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ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทกัษะ  

“อ่านคล่อง” 
(ฉบับกรรมการสอบ) 

 
 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๕ 
ภาคเรียนที่ ๒ 

 
 
 
 

 
 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์                     มกราคม  ๒๕๕๙ 
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ค าช้ีแจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“อ่านคล่อง” 
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) 

 
๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมิน  
    ๑.๑ การอ่านออกเสียง 
    ๑.๒  ความเข้าใจในการอ่าน   

๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น ๒ ฉบับ คือ 
    ๒.๑ ฉบับที่ ๑  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว เป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงเรื่องที่ก าหนด 
 ๒.๒ ฉบับที่ ๒  ความเข้าใจในการอ่าน  เป็นการวัดความสามารถในการอธิบายค า ประโยค และข้อความ 
                       ทีเ่ป็นการบรรยาย อธิบายความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  
     แสดงความคิดเห็นในการด าเนินชีวิต 

 ๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 
     ๓.๑ ฉบับท่ี ๑ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงเรื่องที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๓.๑.๒  เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน  (Rubric) 

  ดังนี้ (คะแนนเต็ม  ๒๐ ะแนน)       

 

 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงข้อความที่ก าหนดให้  โดยใช้เวลา ๓ นาท ี  
เงินตรา 

 เด็ก ๆ คงจะเคยได้ยินสุภาษิตว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต าลึงทอง  ซึ่งหมายความว่า ให้รู้จักกาลเทศะ         
ในการพูด รู้ว่าเมื่อใดควรพูด และเม่ือใดไม่ควรพูด ถ้าพูดแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ควรนิ่งเงียบเสีย  นอกจากนี ้           
ยังมีส านวนพูดอีกส านวนหนึ่งว่า อัฐยายซื้อขนมยาย หมายถึง การเอาเงินของผู้ใดผู้หนึ่งไปซื้อ หรือแลกสิ่งของอ่ืน      
ของผู้นั้น โดยผู้ซื้อไม่ต้องออกเงินของตนเอง 
  ในสุภาษิตและส านวนข้างต้น  มีค าหลายค าท่ีเกี่ยวข้องกับเงินตราที่ใช้กันในสมัยก่อน คือ เบี้ย  อัฐ ไพ ต าลึง 
ซึ่งในปัจจุบันเราเลิกใช้แล้ว  โดยใช้เป็นบาท และสตางค์แทน  ถ้าเป็นเงินเหรียญเรียกว่า เหรียญกษาปณ์  และเงิน      
ที่พิมพ์ในกระดาษเรียกว่า ธนบัตร   
 นอกจากเหรียญกษาปณ์และธนบัตรแล้ว ในปัจจุบันยังมีการน าสิ่งอ่ืน ๆ มาใช้แทนเงินตราไดด้้วย ได้แก่    
บัตรเครดิต และเช็คธนาคาร เวลาไปซื้อของตามห้างร้านใหญ่ ๆ บางแห่ง เราอาจไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสด แต่สามารถ
ช าระด้วยบัตรเครดิต หรือเช็คธนาคารแทนก็ได้  นับว่าระบบเงินตราในปัจจุบันมีความก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนมาก 

              (ดัดแปลงมาจาก บทความเรื่องเงินตรา ของ กิติยวดี บญุซื่อ ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม ๒๙ หน้า ๑๗๕) 
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๒) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน (Rubric Scores) 
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การอ่านค า 
    
 

อ่านออกเสียง
ถูกต้องทุกค า    

อ่านออกเสียง 
ผิด ๑ - ๓ ค า 

อ่านออกเสียง
ผิด ๔ - ๖ ค า 

อ่านออกเสียง  
ผิด ๗ - ๙ ค า 

อ่านออกเสียง 
ผิด ๑๐ ค า  
ขึ้นไป 

๒. การอ่านข้ามค าหรือเพิม่ค า 
       

 ไม่อ่านข้ามค า 
หรือเพิ่มค า  
 

อ่านข้ามค า 
หรือเพิ่มค า  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านข้ามค า 
หรือเพิ่มค า 
๓ แห่ง ขึ้นไป 
 

๓. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน 
   

เว้นวรรคตอน 
ได้ถูกต้อง 
เหมาะสม 
ทุกแห่ง 

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ไม่ถูกต้อง 
๑ แห่ง 

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ไม่ถูกต้อง 
๒ แหง่ 

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ไม่ถูกต้อง 
๓ แห่ง 

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ไม่ถูกต้อง 
๔ แห่ง ขึ้นไป 

๔. ความชัดเจนในการอ่าน* 
   ๔.๑ อ่านชัดถ้อยชัดค า 
   ๔.๒ อ่านเสยีงดังฟังชัด 

 อ่านชัดถ้อย 
ชัดค า  
เสียงดังฟังชัด 
ตลอดบทอ่าน 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง      
๑ - ๓ แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง       
๔ - ๖ แห่ง 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง      
๗ แห่ง ขึ้นไป  

๕. การอ่านในเวลาที่ก าหนด  
 

 อ่านจบภายใน
เวลา ๓ นาที 

อ่านไม่ทัน 
เวลาที่ก าหนด  
๑ - ๒ บรรทดั 

อ่านไม่ทัน 
เวลาที่ก าหนด  
๓ บรรทดัขึ้นไป 

หมายเหตุ    
 * การให้คะแนนรายการประเมินที่ ๔ ความชัดเจนในการอ่านมี ๒ เกณฑ์ ได้แก่ ๑. อ่านชัดถ้อยชัดค า ๒. อ่านเสียงดังฟังชัด 
การนับข้อบกพร่องให้นับรวมทุกเกณฑ์ ข้อบกพร่องอาจจะเกดิในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งให้นับเป็น ๑ แหง่ 
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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. การอ่านข้ามค าหรือเพ่ิมค า ให้นับเป็นแห่ง  โดยท าเครื่องหมาย / 
๓. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย # 
๔. ความชัดเจนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย   

  ๕. การเว้นช่องว่างวรรคเล็ก วรรคใหญ่ ใช้เครื่องหมาย     วรรคเล็ก        วรรคใหญ่ 
 

 

  เด็กเด็ก คง จะ เคย ได้ยิน สุภาษิต ว่า  พูด ไป สอง ไพ 
 

เบี้ย  นิ่ง เสีย ต าลึง ทอง  ซึ่ง หมายความว่า  ให ้ รู้จัก 
 

กาลเทศะ ใน การพูด  รู้ ว่า เมื่อใด ควร พูด และ เมื่อใด 
 

ไม ่ ควร พูด  ถ้า พูด แล้ว ไม ่ ได ้ ประโยชน ์ ก็ ควร นิ่งเงียบ เสีย 
 

  นอกจากน้ี ยัง มี ส านวนพูด อีก ส านวนหนึ่ง ว่า  อัฐ 
 

ยาย ซื้อ ขนม ยาย  หมายถึง การเอาเงิน ของ ผู้ใด ผู้หนึ่ง 
 

ไป ซื้อ หรือ แลก สิ่งของ อื่น ของ ผู้  นั้น  โดย ผู้ซื้อ 
 

ไม่  ต้อง ออก เงิน ของ ตนเอง   
 

  ใน สุภาษิต และ ส านวน ข้างต้น  ม ี ค า หลาย ค า ที ่
 

เกี่ยวข้อง กับ เงินตรา ที ่ ใช้ กัน ใน สมัยก่อน คือ  เบี้ย  
 

อัฐ  ไพ  ต าลึง  ซึ่ง ใน ปัจจุบัน เรา เลิก ใช้ แล้ว  โดย 
 

ใช้ เป็น บาท และ สตางค ์ แทน  ถ้า เป็น เงินเหรียญ เรียกว่า เหรียญกษาปณ ์
 

และ เงิน ที ่ พิมพ์ ใน กระดาษ เรียกว่า ธนบัตร   
 

  นอกจาก เหรียญกษาปณ ์ และ ธนบัตร แล้ว  ใน ปัจจุบนั ยัง 
 

มี การน า สิ่ง อื่นอื่น มา ใช้ แทน เงินตรา ได ้ ด้วย ได้แก ่
 

 บัตรเครดติ  และ เช็คธนาคาร   เวลา ไป ซื้อ ของ ตาม ห้างร้าน 
 

ใหญใ่หญ ่ บาง  แห่ง เรา อาจ ไม่   ต้อง จ่าย เป็น เงินสด  แต่ สามารถ 
 

ช าระ ด้วย บัตรเครดติ หรือ เช็คธนาคาร แทน ก็ ได ้   นับ ว่า ระบบ 
 

เงินตรา ใน ปัจจุบัน มี ความก้าวหน้า กว่า แต่ก่อน มาก 
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แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

รวมคะแนน* ๑. การอ่านค า 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๒. การอ่านขา้มค า 
หรือเพิ่มค า 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๓. การเว้นวรรคตอน 
ในการอ่าน 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๔. ความชัดเจน 
ในการอ่าน             

(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๕. การอ่านในเวลา 
ที่ก าหนด 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

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

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

คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วตามรายการประเมิน เพื่อให้รู้ว่านักเรยีนมีข้อบกพรอ่งในด้านใดส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรยีน 
 ๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนท่ีไดต้ามเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะรายการประเมิน  
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม
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๓.๒ ฉบับที่ ๒ ความเข้าใจในการอ่าน 

๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการวัดความสามารถในการอธิบายค า ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยาย 
อธิบายความหมายโดยนัย แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น แสดงความคิดเห็นในการด าเนินชีวิต 

 
ค าชี้แจง  ๑. ข้อสอบฉบับนี้ประกอบด้วยบทอ่าน ๓ บท จ านวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลา ๓๐ นาที 
     ๒. ให้นักเรยีนท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
 
ให้อ่านโฆษณา แล้วตอบค าถาม ข้อ ๑ - ๓  
 

 
 
 
 
 
 
 

๑. จากโฆษณาข้างต้น ข้อใดคือข้อคิดเห็น 
ก. นมถ่ัวเหลืองมีแคลเซียมสูง 
ข. โปรตีนจากพืช ย่อยง่าย ไขมันต่ า 
ค. แคลเซียมสูงช่วยลดความเสี่ยงจากโรค 
ง. หากดื่มเป็นประจ าจะช่วยให้ร่างกายผอมเพรียว 
 

๒. จากโฆษณาข้างต้น ค าว่า “ความเสี่ยง” เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
ก. ผลที่เกิดขึ้น 
ข. ข้อผิดพลาด 
ค. ความเปลี่ยนแปลง 
ง. กระบวนการท างาน 

 
๓. จากบทโฆษณานี้ เชื่อถือได้หรือไม่ 

ก. ได้ เพราะช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัย   
ข. ไม่ได้ เพราะโปรตีนควรมาจากสัตว์เท่านั้น 

    ค. ได้ เพราะถั่วเหลืองเป็นโปรตีนจากพืชมีไขมันต่ า 
    ง. ไม่ได้ เพราะไม่ลดภาวะจากโรคกระดูกพรุนได้จริง 

 
 
 
 
 
 

                          โปรตีนจากถ่ัวเหลืองเป็นโปรตีนจากพืช ย่อยง่าย    
        มีไขมันต่ า แคลเซียมสูง พร้อมทั้งวิตามินดีที่ช่วยให้ร่างกาย 

                                                ดูดซึมแคลเซียมได้ดี จึงสามารถลดความเสี่ยงจากโรคกระดูกพรุนได้                     
       หากดื่มเป็นประจ าจะช่วยให้ผอมเพรียว อายุลดลงอย่างน่าอัศจรรย์             
       จึง “ควรดื่มนมถั่วเหลืองทุกวัน” 
        

 



-๗- 

 

 
 
 

ให้อ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบค าถาม ข้อ ๔ - ๖ 
 
 
 
 
 
 

๔. บทประพันธ์นี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ  
ก. มิตรที่ดีต้องท าตนเหมือนญาติ 
ข. ความสุขจะเกิดข้ึนได้จากการมีญาติเป็นนักปราชญ์ 
ค. ความเจริญเกิดจากการที่มีญาติพ่ีน้องคอยให้ความช่วยเหลือ 
ง. คบผู้รู้ทีเ่อ้ือเฟ้ือให้ค าแนะน าเหมือนคนที่อยู่ในสกุลเดียวกัน 

       
๕. พฤติกรรมของบุคคลใดที่สอดคล้องกับค าว่า “กอปรการบุญ” 

ก. ห้างร้านลดราคาสินค้าให้ลูกค้า 
ข. นักเรียนท าความเคารพครูตอนเช้า 
ค. ครูให้นักเรียนท าการบ้านส่งวันรุ่งขึ้น 
ง. พ่ีและน้องช่วยกันท าความสะอาดสวนสาธารณะ 

        
๖. ข้อคิดใดไม่เกี่ยวข้องกับค าประพันธ์นี้ 

ก. การคบมิตรควรเลือกเฉพาะนักปราชญ์ 
ข. การอยู่ร่วมกันกับวงศ์ญาติเป็นความสุข 
ค. การแนะน าช่วยเหลือกันถือว่าเป็นมิตรที่ดี 
ง. การประพฤติดีท าให้ผู้ประพฤติมีความเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เป็นมิตรกับปราชญ์ล้ า  เลอคุณ 
ประพฤติชอบกอปรการบุญ  ก่อเกื้อ 
ย่อมช่วยแนะน าหนุน   ให้สุข สวัสดิ์แฮ 
ดุจอยู่กับชนเชื้อ    ญาติผู้ร่วมวงศ์ 

     (โคลงสี่สุภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมณีพลอยร้อยแสง หน้า ๑๒๑) 
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ให้อ่านบทความ  แล้วตอบค าถามข้อ ๗ - ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ค ากล่าวใดไม่เป็นจริงตามบทอ่านนี้ 

ก. คนไทยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ข. ประเพณีไทยท าให้คนเห็นคุณค่าธรรมชาติ 
ค. วัฒนธรรมเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติ 
ง. การระลึกถึงบุญคุณของน้ าท าให้เกิดประเพณีลอยกระทง 

 
๘.  หากปฏิบัติตามข้อความข้างบนนี้จะมีผลใดตามมา 

ก. การแบ่งปัน 
ข. ความอดทน 
ค. ความสามัคคี 
ง. การมีเงินเก็บ 

               
๙. จากข้อความ ถ้านักเรียนเป็นหนึ่งในชุมชนจะแนะน าพี่น้องให้ท าประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร 

ก. ร่วมกันปลูกป่า 
ข. ขุดลอกคูคลอง 
ค. ร่วมงานสงกรานต์ 
ง.  ท าความสะอาดบ้าน 

              

ภูมิปัญญาไทยมีความเด่นชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือ และให้ความส าคัญแก่คน สังคม 
และธรรมชาติอย่างยิ่ง มีเครื่องชี้ที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย เช่น ประเพณีไทยสิบสองเดือนตลอดปี 
ล้วนเคารพคุณค่าของธรรมชาติ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ประเพณีสงกรานต ์       
เป็นประเพณีท่ีท าในฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อน ท าให้ต้องการความเย็น จึงมีการรดน้ าด าหัว ท าความสะอาด
บ้านเรือน และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม มีการแห่นางสงกรานต์ การท านายฝน ว่าจะตกมากหรือน้อยในแต่ละปี      
ส่วนประเพณีลอยกระทง คุณค่าอยู่ที่การบูชาระลึกถึงบุญคุณของน้ าที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคน พืช และสัตว์                
ให้ได้ใช้ทั้งบริโภค และอุปโภค ในวันลอยกระทงคนจึงท าความสะอาดแม่น้ าล าธาร บูชาแม่น้ า ล้วนเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติทั้งสิ้น 

อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่ค านึงถึงความสมดุล ท าแต่น้อย พออยู่พอกิน เมื่อเหลือกิน   
ก็แจกญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียง นอกจากนี้ยังน าไปแลกกับสิ่งของอย่างอ่ืนที่ตนไม่มี เมื่อเหลือใช้         
จึงน าไปขาย ท าให้คนในสังคมได้ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพรักนับถือเป็นญาติกัน ทั้งหมู่บ้านจึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข     
มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ธรรมชาติไม่ถูกท าลายไปมากนัก เนื่องจากท าพออยู่พอกิน ไม่โลภมาก                   
ไม่ท าลายทุกอย่าง ผิดกับในปัจจุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาที่สร้างความสมดุลระหว่างคน สังคม และธรรมชาติ 

                                (นันทสาร สีสลับ ๒๕๕๓ ภูมิปัญญาไทย ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่ม ๒๓ หน้า ๒๔)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

 

 
๑๐.  สาระส าคัญของเรื่องที่อ่านตรงกับข้อใด 

ก. การเห็นคุณค่าของธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาไทย 
ข. อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทย 
ค. ภูมิปัญญาไทยเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของคนในสังคมไทย 
ง. ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้ 
 

เฉลยค าตอบ 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
๑ ง. หากดื่มเป็นประจ าจะช่วยให้ร่างกายผอมเพรยีว ๖ ก. การคบมิตรควรเลือกเฉพาะนักปราชญ์ 
๒ ก. ผลที่เกิดขึ้น ๗ ข. ประเพณีไทยท าให้คนเห็นคุณค่าธรรมชาติ 
๓ ค. ได้ เพราะถั่วเหลืองเป็นโปรตีนจากพืชมไีขมันต่ า ๘ ก. การแบ่งปัน 
๔ ง. คบผู้รู้ทีเ่อื้อเฟ้ือให้ค าแนะน าเหมือนคนที่อยู่                 

   ในสกุลเดียวกัน 
๙ ข. ขดุลอกคูคลอง 

๕ ง. พ่ีและน้องช่วยกันท าความสะอาดสวนสาธารณะ ๑๐ ง. ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างความสมดุลระหว่าง 
   คนในสังคมและธรรมชาติได้ 

 
๒) วิธีการประเมิน 

          ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน ตอบผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
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        ๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

แบบบันทึกคะแนนความเข้าใจในการอ่าน 

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 ถ้าตอบถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าตอบผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  เทา่กับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพือ่ประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจในการอ่านและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 



-๑๑- 

 

๔. การแปลผลการประเมิน 
    ให้น าคะแนนจากการประเมินมารวมกัน ดังนี้ 
 ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
    ฉบับที่ ๒ ความเข้าใจในการอ่าน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 จากนั้นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน การแปลผล 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ๒๔ - ๓๐ ดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ๒๑ - ๒๓ ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ๑๘ - ๒๐ ด ี
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ๑๕ - ๑๗ พอใช้ 
ร้อยละ ๔๐ - ๔๙ ๑๒ - ๑๔ ปรับปรุง 
ร้อยละ ๓๐ - ๓๙ ๙ - ๑๑ ปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ   ๐ - ๒๙ ๐ – ๘ อ่านไม่คล่อง 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

 

ตัวอย่างสรุปผลการประเมินผลความสามารถและทักษะ  
“อ่านคล่อง” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ภาคเรียนที่ ๒) 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน* 

รวมคะแนน** 
(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) การแปลผล*** 

ฉบับที่ ๑ 
การอ่านออกเสียง              

บทร้อยแก้ว 
 (คะแนนเต็ม 
๒๐ คะแนน) 

ฉบับที่ ๒ 
ความเข้าใจในการอ่าน  

(คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

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

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

รวม     

หมายเหต ุ  
*     ใส่คะแนนที่นักเรียนได ้
**    รวมคะแนนทั้งหมด 
***   แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ ์
 

 
 
 

 


