าไปทิ้งในถังขยะที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิล 

ก. 2)   4)   3)   1)   5)     ข. 2)   3)   4)   1)   5) 
ค. 5)   3)   4)   1)   2)    ง. 5)   2)   4)   1)   3) 
 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ 18 - 20 
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18. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ 
ก. บอกกล่าว     ข. แนะน า 
ค. ประชาสัมพันธ์      ง. รายงานข้อมูล 

 

19. บุคคลใดปฏิบัติตนไม่ถูกต้องจากบทอ่านนี้  
ก. ฟ้าเว้นระยะจากเพ่ือนเมื่อต้องพูดคุยกัน   
ข. ฟ่างหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาดอยู่เสมอ 
ค. ฝนรับประทานอาหารโดยใช้ภาชนะร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ 
ง. ฝ้ายแช่ผลไม้ด้วยน้ าด่างทับทิมและล้างให้สะอาดก่อนน ามารับประทาน 

 

20. บทอ่านนี้เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด 
ก. วิธีการดูแลตนเองและครอบครัว   ข. ข้อควรปฏิบัติในยุค New Normal  
ค. ข้อควรระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ  ง. การรณรงคห์ลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงกับการติดเชื้อ 

 
เฉลยค ำตอบ    

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
๑. ค. การอธิบาย ๑๑. ก. การคัดแยกขยะ 
๒. ค. แหล่งในการเพาะปลูก ๑๒. ก. น้อยกว่าร้อยละ 5 
๓. ง. น้องคนเล็กมีอาการของไข้เลือดออก ๑๓. ง. แยกกระดาษขายเป็นกระดาษขาวพิมพ์หมึกด า  

   และกระดาษขาวพิมพ์หมึกส ี
๔. ค. ประชาสมัพันธ์ ๑๔. ก. กระป๋องเหล็กให้บีบใหเ้ล็กโดยไม่ต้องดึงห่วงออก 
๕. ค. พายส่งภาพวาดของตนเองเข้าประกวด 

    จ านวน 2 ภาพ 
๑๕. ข. อธิบายขั้นตอนการรไีซเคลิถุงพลาสติก 

๖. ค. นักเรียนสอบถามรายละเอียดได้จากคุณคร ู
   ทุกคนในโรงเรียน    

๑๖. ก. การหลอมเหลวเป็นขั้นตอนหนึง่ของการรีไซเคลิ 
    ถุงพลาสติก 

๗. ค. รายละเอียดใบสมัคร ๑๗. ง. 5)   2)   4)   1)   3) 
๘. ก. ให้ข้อเท็จจริง ๑๘. ข. แนะน า 
๙. ข. วธิีการผลติอาหารเส้นประเภทต่าง ๆ ๑๙. ค. ฝนรับประทานอาหารโดยใช้ภาชนะร่วมกับ 

   คุณพ่อคุณแม ่
๑๐. ข. วุ้นเส้นพลังงานน้อยกว่าเส้นชนดิอื่นจริงหรือ ๒๐. ง. การรณรงค์หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงกับการติดเช้ือ 

 

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



-๑๔- 

 

๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

ตัวอย่ำงแบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๑ ตอนที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่อง 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ข้อที ่ 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



-๑๕- 

 

ฉบับท่ี 2  การเขียน 
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากประเด็นที่ก าหนด ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด               

ความยาว 9 - ๑๐ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  
 

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

ความยาว 9 - ๑๐ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  

๒) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการตามระดับคะแนน 
(Rubric Scores) ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน) 

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การต้ังชื่อเรื่อง  
    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. สาระส าคัญของเรื่อง  
    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. การใชภ้าษา  
 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. การเขียนสะกดค า 
   (เขียนผิดซ้ า ให้นับเป็น ๑ ค า) คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

เขียนถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนผิด  
๑ - ๒ ค า 

 

เขียนผิด  
๓ ค า ขึ้นไป 

 
5. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    และถูกต้องตามค าชี้แจง 
    5.1 เขียนตัวอักษรอ่านง่าย 
    5.2 สะอาดเรยีบร้อย 
    ๕.๓ เขียนได้ตามจ านวน 
 

คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

เขียนได ้
ตามเกณฑ์      
ครบ ๓ ข้อ 

เขียนไดต้าม
เกณฑ์ ๒ ข้อ 

เขียนไดต้าม
เกณฑ์ ๑ ข้อ 



-๑๖- 

  ๓) แบบบันทึกคะแนน 

ตัวอย่ำงแบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๒  กำรเขียน 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คะแนน 
รวมคะแนน* 

(คะแนนเต็ม  

๑๖ คะแนน) 

๑. กำรตัง้ชื่อเรื่อง 
(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

๒. สำระส ำคัญของเรื่อง 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๓. กำรใช้ภำษำ 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๔. กำรเขียนสะกดค ำ 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๕. ควำมเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย              

และถูกต้องตำมค ำชีแ้จง 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

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

๑๐.        
คะแนนรวม**       

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



-๑๗- 

 

๔. กำรแปลผลกำรคัดกรอง 
   การคัดกรอง ให้รวมคะแนนจากการวัด ดังนี้ 
    ฉบับที่ ๑  การอ่าน  

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

    ฉบับที่ ๒  การเขียน ได้แก่ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ (คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน) 
    บันทึกผลของคะแนนจากการวัดเป็นรายบุคคล จากนั้นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๘- 

ตัวอย่ำงแบบสรุปผล                                                                                                                                                                                        
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ (ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔) 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ฉบับท่ี ๑  การอ่าน ฉบับท่ี 2  การเขียน 
(คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 

การแปลผล* 
ตอนที่ 1                

การอ่านออกเสียง 
(คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 

การแปลผล* ตอนที่ 2              
การอ่านรู้เรื่อง 

(คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 

การแปลผล* 

1.         

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

10.        
รวม       

 หมำยเหต ุ  
*  แปลผลโดยเทียบกบัเกณฑ ์

 


