คาชี้แจง
เครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการเขียน”
(ฉบับกรรมการสอบ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน 2560

สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สงวนลิขสิทธิ์

มิถุนายน ๒๕๖๐
-๑-

คาชี้แจง
เครื่องมือวัดและประเมินผล “ความสามารถในการเขียน”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน 2560)
๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมิน
๑.๑ การเขียนคา
๑.๒ การเขียนเรื่อง
๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น ๒ ฉบับ คือ
๒.๑ ฉบับที่ ๑ การเขียนคา เป็นการวัดความสามารถในการเขียนคาตามคาบอก
๒.๒ ฉบับที่ ๒ การเขียนเรื่อง เป็นการวัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ
๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
๓.๑ ฉบับที่ ๑ การเขียนคา
๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการเขียนคาตามคาบอกของครู จานวน 2๐ คา ใช้เวลา 2๐ นาที
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
๑. ให้นักเรียนเขียนคาตามคาบอก จานวน 2๐ คา ใช้เวลา 2๐ นาที
๒. ครูอ่านคาให้นักเรียนฟัง คาละ ๒ ครั้ง โดยเว้นเวลา ๑ นาที ให้นักเรียนเขียนก่อนบอกคาในข้อต่อไป
คาที่กาหนดให้
๑. ระบาย
๒. สีน้า
๓. เผือก
๔. เพื่อนบ้าน
๕. เชยชม
๖. เบ็ด
๗. นอนหลับ
๘. ผิวหนัง
๙. เจ้าหญิง
๑๐. กล้อง

๑๑. เปลี่ยนแปลง
๑๒. ประหลาด
๑๓. ประถม
๑๔. เศร้าโศก
๑๕. น้้าตาล
๑๖. วาดรูป
๑๗. ค้าสาป
๑๘. ใส่บาตร
๑๙. ประสงค์
๒๐. โทรทัศน์

๒) การให้คะแนน
เขียนถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน เขียนผิด ไม่ได้คะแนน (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน)

-๒-

๓) แบบบันทึกคะแนน
แบบบันทึกคะแนน
ฉบับที่ ๑ การเขียนคา
โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………
ที่

ชื่อ – สกุล

ข้อที่
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.
คะแนนรวม**
หมายเหตุ
๑. ให้บันทึกคะแนนการเขียนคาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้รู้ว่านักเรียนเขียนคาใดไม่ได้ สาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนของนักเรียน
๒. วิธีการบันทึก ถ้าเขียนถูกต้องให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าเขียนผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  เท่ากับ ๐ คะแนน)
๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการเขียนของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม

-๓-

รวมคะแนน*
(คะแนนเต็ม
๒๐ คะแนน)

๓.๒ ฉบับที่ ๒ การเขียนเรื่อง
๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพที่กาหนด ด้วยตัวเต็มบรรทัด ความยาว
๘ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา 3๐ นาที
คาชี้แจง (ครูอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนฟัง)
ให้นักเรียนเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพให้ได้ใจความสมบูรณ์ ด้วยตัวเต็มบรรทัด ความยาว
๘ บรรทัด โดยให้เขียนเว้นบรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๓๐ นาที

แนวคาตอบ
การตั้งชื่อเรื่อง เป็นคา วลี หรือประโยคที่ถูกต้อง และมีความหมายที่สอดคล้องกับภาพ อาจจะมีคาใด
คาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาพ เช่น รักการอ่าน/หนังสือ/ห้องสมุด/นักเรียน/เพื่อน/ค้นคว้าหาความรู้/การเขียน/
เป็นต้น
สาระสาคัญ เขียนเรื่องตามจินตนาการให้ได้สาระสาคัญจากภาพ เช่น
๑. การค้นคว้าหาความรู้
๒. การสร้างนิสัยรักการอ่าน
๓. แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน
๔. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ฯลฯ
-๔-

๒) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนตามระดับคะแนน (Rubric Scores) ดังนี้
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน
๑. การตั้งชื่อเรื่อง
๑.๑ ชื่อเรื่องมีคาที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับภาพ
๑.๒ สื่อความหมายได้ตรง
หรือสอดคล้องกับภาพ
๑.๓ ใช้คา วลี ประโยค
หรือข้อความถูกต้อง
ตามหลักการใช้ภาษา
๒. สาระสาคัญของเรื่อง
๒.๑ ลาดับความคิด
อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ นาเสนอเนื้อหา
ตรงประเด็น
๒.๓ เนื้อหามีความสัมพันธ์
กับภาพ
๒.๔ มีความเป็นเหตุเป็นผล
๒.๕ มีการนาเสนอ
แนวคิดใหม่
๓. การใช้ภาษา
๓.๑ เลือกใช้คา
ได้ถูกต้อง
๓.๒ เขียนเว้นวรรคตอน
ได้ถูกต้อง
๓.๓ ใช้คาสุภาพ
๓.๔ ใช้ประโยค
สื่อความหมายได้
๓.๕ ใช้คาได้สละสลวย
๔. การเขียนสะกดคา
(เขียนผิดซ้า ให้นับเป็น ๑ คา)
๕. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๕.๑ เขียนตัวอักษรอ่านง่าย
๕.๒ สะอาดเรียบร้อย

๕

๔

ระดับคะแนน
๓
๒
ตั้งชื่อเรื่อง
ตั้งชื่อเรื่อง
ได้ตามเกณฑ์
ได้ตามเกณฑ์
ครบ ๓ ข้อ
๒ ข้อ

๑
ตั้งชื่อเรื่อง
ได้ตามเกณฑ์
๑ ข้อ

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน

เขียนเรื่อง
ได้สาระสาคัญ
ตามเกณฑ์
ครบ ๕ ข้อ

เขียนเรื่อง
ได้สาระสาคัญ
ตามเกณฑ์
๔ ข้อ

เขียนเรื่อง
ได้สาระสาคัญ
ตามเกณฑ์
๓ ข้อ

เขียนเรื่อง
ได้สาระสาคัญ
ตามเกณฑ์
๒ ข้อ

เขียนเรื่อง
ได้สาระสาคัญ
ตามเกณฑ์ ๑ ข้อ

ใช้ภาษา
ได้ตามเกณฑ์
ครบ ๕ ข้อ

ใช้ภาษา
ได้ตามเกณฑ์
๔ ข้อ

ใช้ภาษา
ได้ตามเกณฑ์
๓ ข้อ

ใช้ภาษา
ได้ตามเกณฑ์
๒ ข้อ

ใช้ภาษา
ได้ตามเกณฑ์
๑ ข้อ

เขียนถูกต้อง
ทุกคา

เขียนผิด
๑ - ๒ คา

เขียนผิด
๓ - ๔ คา

เขียนผิด
๕ - ๖ คา

เขียนผิด
๗ คา ขึ้นไป

เขียนได้
ตามเกณฑ์
ครบ ๒ ข้อ

เขียนได้ตามเกณฑ์
๑ ข้อ

คะแนนเต็ม ๒ คะแนน

-๕-

๓) แบบบันทึกคะแนน
แบบบันทึกคะแนน
ฉบับที่ ๒ การเขียนเรื่อง
โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………
คะแนน
ที่

ชื่อ - สกุล

๑. การตั้งชื่อเรื่อง

๒. สาระสาคัญของเรื่อง

๓. การใช้ภาษา

๔. การเขียนสะกดคา

(คะแนนเต็ม 3 คะแนน)

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)

๕. ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
คะแนนรวม**
หมายเหตุ
๑. ให้บันทึกคะแนนการเขียนเรื่องของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้รู้ข้อบกพร่องสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนของนักเรียน
๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน
๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการเขียนของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม

-๖-

รวมคะแนน*
(คะแนนเต็ม
20 คะแนน)

๔. การแปลผลการประเมิน
การประเมินผล ให้รวมคะแนนจากการวัดแต่ละฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ ๑ การเขียนคา (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
ฉบับที่ ๒ การเขียนเรื่อง (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
บันทึกผลของคะแนนจากการวัดเป็นรายบุคคล ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบสรุปผล
การวัดและประเมินผล “ความสามารถในการเขียน”
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1 : มิถุนายน 2560)
โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………
ที่

ฉบับที่ ๑
การเขียนคา*

ชื่อ - สกุล

(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

การแปลผล**

ฉบับที่ ๒
การเขียนเรื่อง*

การแปลผล**

(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

1.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
8.
9.
10.
รวม
หมายเหตุ
* ใส่คะแนนที่นักเรียนได้ในแต่ละฉบับ
** แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ์

จากนั้นให้นาคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ของระดับคะแนน
ร้อยละ ๗๕ - ๑๐๐
ร้อยละ ๕๐ - ๗๔
ร้อยละ ๒๕ - ๔๙
ร้อยละ ๐ - ๒๔

ช่วงคะแนน
ฉบับที่ ๑ การเขียนคา
ฉบับที่ ๒ การเขียนเรื่อง
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
(คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๑๕ - ๒๐
๑๕ - ๒๐
๑๐ - ๑๔
๑๐ - ๑๔
๕-๙
๕-๙
๐-๔
๐-๔

-๗-

การแปลผล
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

