
-๑- 

 

 

ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทกัษะ  

“เขียนคล่อง” 
(ฉบับกรรมการสอบ) 

 
 

 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ 
ภาคเรียนที่ ๒ 

 
 

 
 
 

 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ  
 

 
สงวนลิขสิทธิ์         มกราคม ๒๕๕๙ 
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ค าช้ีแจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“เขียนคล่อง” 
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) 

 

๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ มี ๑ ฉบับ คือ การเขียนเรียงความ 

๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 
          ๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนเรียงความจากภาพที่ก าหนดเพ่ือวัดความสามารถการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
   

ค าชี้แจง   
ให้นักเรียนเขียนเรียงความตามจินตนาการจากรูปภาพที่ก าหนดให้ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด                  

ความยาว ๑๒ - ๑๕ บรรทัด ใช้เวลา ๖๐ นาท ี  
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๒) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนตามระดับคะแนน (Rubric Scores) 
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การตั้งช่ือเรื่อง   ตั้งช่ือเรื่องได้

ครอบคลมุทุกข้อ 
ดังนี ้
๑. ช่ือเรื่อง 
    สอดคล้อง 
    กับภาพ 
๒. ใช้ค าน่าสนใจ 
    สื่อความหมาย 
    ชัดเจน 
๓. มีความคิด 
    สร้างสรรค ์

ตั้งช่ือเรื่อง    
ได้ครอบคลุม 
๒ ข้อ 
 

ตั้งช่ือเรื่อง     
ได้ครอบคลุม 
๑ ข้อ หรือไมต่ั้ง
ช่ือเรื่องเลย 

๒. การเขียนค าน า 
     
 

  เขียนค าน าได้
ครอบคลมุทุกข้อ 
ดังนี ้
๑. เปิดประเด็น 
    เร้าใจให้เกิด 
    ความรู้สึก                
    อยากอ่าน 
๒. เนื้อหาสอดคล้อง 
    กับภาพ 
    และช่ือเรื่อง 
๓. ใช้ภาษาประณีต             
    ชวนอ่าน เช่น  
    มีค าคม ส านวน 
    สุภาษิต  
    เหตุการณ ์
    ที่เกี่ยวข้อง   
    หรือบทกลอน 
    ที่ไพเราะ  

เขียนค าน า 
ได้ครอบคลุม 
 ๒ ข้อ 
 

เขียนค าน า 
ได้ครอบคลุม 
๑ ข้อ  
หรือไมเ่ข้า
ประเด็นใดเลย 
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รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓. การเขียน 
    เนื้อเรื่อง 
     

เขียนเนื้อเรื่องได้ครอบคลุม    
ทุกข้อ ดังนี้ 
๑. เนื้อเรื่องสอดคล้องกับภาพ 
๒. การด าเนินเรื่องมีเนื้อหา 
    ไปในทิศทางเดียวกันกับ 
    ช่ือเรื่องและภาพ 
๓. มีเนื้อเรื่องเกี่ยวเนื่อง 
    สัมพันธ์กันตลอดทั้งเรื่อง 
๔. มีข้อเท็จจริงมีรายละเอียด  
    อธิบายประเด็นท่ีน าเสนอ 
๕. น าเสนอแนวคิด 
    จินตนาการอย่าง 
    เหมาะสม และสร้างสรรค ์

เขียนเนื้อเรื่องได้
ครอบคลมุ ๔ ข้อ 
 

เขียนเนื้อเรื่อง 
ได้ครอบคลุม ๓ ข้อ 
 

เขียนเนื้อเรื่อง 
ได้ครอบคลุม 
๒ ข้อ 
 

เขียนเนื้อเรื่อง 
ได้ครอบคลุม 
๑ ข้อ  
หรือไมเ่ข้า
ประเด็นใดเลย 

๔. การเขียนสรปุ   เขียนสรุปเรื่อง                 
ได้ครบถ้วน 
ทุกข้อ ดังนี ้ 
๑. เขียนได้ใจความ 
    ชัดเจน 
๒. ระบุแนวทาง 
    น าไปใช้ในชีวิต 
๓. เขียนทิ้งท้าย               
    ให้ผู้อ่านเกิดความ 
    ประทับใจ เช่น   
    ใช้ค าคม สุภาษิต  
    หรือกลอน 
    ที่ไพเราะ 
๔. ไมเ่พิ่มประเด็น    
    ใหม่ 

เขียนสรุป                 
ได้ครอบคลุม                  
๓ ข้อ 
 

เขียนสรุปได้
ครอบคลมุ 
 ๒ ข้อ 
 

เขียนสรุปได้
ครอบคลมุ 
๑ ข้อ  
หรือไมเ่ข้า
ประเด็นใดเลย 
 

๕. การใช้ภาษา    ใช้ภาษา                      
ได้ครบถ้วน     
ทุกข้อ ดังนี ้ 
๑. เลือกใช้ค า   
ได้ถูกต้อง
เหมาะสมกับ
เนื้อหาของเรื่อง 
 ๒.ใช้ภาษา 
ไม่วกวน                  
เยิ่นเย้อ 

ใช้ภาษา                   
ได้ครอบคลุม
เพียงข้อใด 
ข้อหนึ่ง 

๖. การเขียน 
    สะกดค า  

  เขียนถูกต้อง                 
ทุกค า 

เขียนผิดไมเ่กิน  
๓ ค า  

เขียนผิด ๔ ค า 
ขึ้นไป 
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๓) แบบบันทึกคะแนน 

 แบบบันทึกคะแนนการเขียนเรียงความ 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

รวมคะแนน* ๑. การตัง้ชื่อเรื่อง 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๒. การเขียนค าน า 
(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๓. การเขียน 
เนื้อเรื่อง 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๔. การเขียนสรุป 
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๕. การใช้ภาษา 
(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

๖. การเขียน 
สะกดค า 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 
๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         
๖.         
๗.         
๘.         
๙.         

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

คะแนนรวม**        

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการเขียนเรียงความของนักเรียนตามรายการประเมิน เพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องในด้านใดส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนของนกัเรียน 
  ๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนท่ีไดต้ามเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะรายการประเมิน  
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงการเขียนเรียงความและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 
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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 ด ี
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 ๖ (ภาคเรียนที่ ๒) 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 
การเขียน 

เรียงความ* 
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

การแปลผล** 

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

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

รวม   

หมายเหตุ  
*     ใส่คะแนนที่นักเรียนได ้
**    แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ ์


