(ร่ าง) คาชี้แจง
เครื่องมือวัดและประเมินความสามารถและทักษะ
ตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
“อ่ านคล่ อง”

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คาชี้แจง
๑. เครื่ องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมิน
๑) การอ่านข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยนอย่างคล่องแคล่ว
๒) การสรุ ปใจความสาคัญ แยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น
๓) การมีมารยาทในการอ่าน
๒. เครื่ องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้แบ่งเป็ น ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ การอ่านข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน
ตอนที่ ๒ การสรุ ปใจความสาคัญ แยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น
ตอนที่ ๓ การมีมารยาทในการอ่าน
๓. วิธีการประเมินและการแปลผล
ตอนที่ ๑ การอ่ า นข้อความ เรื่ อง บทร้ อยกรองที่ มี ค วามยากง่ า ยใกล้ เคี ย งกับหนั งสื อเรี ยน
(ใช้เวลา ๓ นาที)
วิธีการประเมิน ให้คะแนนนักเรี ยนตามรายการประเมิน โดยเทียบกับเกณฑ์เป็ นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ๔
หมายถึง
ดีเยีย่ ม
ระดับคะแนน ๓

หมายถึง

ดี

ระดับคะแนน ๒

หมายถึง

พอใช้

ระดับคะแนน ๑

หมายถึง

ควรปรับปรุ ง

รายการประเมิน
รายการประเมิน
๑. ความถูกต้องในการอ่านคา
๒. การอ่านเว้นวรรคตอน
๓. การอ่านออกเสี ยง ร ล
และคาควบกล้ า
๔. การอ่านคล่อง

๕. ความมัน่ ใจในการอ่าน

ระดับคะแนน
๔
อ่านคาได้ถูกต้อง
ชัดเจนทุกคา
เว้นวรรคตอน
ได้ถูกต้อง
อ่านออกเสี ยง ร ล
และคาควบกล้ า
ชัดเจนทุกคา
ใช้เวลาในการอ่าน
น้อยกว่า ๒ นาที
อ่านด้วยท่าทาง
มัน่ ใจมาก
เสี ยงดังฟังชัด
และไม่ตะกุกตะกัก

๓
อ่านออกเสี ยงผิด
ตั้งแต่ ๑-๒ คา
เว้นวรรคตอนผิด
ตั้งแต่ ๑-๒ แห่ง
อ่านออกเสี ยง ร ล
และคาควบกล้ าผิด
ตั้งแต่ ๑-๒ คา
ใช้เวลาในการอ่าน
๒ นาที ถึง ๒ นาที
๓๐ วินาที
อ่านด้วยท่าทาง
มัน่ ใจ
และเสี ยงดังฟังชัด

๒
อ่านออกเสี ยงผิด
ตั้งแต่ ๓-๔ คา
เว้นวรรคตอนผิด
ตั้งแต่ ๓-๔ แห่ง
อ่านออกเสี ยง ร ล
และคาควบกล้ าผิด
ตั้งแต่ ๓-๔ คา
ใช้เวลาในการอ่าน
๒ นาที ๓๑ วินาที
ถึง ๓ นาที
อ่านด้วยท่าทาง
มัน่ ใจ
ตะกุกตะกักเล็กน้อย

๑
อ่านออกเสี ยงผิด
๕ คาขึ้นไป
เว้นวรรคตอนผิด
๕ แห่งขึ้นไป
อ่านออกเสี ยง ร ล
และคาควบกล้ าผิด
๕ คา ขึ้นไป
ใช้เวลาในการอ่าน
มากกว่า ๓ นาที
อ่านด้วยท่าทาง
ไม่มนั่ ใจ

* ในที่น้ ีให้น้ าหนักคะแนนแต่ละรายการประเมินมีค่าเท่ากับ ๑
การแปลผล นาคะแนนรวมทุกรายการประเมินของนักเรี ยนรายบุคคลหารจานวนรายการประเมิ น
แล้วเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๐๐ หมายถึง
ดีเยีย่ ม
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง

ดี

คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง

พอใช้

คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐

ควรปรับปรุ ง

หมายถึง

ตัวอย่างการคิดคะแนน
คะแนน

รายการประเมิน
รวม

ที่

รายการ รายการ รายการ รายการ รายการ คะแนน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ที่ ๑

ที่ ๒

ที่ ๓

ที่ ๔

ที่ ๕

ที่ได้

รวม
หารด้วย
รายการ
ประเมิน

๔

๔

๔

๔

๔

๒๐

๔.๐๐

สรุปผล
การ
ประเมิน

๑

เด็กหญิงมารยาท เรี ยบร้อย

๓

๔

๔

๔

๔

๑๙

๓.๘๐

ดีเยีย่ ม

๒

เด็กชายลักษณะ ดีจริ ง

๓

๓

๓

๓

๓

๑๕

๓.๐๐

ดี

๓

เด็กชายสุภาพ สื่ อสาร

๒

๒

๓

๓

๒

๑๒

๒.๔๐

พอใช้

๔

เด็กหญิงไพเราะ ใจงาม

๑

๑

๑

๒

๒

๗

๑.๔๗

ควร
ปรับปรุ ง

ตอนที่ ๒ การสรุ ปใจความสาคัญ (ใช้เวลา ๑๐ นาที)
วิธีการประเมิน ตอบถูกต้องได้ ๑ คะแนน ตอบผิด ๐ คะแนน
เฉลยคาตอบ
๑.
ก

๒.
ง

๓.
ก

๔.
ข

๕.
ค

การแปลผล รวมคะแนน แล้วเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
๕ คะแนน
หมายถึง
ดีเยีย่ ม
๔ คะแนน
หมายถึง
ดี
๓ คะแนน
หมายถึง
พอใช้
๒ คะแนน ลงมา
หมายถึง
ควรปรับปรุ ง
ตอนที่ ๓ การมีมารยาทในการอ่าน
วิธีการประเมิน สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะอ่านหนังสื อในชั้นเรี ยนหรื อในห้องสมุด
ตามรายการประเมิน แล้วเทียบกับเกณฑ์เป็ นระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน ๔
หมายถึง
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบตั ิเป็ นประจา
ระดับคะแนน ๓

หมายถึง

แสดงพฤติกรรม/ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง

ระดับคะแนน ๒

หมายถึง

แสดงพฤติกรรม/ปฏิบตั ินอ้ ย

ระดับคะแนน ๑

หมายถึง

แสดงพฤติกรรม/ปฏิบตั ินอ้ ยมาก/ไม่เคย

รายการประเมิน
รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๓
๒

๔

๑

๑. ไม่อ่านเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
๒. ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน
๓. ไม่ฉีก พับ หรื อ ขีด เขียนเล่นในหนังสื อ
๔. ไม่แย่งอ่านหรื อชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่ผอู ้ ื่นกาลังอ่านอยู่
๕. ไม่ทิ้งหนังสื อไว้เกะกะ เก็บหนังสื อเข้าที่เรี ยบร้อย
๖. จับหนังสื อถูกต้องขณะที่อ่าน

การแปลผล นาคะแนนรวมทุกรายการประเมินของนักเรี ยนรายบุคคลหารจานวนรายการประเมิ น
แล้วเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๐๐ หมายถึง
ดีเยีย่ ม
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง

ดี

คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง

พอใช้

คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐

ควรปรับปรุ ง

หมายถึง

ตัวอย่างการคิดคะแนน
คะแนน

รายการประเมิน
รวม

ที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

รายการ

รายการ

รายการ

รายการ

รายการ

รายการ

คะแนน

ที่ ๑

ที่ ๒

ที่ ๓

ที่ ๔

ที่ ๕

ที่ ๖

ที่ได้

รวม
หาร

สรุ ปผล

ด้วย

การ

รายการ

ประเมิน

ประเมิน

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๒๔

๔.๐๐

๓

๔

๔

๔

๔

๓

๒๒

๓.๖๗

ดีเยีย่ ม

๒ เด็กชายลักษณะ ดีจริ ง

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๑๘

๓.๐๐

ดี

๓

เด็กชายสุภาพ สื่ อสาร

๒

๒

๓

๓

๒

๒

๑๔

๒.๓๓

พอใช้

๔

เด็กหญิงไพเราะ ใจงาม

๑

๑

๑

๒

๒

๒

๙

๑.๕๐

ควร

๑

เด็กหญิงมารยาท เรี ยบร้อย

ปรับ
ปรุ ง

สรุ ปผลการประเมินความสามารถและทักษะตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้ านอ่านคล่อง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
นักเรี ยนต้องได้ผลการประเมินในระดับพอใช้ข้ ึนไปทุกตอน คือ
ตอนที่ ๑ การอ่านข้อความ เรื่ อง บทร้อยกรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสื อเรี ยน
ตอนที่ ๒ การสรุ ปใจความสาคัญ แยกแยะข้อเท็จจริ ง ข้อคิดเห็น
ตอนที่ ๓ การมีมารยาทในการอ่าน
ที่

ตอนที่ ๑
ดีเยีย่ ม

ผลการประเมิน
ตอนที่ ๒
ดี

ตอนที่ ๓
ดีเยีย่ ม

ผ่าน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

สรุป

๑

เด็กหญิงมารยาท เรี ยบร้อย

๒

เด็กชายลักษณะ ดีจริ ง

ดี

ดี

ดี

ผ่าน

๓

เด็กชายสุภาพ สื่ อสาร

พอใช้

ดี

พอใช้

ผ่าน

๔

เด็กหญิงไพเราะ ใจงาม

ควรปรับปรุ ง

พอใช้

ควรปรับปรุ ง

ไม่ผา่ น

(ร่ าง) เครื่องมือวัดและประเมินผล
ความสามารถและทักษะตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
“อ่ านคล่ อง”

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ความสามารถและทักษะตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ด้ านอ่านคล่อง
ตอนที่ ๑
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านบทร้อยกรองที่กาหนดให้ ใช้เวลา ๓ นาที

เรียงร้ อยไมตรี
เรียงร้ อยไมตรี
ด้ วยเพชรดีแห่ งวาจา
มณีแดงแฝงเมตตา
คือคุณค่ าการแบ่ งปัน
มรกตสี สดใส
คือเข้ าใจกันและกัน
บุษราคัมลา้ เฉิดฉัน
คือของขวัญมิตรมงคล
โกเมนอันแก่ กา่
แม้ เกินกา้ ก็อดทน
นิลกาฬอันมืดมน
คือโทสะต้ องละวาง
หมอกฟ้ ามุกดาหาร
แม้ เนิ่นนานมิจืดจาง
เพทายไม่ หมองหมาง
คุณธรรมงามไพฑูรย์
เรียงร้ อยสร้ อยไมตรี ทั้งเก้ าสี มิเสื่ อมสู ญ
มิตรภาพจะเพิม่ พูน
เจิดจารู ญนิรันดร
ผูป้ ระพันธ์ : นภาลัย สุวรรณธาดา

ความสามารถและทักษะตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ด้ านอ่านคล่อง
ตอนที่ ๒
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านเรื่ องที่กาหนด แล้วเขียนเครื่ องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
ใช้เวลา ๑๐ นาที
อ่านเรื่ องที่กาหนด แล้วตอบคาถามข้อ ๑-๒
“...การเรี ยนชั้นประถมเท่าที่เห็น ชั้นหนึ่งมีนกั เรี ยนเกือบ ๔๐ คน ดูวชิ าวาดรู ป (ป.๑) ครู อธิ บายว่า
ได้พาเด็กไปทัศนศึกษาแล้วให้เด็กวาดรู ปด้วยสี เทียน สาหรับชั้น ป.๑ - ป.๔ ใช้ครู คนเดียวสอนทุกวิชา
ชั้น ป.๕-๖ จึงมีครู เฉพาะวิชาสอน ป.๔ เรี ยนปั้ นดิน เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคมเป็ นวันพลศึกษาแห่ งชาติ
ซึ่งเป็ นวันหยุดราชการ เขาส่ งเสริ มให้ประชาชนเล่นกีฬาและบริ การทดสอบพลานามัย จึงให้เด็กปั้ นรู ปคน
เล่นกีฬาต่างๆ ตามความคิดเห็นของเขา การให้เด็กไปเที่ยวตามที่ต่างๆ และแสดงความคิดเห็นในด้าน
ศิลปะนี้ดูจะทากันมาก เวลาข้าพเจ้าไปเยีย่ มชมวัด หน่วยศิลปากร ก็เห็นเด็กเล็กๆ มากับครู น่าชื่นชมมาก
ที่เด็กพวกนี้เดินเข้าแถวเรี ยบร้อย ครู ไม่ตอ้ งต้อนหรื อวิง่ ไล่จบั ทุกคนมีกระติกน้ าสะพายไปเอง เคยคิดว่า
เด็กอนุบาลไปดูวดั จะรู ้เรื่ องอะไร ไปดูญี่ปุ่นจึงเกิดความคิดว่า เขาคงจะต้องการให้เด็กมีความรู้สึกรัก
ผูกพันกับสถานที่ซ่ ึ งเป็ นสมบัติของชาติต้ งั แต่เล็กๆ จะได้ช่วยกันรักษา ที่ในเมืองจีนข้าพเจ้าได้เห็นเขา
เอาเด็กอนุบาลมาเล่นมอญซ่อนผ้าอยูใ่ นพระราชวังหลวง เมืองปั กกิ่ง ก็คงจะด้วยเหตุผลเดียวกัน การพาเด็ก
ออกทัศนศึกษาเช่นนี้ยงั มีโอกาสสอนอย่างอื่น เช่น ความมีวนิ ยั การทิ้งขยะในที่อนั ควร ที่ญี่ปุ่นนี้จะไม่เห็น
เศษกระดาษเกลื่อนกลาดตามท้องถนนเลย...”
ที่มา : มณี พลอยร้อยแสง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เรื่ อง ทัศนศึกษาการเรี ยนการสอนของญี่ปุ่น

๑. ข้อเท็จจริ งของเรื่ องนี้คือข้อใด
ก. ชั้น ป.๑ - ป.๔ ใช้ครู คนเดียวสอนทุกวิชา
ข. เด็กเล็กๆ ที่มากับครู น่าชื่นชมมากที่เด็กพวกนี้เดินเข้าแถวเรี ยบร้อย
ค. การให้เด็กไปเที่ยวตามที่ต่างๆ และแสดงความคิดเห็นด้านศิลปะนี้ดูจะทากันมาก
ง. เขาคงจะต้องการให้เด็กมีความรู ้สึกรัก ผูกพันกับสถานที่ซ่ ึ งเป็ นสมบัติของชาติต้ งั แต่เล็กๆ

๒. ข้อคิดเห็นของเรื่ องนี้คือข้อใด
ก. นักเรี ยนที่เข้าไปเยีย่ มชมวัดทุกคนมีกระติกน้ าสะพายไปเอง
ข. วันที่ ๑๐ ตุลาคมเป็ นวันพลศึกษาแห่งชาติ เป็ นวันหยุดราชการ
ค. การเรี ยนชั้นประถมในประเทศญี่ปุ่น ชั้นหนึ่งๆ มีนกั เรี ยนเกือบ ๔๐ คน
ง. การพาเด็กออกทัศนศึกษาเช่นนี้ยงั มีโอกาสสอนอย่างอื่น เช่น ความมีวนิ ยั การทิ้งขยะในที่อนั ควร
ใครผิด
สังคมไทยไร้เหตุผลคนอ่อนไหว
ทั้งข่าวลือข่าวหลอกกรอกหูเรา
ต้นตอข่าวขาดความน่าเชื่ อถือ
ทั้งเฟสบุก๊ ทุกสื่ อลือกันไป
ผลสุ ดท้ายต้นตอก็โดนจับ
ทาให้ชาวประชาผวากลัว
ศาสดาปลาบู่ถูกชูข่าว
ก็เพราะความอ่อนแอสังคมไทย

เชื่อกันไปต่างๆ อย่างโง่เขลา
ก็เก็บเอาไปคิดติดคาใจ
ก็ยงั ฮือฮากันจนหวัน่ ไหว
วันปี ใหม่เขื่อนจะพังระวังตัว
ถูกสั่งปรับข้อหาให้ข่าวมัว่
กลายเป็ นเรื่ องชวนหัวทัว่ ๆ ไป
เป็ นเรื่ องราวเพราะใครกันทาหวัน่ ไหว
สังคมไร้สติพินิจตรอง
ที่มา : http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=18578.0

๓. ข้อใดคือข้อสรุ ปของบทร้อยกรองนี้
ก. คนไทยเชื่อง่าย
ข. คนไทยโง่เขลา
ค. คนไทยอ่อนแอ
ง. คนไทยล้าสมัย
มันออกฤทธิ์ หลายข้อต่อสมอง
เส้นเลือดพองเปราะง่ายหลายอาการ
ตามัวคล้ายถูกบังดังมีม่าน
ขาดเลือดผ่านเลี้ยงหัวใจให้ตีบตัน

จงรู้โทษยาบ้าคือยาพิษ
งุ่นง่านความดันขึ้นขืนทดลอง
เป็ นลมชักโคม่าแววตาขยาย
เส้นเลือดหดตัวได้ไม่ทนทาน

ที่มา : ดาวอาชาไนย, http://www.klonthaiclub.com/index.php?topic=18633.0

๔. ใจความสาคัญของคาประพันธ์น้ ีคือข้อใด
ก. ยาบ้าคือยาพิษ
ข. ยาบ้าออกฤทธิ์ ต่อสมอง
ค. ยาบ้าทาให้เป็ นโรคลมชัก
ง. ยาบ้าออกฤทธิ์ ทาให้เส้นเลือดหดตัว

ชีวติ จะดีงาม มีความสุ ข ประเทศจะรุ่ งเรื องมัน่ คง และสังคมจะร่ มเย็นเกษมศานต์ ด้วยปั จจัย
ที่สาคัญที่สุด คือ การพัฒนาคน ซึ่งจะทาให้คนเป็ นคนดี มีความสุ ข และเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
การพัฒนาคนก็คือ การศึกษา
ที่มา : http://www.sriprawat.net/44cw1.htm

๕. บทสรุ ปของบทความนี้คือข้อใด
ก. ชีวติ ที่ดีทาให้ประเทศและสังคมร่ มเย็น
ข. การพัฒนาคนช่วยให้สังคมมีความร่ มเย็นเกษมศานต์
ค. การศึกษาช่วยพัฒนาคนและนาไปสู่ การพัฒนาประเทศ
ง. สังคมที่ร่มเย็นช่วยให้ประเทศมีความสุ ขและเจริ ญรุ่ งเรื อง

ความสามารถและทักษะตามจุดเน้ นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : ด้ านอ่านคล่อง
ตอนที่ ๓
คาชี้แจง สังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยนขณะอ่านหนังสื อในชั้นเรี ยนหรื อในห้องสมุด แล้วเขียนเครื่ องหมาย √
ในระดับคะแนนที่ตรงกับพฤติกรรม/การปฏิบตั ิของนักเรี ยนตามความเป็ นจริ ง
ระดับคะแนน ๔
ระดับคะแนน ๓

หมายถึง
หมายถึง

แสดงพฤติกรรม/ปฏิบตั ิเป็ นประจา
แสดงพฤติกรรม/ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง

ระดับคะแนน ๒

หมายถึง

แสดงพฤติกรรม/ปฏิบตั ินอ้ ย

ระดับคะแนน ๑

หมายถึง

แสดงพฤติกรรม/ปฏิบตั ินอ้ ยมาก/ไม่เคย

รายการ
๑. ไม่อ่านเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
๒. ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน
๓. ไม่ฉีก พับ หรื อ ขีด เขียนเล่นในหนังสื อ
๔. ไม่แย่งอ่านหรื อชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่ผอู ้ ื่นกาลังอ่านอยู่
๕. ไม่ทิง้ หนังสื อไว้เกะกะ เก็บหนังสื อเข้าที่เรี ยบร้อย
๖. จับหนังสื อถูกต้องขณะที่อ่าน

๔

ระดับคะแนน
๓
๒

๑

