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ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทกัษะ  

“เขียนได้” 
(ฉบับกรรมการสอบ) 

 
 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๓ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 

 
 

 
 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์         มกราคม  ๒๕๕๙ 
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ค าช้ีแจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“เขียนได้” 
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมิน  
    ๑.๑ การเขียนค าพ้ืนฐาน 
    ๑.๒ การเขียนเรื่องจากภาพ   

๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น ๒ ฉบับ คือ 
    ๒.๑ ฉบับที่ ๑ การเขียนค าพ้ืนฐาน เป็นการวัดความสามารถในการเขียนค าพ้ืนฐาน 
    ๒.๒ ฉบับที่ ๒ การเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ เป็นการวัดความสามารถการเขียนเรื่อง 
                      ตามจินตนาการจากค า และภาพที่ก าหนด   

๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    ๓.๑ ฉบับท่ี ๑ การเขียนค าพ้ืนฐาน 

๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการให้นักเรียนเขียนตามค าบอกเพ่ือวัดความสามารถในการเขียนค า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) วิธีการประเมิน   
เขียนค าถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน เขียนผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

ค าชี้แจง   ๑. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง โดยบอกค าละ ๒ ครั้ง และเว้นเวลาให้นักเรียนเขียนก่อนบอกค าในข้อต่อไป 
   ๒. ให้นักเรียนเขียนตามค าบอก ใช้เวลา ๑๐ นาท ี

 
             ๑. สะใภ ้   ๑๑. แตงกวา 
     ๒. ชุ่มชื่น   ๑๒. ประมุข   
    ๓. ห้องฉุกเฉิน   ๑๓. เครียด 
    ๔. ต้นทับทิม   ๑๔. เสื้อกล้าม 
    ๕. ถกเถียง   ๑๕. เพลิดเพลิน 
    ๖. บันทึก   ๑๖. หวาย 
    ๗. มะเร็ง   ๑๗. สังขยา 
    ๘. เย็บปักถักร้อย  ๑๘. ค าศัพท์ 
    ๙. สาหัส   ๑๙. ซื่อสัตย์ 
  ๑๐. ของขวัญ   ๒๐. สรรเสริญ 
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 ๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

แบบบันทึกคะแนนการเขียนค 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. ให้บันทึกคะแนนการเขียนค าพืน้ฐานของนกัเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนเขียนค าประเภทใดไม่ได้ ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ถ้าเขียนถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าเขียนผิดให้ใสเ่ครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  เทา่กับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการเขียนค าพ้ืนฐานและการจัดการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม
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๓.๒ ฉบับท่ี ๒ การเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ 

  ๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการวัดความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากค า และภาพ         
ที่ก าหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          
          
 
 
แนวค าตอบ  

การต้ังชื่อเร่ือง     เป็นวลี หรือ ประโยคที่ถูกต้องโดยมคี าว่า เศรษฐกิจ / เมืองไทย / หมู่บ้าน / ความสุข / 
                      พืชผักสวนครัว / เพื่อน / วันหยุด /  ชนบท  
เนื้อหาสาระ         ให้เขียนจินตนาการเกี่ยวกับ  

๑. รายได ้
๒. ความสุข / ความรัก 
๓. สิ่งแวดล้อม / ธรรมชาต ิ
๔. ความสามัคค ี
๕. ประหยัดและออม 
ฯลฯ 

 
  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการที่เก่ียวข้องกับภาพในเรื่อง บุคคล สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่          
             และจินตนาการอ่ืน ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์ ความยาว ๘ - ๑๐ บรรทัด ด้วยตัวเต็มบรรทัด  
             โดยการเขียนเว้นบรรทัดและตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับภาพ ใช้เวลา ๓๐ นาที (ครูอ่านเฉพาะค าชี้แจง           
             ให้นักเรียนฟัง) 
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          ๒) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนตามระดับคะแนน (Rubric Scores) 
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การตั้งช่ือเรื่อง   ๑. ช่ือเรื่อง

สอดคล้อง      
กับภาพ  
๒. สื่อ
ความหมาย     
ได้ครอบคลุม
รายละเอียด 
ของภาพ   
๓. ข้อความ/
ประโยค/วลี
ถูกต้องตาม
หลักการใช้
ภาษา 

ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ 

๒. การเขยีนเรื่อง 
   เชิงจินตนาการ 

๑. สอดคล้องกับภาพ 
๒. ตรงประเด็น 
๓. มีความสัมพันธ์กัน 
๔. มีเนื้อหาที่แสดง 
    จินตนาการ 

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ เขียนไมต่รง     
ตามเกณฑ์         
ที่ก าหนด 

๓. สาระทีเ่กิดจาก 
    จินตนาการ 

๑. ไดส้าระ 
๒. มีความต่อเนื่อง 
๓. มีความคิดเชิงบวก 
๔. มีความเป็นไปได ้

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ เขียนไมต่รง    
ตามเกณฑ์         
ที่ก าหนด 

๔. การใช้ภาษา ๑. การเลือกใช้ค า 
    ได้ถูกต้องตาม 
    กาลเทศะ 
๒. เรยีงล าดับเหตุการณ ์
    ได้ถูกต้อง 
๓. เขียนเว้นวรรคตอน 
    ได้ถูกต้อง 
๔. ใช้ค าสุภาพ 
๕. ไม่ใช้ภาษาพดู 
    หรือภาษาถ่ิน 

ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ 

๕. การเขยีนสะกดค า    เขียนถูกต้อง                 
ทุกค า 

มีค าที่เขียนผดิ 
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๓) แบบบันทึกคะแนน 
 แบบบันทึกคะแนนการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

รวมคะแนน* ๑. การตัง้ชื่อเรื่อง 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๒. การเขียน 
เรื่องเชิงจินตนาการ 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๓. สาระทีเ่กิดจาก
จินตนาการ 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๔. การใช้ภาษา 
 (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๕. การเขียนสะกดค า 
(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

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

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

คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการเขียนเรื่องจากภาพตามจนิตนาการของนักเรยีนตามรายการประเมิน เพื่อใหรู้้ว่านกัเรียนมีข้อบกพร่องในดา้นใดส าหรับใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาการเขียนเรือ่งจากภาพของนักเรยีน 
  ๒. วิธีการบันทึก ใหใ้ส่คะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะรายการประเมิน  
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 
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๔. การแปลผลการประเมิน 
    ให้น าคะแนนจากการประเมินมารวมกัน ดังนี้ 
 ฉบับที่ ๑ การเขียนค าพ้ืนฐาน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
    ฉบับที่ ๒ การเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
 จากนั้นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน การแปลผล 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ๓๒ - ๔๐ ดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ๒๘ - ๓๑ ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ๒๔ - ๒๗ ด ี
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ๒๐ - ๒๓ พอใช้ 
ร้อยละ ๔๐ - ๔๙ ๑๖ - ๑๙ ปรับปรุง 
ร้อยละ ๓๐ - ๓๙ ๑๒ - ๑๕ ปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ ๐ - ๒๙ ๐ - ๑๑ เขียนไมไ่ด ้
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ตัวอย่างสรุปผลการประเมินผลความสามารถและทักษะ  
“เขียนได้” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (ภาคเรียนที่ ๒) 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน* 

รวมคะแนน** 
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 

การแปลผล*** 
ฉบับที่ ๑ 

การเขียนค าพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม 
๒๐ คะแนน) 

ฉบับที่ ๒ 
การเขียนเร่ืองจากภาพ

ตามจินตนาการ 
(คะแนนเต็ม 
๒๐ คะแนน) 

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

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

รวม     

หมายเหตุ  
*     ใส่คะแนนที่นักเรียนได ้
**    รวมคะแนนทั้งหมด 
***   แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ ์
 

 
 
 
 
 

 
 


