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ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทกัษะ  

“อ่านออก” 
(ฉบับกรรมการสอบ) 

 
 
 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ 
ภาคเรียนที่ ๒ 

 
 

 
 
 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 

สงวนลิขสิทธิ์         มกราคม ๒๕๕๙ 
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ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“อ่านออก” 
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมิน  
    ๑.๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน  
    ๑.๒ การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน 
  ๑.๓ การอ่านข้อความทีก่ าหนด 

๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น ๓ ฉบับ คือ 
    ๒.๑ ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน แบ่งเป็น ๒ ตอน 

ตอนที่ ๑  การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน เป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน 
ตอนที่ ๒  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนดแต่อ่านแบบร้อยแก้ว เป็นการวัดความสามารถ 
              ในการอ่านออกเสียงตามลักษณะค าประพันธ์ 

    ๒.๒ ฉบับที่ ๒ การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน เป็นการวัดความสามารถในการแปลความหมายของค า  
                      ตามบริบท  
    ๒.๓ ฉบับที่ ๓ ความเข้าใจในการอ่าน เป็นการวัดความสามารถในการจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน 

๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    ๓.๑ ฉบับท่ี ๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน 

ตอนที่ ๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน 

          ๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านออกเสยีงค าที่ก าหนดให้ โดยใช้เวลา ๕ นาท ี(ครูอ่านเฉพาะค าชี้แจงให้นักเรยีนฟัง) 
 

๑. คาถา                            ๑๑.  ขยายพันธุ ์
  ๒. สามแยก     ๑๒.  ไปรษณยี ์
  ๓. ดอกเฟื่องฟูา    ๑๓.  คีย์บอร์ด 
  ๔. งดงาม     ๑๔.  เข้าพรรษา 
  ๕. สามารถ    ๑๕.  กรรมการ  
  ๖. ฟุตบอล    ๑๖.  อุบัตเิหต ุ
  ๗. สอดแทรก    ๑๗.  ปาฏิหารยิ ์
  ๘. แกว่ง     ๑๘.  เพลาบ่าย 
  ๙. เปลีย่นแปลง      ๑๙.  ต้นเสลา  
       ๑๐. ทองหยิบ    ๒๐.  ฤทัย 
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 เฉลยค าตอบ 

ข้อ ค า อ่านค า 
๑. คาถา คา - ถา 
๒. สามแยก สาม - แยก 
๓. ดอกเฟ่ืองฟูา ดอก - เฟ่ือง - ฟูา 
๔. งดงาม งด - งาม 
๕. สามารถ สา - มาด 
๖. ฟุตบอล ฟุด - บอน 
๗. สอดแทรก สอด - แซก 
๘. แกว่ง แกฺว่ง 
๙. เปลี่ยนแปลง เปฺลี่ยน - แปลฺง 

๑๐. ทองหยิบ ทอง - หยฺิบ 
๑๑. ขยายพันธุ์ ขะ - หฺยาย - พัน 
๑๒. ไปรษณีย์ ไปฺร - สะ - นี 
๑๓. คีย์บอร์ด คี - บอด 
๑๔. เข้าพรรษา เข้า - พัน - สา 
๑๕. กรรมการ ก า - มะ - กาน 
๑๖. อุบัติเหตุ อุ - บัด - ติ - เหด 
๑๗. ปาฏิหาริย์ ปา - ติ - หาน 
๑๘. เพลาบ่าย เพ - ลา - บ่าย 
๑๙. ต้นเสลา ต้น - สะ - เหฺลา 
๒๐. ฤทัย รึ - ไท 

๒) วิธีการประเมิน 
                 อ่านค าถูกต้องทุกพยางค์ (ค าควบกล้ าต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน) ให้ข้อละ ๑ คะแนน                         
อ่านผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
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๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงค าพื้นฐาน 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล ข้อที ่ รวมคะแนน* 
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.                       
๖.                       
๗.                       
๘.                       
๙.                       

๑๐.                       
๑๑.                       
๑๒.                       
๑๓.                       
๑๔.                       
๑๕.                       

คะแนนรวม**                      

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนอ่านค าประเภทใดไม่ได้ ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ถ้าอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าอ่านผิดให้ใส่เครือ่งหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  เทา่กับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการอ่านออกเสียงค าพื้นฐานและการจัดการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม
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๓.๑ ฉบับท่ี ๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน  
ตอนที่ ๒ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนดแต่อ่านแบบร้อยแก้ว  

๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนด                 
แต่อ่านแบบร้อยแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) เกณฑ์การประเมิน 
                 เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน (Rubric Scores) 
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การอ่านค า อ่านออกเสียงถูกต้อง

ทุกค า  
อ่านออกเสียงผิด  
๑ - ๓ ค า  

อ่านออกเสียงผิด     
๔ - ๖ ค า 

อ่านออกเสียงผิด      
๗ ค า ข้ึนไป 

๒. การอ่านเพิม่ค า ไม่อ่านเพิ่มค า   
 

อ่านเพิ่มค า  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านเพิ่มค า          
๓ - ๔ แห่ง 

อ่านเพิ่มค า           
๕ แห่ง ข้ึนไป 

๓. การอ่านข้ามค า ไม่อ่านข้ามค า อ่านข้ามค า  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านข้ามค า  
๓ - ๔ แห่ง 

อ่านข้ามค า  
๕ แห่ง ข้ึนไป 

๔. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน 
     

เว้นวรรคตอน 
ได้ถูกต้อง 

เว้นวรรคตอนผิด  
๑ - ๒ แห่ง 

เว้นวรรคตอนผิด  
๓ - ๔ แห่ง 

เว้นวรรคตอนผิด  
๕ แห่ง ข้ึนไป 

๕. ความชัดเจนในการอ่าน* 
   ๕.๑ อ่านชัดถ้อยชัดค า 
   ๕.๒ อ่านด้วยจังหวะ 
         สม่ าเสมอ 
   ๕.๓ อ่านเสยีงดังฟังชัด 

อ่านชัดถ้อยชัดค า   
อ่านด้วยจังหวะ
สม่ าเสมอ และอ่าน
เสียงดังฟังชัด 
ตลอดบทอ่าน 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน         
บกพร่อง ๑ - ๒ แหง่  

ความชัดเจน 
ในการอ่าน          
บกพร่อง ๓ - ๔ แหง่ 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน          
บกพร่อง ๕ แห่ง     
ขึ้นไป  

หมายเหตุ    
 * การให้คะแนนรายการประเมินที ่๕ ความชัดเจนในการอ่านมี ๓ เกณฑ์ ได้แก่ ๑. อ่านชัดถ้อยชัดค า ๒. อ่านด้วยจังหวะ
สม่ าเสมอ ๓. อ่านเสียงดังฟังชัด การนับข้อบกพร่องให้นับรวมทุกเกณฑ์ ข้อบกพร่องอาจจะเกดิในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง                  
ให้นับเป็น ๑ แห่ง 
 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนดให้ โดยอ่านแบบร้อยแก้ว ใช้เวลา ๕ นาท ี 
             (ครูอ่านเฉพาะค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 
            
                        ผีเสื้อแสนสวยโบยบิน  จากถ่ินที่อยู่อาศัย 
             พลิ้วปีกร่ายร าเริงใจ   ชื่นชมดอกไม้รายทาง 
               บินสู่ปุาเหนือเมื่อร้อน   สัญจรเที่ยวไปไพรกว้าง 
              น้ าตกภูผาปุาปาง   ทุกอย่างสวยสดงดงาม 

                                                             (ผีเสื้อกับทุ่งหญ้า ของ วินัย รอดจ่าย) 
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๓) แบบบันทึกคะแนน                                              
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมายที่ก าหนดให้ลงบนค าที่นักเรียนอ่านไม่ถูกต้องในตารางข้างล่าง     

แล้วน าไปเทียบกับระดับคะแนนที่ก าหนด  

๑. การอ่านค า ถ้านักเรียนอ่านค าผิดหรืออ่านกลุ่มค าผิด ให้ท าเครื่องหมาย × (ถ้าอ่านค าเดิมผิดซ้ ากัน 
นับเพียง ๑ ครั้ง) 

๒. การอ่านเพิ่มค า ให้นับเป็นแห่ง โดยท าเครื่องหมาย / 
๓. การอ่านข้ามค า ให้นับเป็นแห่ง โดยท าเครื่องหมาย  
๔. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย # 
๕. ความชัดเจนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย  
๖. การเว้นช่องว่างวรรคเล็ก วรรคใหญ่ ใช้เครื่องหมาย     วรรคเล็ก         วรรคใหญ่ 

 
 

ผี เสื้อ  แสน สวย  โบย บิน   จาก ถิ่น  ที่ อยู ่  อา ศัย   
 
พลิ้ว ปีก  ร่าย ร า  เริง ใจ   ชื่น ชม  ดอก ไม้  ราย ทาง   

                    
บิน สู่  ปุา เหนือ  เมื่อ ร้อน   สัญ จร  เที่ยว ไป  ไพร กว้าง   

         
น้ า ตก  ภู ผา  ปุา ปาง   ทุก อย่าง  สวย สด  งด งาม   

                             
หมายเหตุ 
 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนี้ ใช้จังหวะการอ่านตามฉันทลักษณ์ของร้อยกรองมาเป็นเกณฑ์ในการอา่นด้วย             
จึงให้นับว่า ๑ พยางค์ คือ ๑ ค า 
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แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนดแต่อ่านแบบร้อยแก้ว 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

รวมคะแนน* ๑. การอ่านค า 
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๒. การอ่านเพิ่มค า 
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๓. การอ่านขา้มค า 
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๔. การเว้นวรรคตอน 
ในการอ่าน 

(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๕. ความชัดเจน           
ในการอา่น 

(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

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

๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        
๑๓.        
๑๔.        
๑๕.        

คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนดแต่อ่านแบบร้อยแก้วตามรายการประเมิน เพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องในด้านใดส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนท่ีไดต้ามเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะรายการประเมิน  
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม* เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉยั ปรับปรุงแก้ไขการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนดแต่อ่านแบบร้อยแก้วและการจัดการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม     
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๓.๒ ฉบับท่ี ๒ การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน 

๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการวัดความเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่เติมแล้วได้ใจความสมบูรณ์ โดยท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข.                      
หรือ ค. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

 
๑. .......................... เป็นขนมไทยที่คุณยายชอบรับประทาน         
     ก. ขนมปัง 
     ข. ขนมเค้ก 
     ค. ขนมบัวลอย 
 
 ๒. คุณแม่ใช้ตะเกียบ ............................ อาหารให้น้อง  
     ก. คีบ 
     ข. ตัก 
     ค. หนีบ 
 
 ๓. นักเรียนขอ ........................ คุณครูออกนอกห้องเรียน  
     ก. เวลา 
     ข. โอกาส 
     ค. อนุญาต 
 
 ๔. วินัยชี้ให้ชาลีดูงู ........................... เข้าปุา 
     ก. ขยับ 
     ข. เลื้อย 
     ค. คลาน 
 
 ๕. ฝูงควาย .............................. หญ้าอยู่ในสนาม 
     ก. เล็ม 
     ข. ขจัด 
     ค. คราด 
 
 
 
 



-๙- 

 

๖. นักเรียนควร ................................ ตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้ 
    ก. ฝึก 
    ข. อาสา 
    ค. เริ่มต้น 
 
๗. นักกีฬาทีมชาตินั่ง ........................... ไปต่างประเทศ 
    ก. เครื่องบิน 
    ข. รถพยาบาล 
    ค. รถมอเตอร์ไซค์  
 
๘. คุณแม่ของฉันเป็น ............................... ขายของในตลาด 
    ก. แม่ทัพ 
    ข. แม่ค้า 
    ค. แม่บ้าน 
 
๙. คุณอากล่าว ........................... น้อยหน่าที่ขยันอ่านหนังสือ  
    ก. ภูมิใจ 
    ข. ชื่นใจ 
    ค. ชมเชย 
 
๑๐. คุณพ่อไปซื้อยา เพื่อมาทานิ้วที ่....................... เพราะถูกผึ้งต่อย 
      ก. ช้ า 
      ข. บวม 
      ค. แสบ 
 

  เฉลยค าตอบ 

ข้อ  ๑ ข้อ  ๒ ข้อ  ๓ ข้อ  ๔ ข้อ  ๕ ข้อ  ๖ ข้อ  ๗ ข้อ  ๘ ข้อ  ๙ ข้อ  ๑๐ 
ค. ขนมบัวลอย ก. คีบ ค. อนุญาต ข. เลื้อย ก. เล็ม ค. เร่ิมต้น ก. เครื่องบิน ข. แม่ค้า ค. ชมเชย ข. บวม 

๒) วิธีการประเมิน 
                 ตอบถูกต้อง ใหข้้อละ ๑ คะแนน ตอบผิด ใหข้้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน)



-๑๐- 

 

        ๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

แบบบันทึกคะแนนการเข้าใจความหมายของค าพื้นฐาน 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ข้อที ่

รวมคะแนน* 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

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

๑๐.             
๑๑.             
๑๒.             
๑๓.             
๑๔.             
๑๕.             

คะแนนรวม**            

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการเข้าใจความหมายของค าพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนไมเ่ข้าใจความหมายของค าใด ส าหรบัใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเข้าใจความหมาย
ของค าพื้นฐานของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ถ้าตอบถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าอ่านผิดให้ใส่เครือ่งหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  เทา่กับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการเข้าใจความหมายของค าพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 



-๑๑- 

 

๓.๓ ฉบับที่ ๓ ความเข้าใจในการอ่าน 
๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการวัดความสามารถในการจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. หรือ ค. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๑ - ๒ 
   

 

 

 
 
๑. การรับประทานถั่วงอกให้เกิดประโยชน์ ควรท าอย่างไร 

ก. ปรุงให้สุก                   
ข. รับประทานดิบ  
ค. ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ       

 
๒. ท าไมเราต้องรับประทานถั่วงอกท่ีสุกแล้ว 

ก. ถั่วงอกดิบไม่มีแร่ธาตุ       
ข. ถัว่งอกดิบท าลายแร่ธาตุ         
ค. ความร้อนเปน็ตัวท าลายสารพิษในถั่วงอก       

 
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๓ - ๕ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
๓. ท าไมสัตว์ปุาเหนือจึงชนะการแข่งขันพายเรือ 

ก. มีความสามัคคี    
ข. มีจ านวนมากกว่า 
ค. มีการเตรียมความพร้อม    
 

 

 ในผักสดบางชนิดมีสารพิษท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น ในถั่วงอก มีสารพิษพวกท่ีเรียกว่า ไฟเตต 
ซึ่งเมื่อกินเข้าไปจะจับแร่ธาตุบางชนิดที่อยู่ในอาหาร ท าให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุเหล่านั้น            
เข้าร่างกาย ร่างกายจะเป็นโรคขาดแร่ธาตุ สารพิษเหล่านี้สามารถท าลายได้โดยการต้ม จึงควรรับประทาน
ถั่วงอกสุกดีกว่าถั่วงอกดิบ 

(www.thaiza.com/กินถ่ัวงอกดิบมีประโยชน์จริงหรือ/ ๑๓๓๙๖๙/ สืบค้นวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
                                                                              

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ณ ปุาแห่งหนึ่งแบ่งเป็นปุาเหนือและปุาใต้ มีล าธารใสเย็นไหลผ่าน และมีฝูงลิงอาศัยเล่นน้ า          
อย่างส าราญ ลิงมักจะท้าทายให้สัตว์ต่าง ๆ ในปุามาแข่งพายเรือกับพวกตน จนสัตว์ปุาพากันระอา         
เมื่อสิงโตรู้ข่าวจึงรับค าท้าของลิง ได้รวบรวมสัตว์ปุาเหนือฝึกฝนพายเรือโดยมีช้างอยู่ท้าย ควายอยู่หน้า 
และตรงกลาง คือ หมูปุา แต่ทางฝุายลิงนั้นกลับคิดว่าเป็นเรื่องน่าขันที่พวกสัตว์ซ้อมพายเรือกัน ในขณะที่
พวกลิงไม่ฝึกซ้อม วัน ๆ เอาแต่ทะเลาะกัน เมื่อเวลาแข่งขันมาถึง สัตว์ปุาทางเหนือสามัคคีพายเรือ        
พร้อมเพรียงกันเป็นจังหวะ ส่วนลิงนั้นขาดความพร้อมเพรียงจนเรือล่ม สร้างความอับอาย                    
เพราะไม่สามัคคีกัน 

(www.tup.ac.th สืบค้นวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
                                                                              

 

 
 
 
 

 
 

 



-๑๒- 

 

๔. หัวหน้าสัตว์ปุาเหนือท าอย่างไรจึงชนะการแข่งขันพายเรือ 
ก. เชิญชวน  
ข. ให้ก าลังใจ                  
ค. มีการวางแผน                  

 

๕. นิทานเรื่องนี้ตรงกับส านวนใด 
ก. สามัคคีคือพลัง        
ข. ร่วมด้วยช่วยกัน    
ค. ลงเรือล าเดียวกัน      

 
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๖ - ๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๖. ข้อความนี้ เป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องอะไร 
     ก. การขายอาหาร      
     ข. การเลือกซื้ออาหาร     
     ค. การรับประทานอาหารกล่อง 
 
๗. อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้ข้าวมันไก่บูดเสีย 
     ก. ใส่ในกล่อง  
     ข. อากาศร้อน                       
     ค. เชื้อที่ผลิตสารพิษ      
 
๘.  ร้านใดต่อไปนี้ที่นักเรียนไมค่วรเลือกซื้ออาหาร 
     ก. ร้านตามิ่งใช้ไก่ตัวใหญ่              
     ข. ร้านลุงดีสวมผ้ากันเปื้อน  
     ค. ร้านยายจันทร์มีภาชนะปิด                  
 
 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะเลี่ยงเมนูข้าวมันไก่ในการจัดอาหารกล่อง ส าหรับผู้ที่เดินทาง
ทัศนศึกษาหรือท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เพราะหากเก็บท้ิงไว้นานเกิน ๔ ชั่วโมง อาจบูดเสีย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
เชื้อแสตปฟิโลคอคัสออเรียสที่เจริญเติบโตและผลิตสารพิษปนเปื้อนอยู่ในข้าวมันไก่ อาการของโรคจะแสดง
หลังจากรับสารพิษเข้าไปประมาณ ๑ - ๗ ชั่วโมง คือ คลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง ท้องเดิน ปวดท้อง  
เป็นตะคริวที่ท้อง ชักกระตุก หนาวสั่น อ่อนเพลีย ช็อก และอาจเป็นลมหมดสติได้ 

ดังนั้น ผู้บริโภคควรเลือกร้านหรือแผงลอยที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สังเกตข้าวมัน       
เนื้อไก่ ผัก น้ าจิ้ม ต้องมีภาชนะปิดและไม่มีกลิ่นบูด ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน                
และหมวกคลุมผม และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ ไก่ท่ีแขวนในตู้รอการจ าหน่ายต้องสดใหม่ ผิวหนังเต่งตึง 
ไม่มีกลิ่นเหม็น 

(www.anamai.moph.go.th สืบค้นวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๙ - ๑๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ๙.  ถ้าไม่อยากมีปัญหาด้านสุขภาพสายตา ควรปฏิบัติอย่างไร 
      ก. สวมแว่นตากันแดด      
      ข. กินผักและผลไม้เยอะๆ       
      ค. ไม่ควรอยู่หน้าจออิเล็กทรอนิกส์นาน ๆ      
 

๑๐. สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีท้ังคุณและโทษ ตรงกับส านวนในข้อใด 
      ก. ดาบสองคม                           
      ข. หน้ามือหลังมือ 
      ค. เหรียญสองด้าน 
 
เฉลยค าตอบ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
๑. ก. ปรุงให้สุก                   ๖. ข. การเลือกซื้ออาหาร 
๒. ค. ความร้อนเป็นตัวท าลายสารพิษในถ่ัวงอก       ๗. ค. เชื้อที่ผลิตสารพิษ      
๓. ค. มีการเตรียมความพร้อม    ๘. ก. ร้านตามิ่งใช้ไก่ตัวใหญ่                  
๔. ค. มีการวางแผน                  ๙. ค. ไม่ควรอยูห่น้าจออิเล็กทรอนิกส์นาน ๆ      
๕. ก. สามัคคีคือพลัง      ๑๐. ก. ดาบสองคม                           

๒) วิธีการประเมิน 
                 ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน  ตอบผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)  

 

 

ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และยังใช้โทรศัพท์มือถือ              
ในการศึกษาหาความรู้ ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันด้วย ท าให้ดวงตาของเราจ้องอยู่กับหน้าจอ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลานานกว่าสิบชั่วโมงในแต่ละวัน น ามาซึ่งปัญหาสุขภาพตา ไม่ว่าจะปวดตา ตามัว         
ตาแห้ง สายตาล้า สายตาสั้น และท าให้เกิดต้อกระจกได้เร็วขึ้น รวมทั้งผลข้างเคียงอ่ืน ๆ เช่น ปวดศีรษะ 
ปวดหลัง ปวดเมื่อยคอ บ่า ไหล่ 

(www.health.kapook.com “ติดหน้าจอ เลีย่งต้อกระจก” สืบค้นวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 
 

 

                                                                              

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

 

      ๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

แบบบันทึกคะแนนความเข ้าใจในการอ่าน 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ข้อที ่

รวมคะแนน* 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

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

๑๐.             
๑๑.             
๑๒.             
๑๓.             
๑๔.             
๑๕.             

คะแนนรวม**            

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนมคีวามเข้าใจในการอ่านหรือไม่ ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ถ้าอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าอ่านผิดให้ใส่เครือ่งหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  เทา่กับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจในการอ่านและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 



-๑๕- 

 

๔. การแปลผลการประเมิน 
    ให้น าคะแนนจากการประเมินมารวมกัน ดังนี้ 
    ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน  

ตอนที่ ๑  การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
ตอนที่ ๒  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนดแต่อ่านแบบร้อยแก้ว (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

    ฉบับที่ ๒ การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
    ฉบับที่ ๓ ความเข้าใจในการอ่าน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 จากนั้นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน การแปลผล 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ๔๘ - ๖๐ ดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ๔๒ - ๔๙ ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ๓๖ - ๔๑ ด ี
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ๓๐ - ๓๕ พอใช้ 
ร้อยละ ๔๐ - ๔๙ ๒๔ – ๒๙ ปรับปรุง 
ร้อยละ ๓๐ - ๓๙ ๑๘ - ๒๓ ปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ ๐ - ๒๙ ๐ - ๑๗ อ่านไม่ออก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๖- 

 

ตัวอย่างสรุปผลการประเมินผลความสามารถและทักษะ  
“อ่านออก” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน* 

รวมคะแนน** 
(คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) การแปลผล*** 

ฉบับที่ ๑ 
การอ่านออกเสียงค าพื้นฐาน 

(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

ฉบับที่ ๒ 
การเข้าใจ
ความหมาย 

ของ                
ค าพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

ฉบับที่ ๓ 
ความเข้าใจ
ในการอ่าน 

(คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

การอ่าน 
ออกเสียง 
ค าพ้ืนฐาน 
(คะแนนเต็ม   
๒๐ คะแนน) 

การอ่าน 
บทร้อยกรอง
แต่อ่านแบบ

ร้อยแก้ว 
(คะแนนเต็ม   
๒๐ คะแนน) 

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

๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        
๑๓.        
๑๔.        
๑๕.        

รวม       

หมายเหต ุ  
*     ใส่คะแนนที่นักเรียนได ้
**    รวมคะแนนทั้งหมด 
***   แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ ์
 
 

 
 

 

 

 


