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ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทกัษะ  

“เขียนคล่อง” 
(ฉบับกรรมการสอบ) 

 
 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 

 
 
 
 
 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์         มกราคม  ๒๕๕๙ 
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ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“เขียนคล่อง” 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

 

๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินการเขียนย่อความ 

๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ มี ๑ ฉบับ คือ การเขียนย่อความ เป็นการวัดความสามารถ 
    ในการเขียนย่อความของนักเรียน 

๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 

๑) ลักษณะเครื่องมือ ก าหนดบทความ ๑ เรื่อง เพ่ือให้นักเรียนอ่านแล้วเขียนย่อความ 
 

          ๑) ลักษณะเครื่องมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนเขียนย่อความจากเรื่องที่ก าหนดให้ด้วยตัวครึ่งบรรทัด ใช้เวลา ๓๐  นาท ี  

สมุนไพร 
เราคงเคยสังเกตเห็นว่าเมื่อสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมวไม่สบาย  มันมักจะไปเล็มหญ้าหรือใบตะไคร้กิน  

บางทีเม่ือถูกน้ าร้อนหรือไฟลวกมือ  ผู้ใหญ่จะใช้ว่านหางจระเข้มาทาที่แผล โดยบอกว่าช่วยท าให้แผลหายเร็ว      
และจะไม่เป็นแผลเป็นหรือเป็นรอยด่าง จะเห็นได้ว่าหญ้า ตะไคร้ ว่านหางจระเข้เป็นพืชที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาโรค
หรืออาการเจ็บป่วยบางอย่างได้ เราเรียกพืชชนิดนี้ว่า  สมุนไพร 

พืชสมุนไพรที่ควรปลูกไว้ เพราะใช้เป็นอาหารและรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยบางอย่างได้นั้น              
มีหลายชนิดด้วยกัน  เช่น ขิง และข่า เราใช้เหง้าสดหรือแห้งมาทุบให้แตก ต้มเอาน้ าดื่ม รักษาอาการท้องอืด       
จุกเสียด  ตะไคร้น ามาทั้งต้นและราก สับเป็นท่อน ต้มกับน้ าและเกลือ ดื่มรักษาอาการปวดท้อง ท้องอืดได้เช่นกัน          
กล้วยน้ าว้าถ้ารับประทานสดขณะยังห่ามอยู่สามารถรักษาอาการท้องเดินได้  ขมิ้นใช้เหง้าต าผสมกับน้ าฝน คั้นน้ า  
ทารักษากลากและเกลื้อน ต าลึงน าใบสดมาต า คั้นเอาน้ าทาแก้พิษแมลงกัดต่อย นอกจากนั้นยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆ   
อีกจ านวนมากท่ีมีประโยชน์มากเช่นกัน เช่น ใบกะเพรา ฝรั่ง น้อยหน่า กระเทียม และมะนาว เป็นต้น 

สมุนไพรหรือยาสมุนไพร ถึงแม้จะมีประโยชน์หลายประการแต่ก็ต้องมีความเข้าใจและมีความระมัดระวัง  
ในการใช้ เช่น ต้องระวังเรื่องความสะอาด  ต้องใช้ตามวิธีการและขนาดที่ระบุไว้  ต้องไม่ใช้นานเกินไป               
และถ้าอาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ้นหรือมีอาการผิดปกติหลังการใช้ ๓ - ๕ วัน ต้องรีบปรึกษาแพทย์ 

     (บทความเรื่อง สมุนไพร ของ นันทพร นิลวิเศษ และคณะ ในสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มท่ี ๑๔ พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๒๔๗ - ๒๔๘)  
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๒) วิธีการประเมิน   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวค าตอบ 
         ย่อบทความ  เรื่องสมุนไพร ของ นันทพร   นิลวิเศษ และคณะ  จากสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน       
พ.ศ. ๒๕๔๙  เล่ม ๑๔   หน้าที่ ๒๔๗ - ๒๔๘  ความว่า   
         สมุนไพรเป็นพืชที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยบางอย่างได้  การใช้สมุนไพรต้องใช้       
อย่างเข้าใจและใช้อย่างระมัดระวัง  พืชสมุนไพรมีหลายชนิด  แต่ละชนิดเราจะใช้ประโยชน์ในการรักษาแตกต่างกัน
ตามสรรพคุณของส่วนประกอบของพืช ได้แก่ ราก เหง้า ต้น และใบ  
 
 



-๔- 

 

๓) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนตามระดับคะแนน (Rubric Scores)  
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. รูปแบบ 
    การเขียน      
    ค าขึ้นต้น 

 ระบุการเขียน   
ค าขึ้นต้นได้ครบทุกข้อ 
ดังน้ี 
๑. ชื่อเรื่อง 
๒. ผู้แต่ง 
๓. แหล่งข้อมูล 
๔. ปีท่ีแต่ง 
๕. เลขหน้า 
๖. มีค าว่า 
“ความว่า” 

ปฏิบัติได้ 
 ๕ ข้อ 
 

ปฏิบัติได้ 
 ๔ ข้อ 
 

ปฏิบัติได้
น้อยกว่า  
๔ ข้อ 
 

๒. เนื้อหาสาระ    
  ๒.๑ ใจความ 
        หลัก 
     

๑. มีใจความหลักถูกต้อง ครบถ้วน  
๒. ครอบคลุมเน้ือหา ย่อหน้าท่ี ๑  
    และย่อหน้าท่ี ๓  
๓. มีค าส าคัญ ดังน้ี สมุนไพร คุณสมบัติ  
    รักษา ระมัดระวัง  
๔. หลอมรวมเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง  
    สัมพันธ์กัน 

ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ 
 ๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๑ ข้อ 

นักเรียน     
มีชิ้นงาน    
แต่ไม่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์
ทั้ง ๔ ข้อ 

  ๒.๒. ใจความ 
         รอง 

๑. มีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน 
๒. ครอบคลุมเน้ือหา  
๓. มีค าส าคัญ ดังน้ี  เหง้า ต้น ราก ใบ  
    ประโยชน์  
๔. หลอมรวมเนื้อหาต่อเน่ือง สัมพันธ์กัน 

ปฏิบัติได้ 
 ๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
 ๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๑ ข้อ 

นักเรียน     
มีชิ้นงาน    
แต่ไม่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์
ทั้ง ๔ ข้อ 

๓. การใช้ภาษา  
 

 ๑. เลือกค าใช้ได้ถูกต้อง 
๒. เรียงล าดับ 
    ใจความหลัก 
    ใจความรอง 
    ได้ถูกต้อง 
๓. เขียนเว้นวรรคตอน 
    ได้ถูกต้อง 
๔. ใช้ค าสุภาพ 
๕. ไม่ใช้ภาษาพูด 
    หรือภาษาถิ่น 

ปฏิบัติได้  
๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  
๓ ข้อ 

ปฏิบัติได ้
๑ - ๒ ข้อ 
 

๔. การเขียน 
    สะกดค า 

   เขียนสะกด
ค าถูกต้อง 
ทุกค า  
หรือผิด 
๑ - ๒ ค า 

เขียนสะกด
ค าผิด 
๓ ค า ขึ้นไป 
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๔) แบบบันทึกคะแนน 

 แบบบันทึกคะแนนการเขียนย่อความ 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

รวมคะแนน* ๑. รูปแบบการเขียน       
ค าขึ้นต้น 

(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๒. เนื้อหาสาระ 
(คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 
๓. การใช้ภาษา 

 (คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

 
๔. การเขียนสะกดค า 
(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) ๒.๑ ใจความหลัก 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
๒.๒ ใจความรอง 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

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

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

คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการเขียนย่อความของนักเรียนตามรายการประเมิน เพื่อให้รู้ว่านักเรยีนมีข้อบกพรอ่งในด้านใดส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนย่อความของนักเรียน 
  ๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนท่ีไดต้ามเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะรายการประเมิน  
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงการเขียนย่อความและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 
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๔. การแปลผลการประเมิน 
    ให้น าคะแนนจากการประเมินมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน การแปลผล 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ๑๖ - ๒๐ ดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ๑๔ - ๑๕ ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ๑๒ - ๑๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ๑๐ - ๑๑ พอใช้ 
ร้อยละ ๔๐ - ๔๙ ๘ - ๙ ปรับปรุง 
ร้อยละ ๓๐ - ๓๙ ๖ – ๗ ปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ ๐ - ๒๙ ๐ – ๕ เขียนไม่คล่อง 

 
ตัวอย่างสรุปผลการประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“เขียนคล่อง” 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ผลการประเมิน 

การเขียนย่อความ* 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

การแปลผล** 

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

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

รวม   

หมายเหตุ  
*     ใส่คะแนนที่นักเรียนได ้
**    แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ ์


