
 

 

(ร่าง) ค าช้ีแจง 
เคร่ืองมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 

ตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
“อ่านออก”  

  
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 
 
 

 
 
 

 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าช้ีแจง 

 
๑. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อประเมิน  
 ๑) การอ่านค าพื้นฐานเพิ่มเติมจากชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ ค า   
 ๒) การอ่านขอ้ความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียนดว้ยความเขา้ใจ 
 ๓) การมีมารยาทในการอ่าน 
๒. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลฉบบัน้ีแบ่งเป็น ๔ ตอน คือ 
 ตอนที ่๑  การอ่านค าพื้นฐาน   
 ตอนที ่๒ การเขา้ใจความหมายของค า 
 ตอนที ่๓ การอ่านขอ้ความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียนดว้ยความเขา้ใจ 
    ตอนที ่๔ การมีมารยาทในการอ่าน 
๓. วธีิการประเมินและการแปลผล 
 ตอนที ่๑ การอ่านค าพื้นฐาน (ใชเ้วลา ๕ นาที)  
 วธีิการประเมิน อ่านค าถูกตอ้งไดค้  าละ ๑ คะแนน อ่านผดิ ๐ คะแนน 
 การแปลผล  รวมคะแนนแลว้เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

     ๒๐  คะแนน  หมายถึง  ดีเยีย่ม 
๑๘-๑๙  คะแนน    หมายถึง  ดี 
๑๖-๑๗  คะแนน   หมายถึง  พอใช ้
  ๐-๑๕  คะแนน     หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 ตอนที ่๒ การเขา้ใจความหมายของค า (ใชเ้วลา ๑๕ นาที) 
 วธีิการประเมิน ตอบถูกตอ้งได ้๑ คะแนน ตอบผดิ ๐ คะแนน 
           เฉลยค าตอบ 

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. 
สงกรานต ์ ธูปเทียน ตกับาตร หลวงพอ่ เช่ียวชาญ การ

บรรยาย 
วนั

ครอบครัว 
อวยพร ความสุข อนัตราย 

  การแปลผล รวมคะแนน  แลว้เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
๑๐  คะแนน  หมายถึง  ดีเยีย่ม 
๘-๙  คะแนน    หมายถึง  ดี 
๖-๗  คะแนน   หมายถึง  พอใช ้
๐-๕  คะแนน     หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 
 
 



 ตอนที ่๓ การอ่านขอ้ความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียนดว้ยความเขา้ใจ
(ใชเ้วลา ๒๐ นาที) 

 วธีิการประเมิน  ตอบถูกตอ้งได ้๑ คะแนน ตอบผดิ ๐ คะแนน 
 เฉลยค าตอบ 
๑. ๒. ๓. ๔. ๕. 

การใฝ่เรียนใฝ่รู้ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน  
ฝึกคิด 

 และฝึกไตร่ตรอง 

หมัน่หาความรู้ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

ฉลาดรอบรู้ เด็กๆ จะเก่ง  
ชาติจะเจริญ  

ทุกคนจะมีความสุข 

  การแปลผล รวมคะแนน แลว้เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
๕ คะแนน    หมายถึง  ดีเยีย่ม 
๔ คะแนน     หมายถึง  ดี 
๓ คะแนน    หมายถึง  พอใช ้
๒ คะแนนลงมา   หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 ตอนที ่๔ การมีมารยาทในการอ่าน 
วธีิการประเมิน  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะอ่านหนงัสือในชั้นเรียนหรือในหอ้งสมุด       

ตามรายการประเมิน แลว้เทียบกบัเกณฑเ์ป็นระดบัคะแนน ดงัน้ี 
   ระดบัคะแนน ๔ หมายถึง  แสดงพฤติกรรม/ปฏิบติัเป็นประจ า 

   ระดบัคะแนน ๓ หมายถึง  แสดงพฤติกรรม/ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 

ระดบัคะแนน ๒ หมายถึง  แสดงพฤติกรรม/ปฏิบติันอ้ย 

ระดบัคะแนน ๑ หมายถึง  แสดงพฤติกรรม/ปฏิบติันอ้ยมาก/ไม่เคย 

รายการประเมิน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ไม่อ่านเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น     
๒. ไม่เล่นกนัขณะท่ีอ่าน     
๓. ไม่ฉีก พบั หรือ ขีด เขียนเล่นในหนงัสือ     
๔. ไม่แยง่อ่านหรือชะโงกหนา้ไปอ่านขณะท่ีผูอ่ื้นก าลงัอ่านอยู ่     
๕. จบัหนงัสือถูกตอ้งขณะท่ีอ่าน     

 

 

 



  การแปลผล  น าคะแนนรวมทุกรายการประเมินของนกัเรียนรายบุคคลหารดว้ยจ านวนรายการประเมิน        
แลว้เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
   คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๐๐ หมายถึง  ดีเยีย่ม 

  คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง  ดี 

  คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง  พอใช ้

  คะแนน ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง  ควรปรับปรุง 

ตัวอย่างการคิดคะแนน 

ที ่ ช่ือ – สกลุ นักเรียน 

รายการประเมนิ 
รวม

คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน

รวม 

หารด้วย 

รายการ

ประเมิน 

สรุปผล 

การ

ประเมนิ 

รายการ

ที ่๑ 

รายการ

ที ่๒ 

รายการ

ที ่๓ 

รายการ

ที ่๔ 

รายการ

ที ่๕ 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๐ ๔.๐๐ 

๑ เด็กหญิงมารยาท  เรียบร้อย ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๑๙ ๓.๘๐ ดีเยีย่ม 

๒ เด็กชายลกัษณะ  ดีจริง ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ๓.๐๐ ดี 

๓ เด็กชายสุภาพ  ส่ือสาร ๒ ๒ ๓ ๓ ๒ ๑๒ ๒.๔๐ พอใช ้

๔ เด็กหญิงไพเราะ ใจงาม ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๗ ๑.๔๗ ควร

ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านอ่านออก ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

 นกัเรียนตอ้งไดผ้ลการประเมินในระดบัพอใชข้ึ้นไปทุกตอน คือ  
 ตอนที ่๑ การอ่านค าพื้นฐาน   
 ตอนที ่๒ การเขา้ใจความหมายของค า 
 ตอนที ่๓ การอ่านขอ้ความ เร่ือง บทร้อยกรองท่ีมีความยากง่ายใกลเ้คียงกบัหนงัสือเรียนดว้ยความเขา้ใจ 
    ตอนที ่๔ การมีมารยาทในการอ่าน 

ที ่ ช่ือ – สกลุ นักเรียน 
ผลการประเมนิ 

สรุป 
ตอนที ่๑ ตอนที ่๒ ตอนที ่๓ ตอนที ่๔ 

๑ เด็กหญิงมารยาท  เรียบร้อย ดี ดีเยีย่ม ดี ดีเยีย่ม ผา่น 

๒ เด็กชายลกัษณะ  ดีจริง ดี ดี ดี ดี ผา่น 

๓ เด็กชายสุภาพ  ส่ือสาร พอใช ้ ดี พอใช ้ พอใช ้ ผา่น 

๔ เด็กหญิงไพเราะ ใจงาม พอใช ้ พอใช ้ พอใช ้ ควรปรับปรุง ไม่ผา่น 

 
 



 

(ร่าง) เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
ความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

“อ่านออก” 
  
 
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓   
 
 

 
 
 
 

 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



ความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน : ด้านอ่านออก 

 
ตอนที ่๑ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนอ่านค าท่ีก าหนดให ้ใชเ้วลา  ๕  นาที  (ครูอ่านเฉพาะค าช้ีแจงใหน้กัเรียนฟัง) 
 

๑. ไกวเปล ๑๑. ญาตมิิตร 
    

๒. เมื่อยล้า ๑๒.  กรรมกร 
    

๓. ขยบัเขยือ้น ๑๓. พยาธิ 
    

๔. บวชนาค ๑๔. ผวิพรรณ 
    

๕. ปีชวด ๑๕. แกงบวด 
    

๖. เกยีรตยิศ ๑๖. กระยาสารท 
    

๗. เอร็ดอร่อย ๑๗. เกลีย้ง 
    

๘. ระหว่าง ๑๘. โคลนตม 
    

๙. พระพรหม ๑๙. เหยือ่ 
    

๑๐. ประพฤติ ๒๐. เขย่า 

 



ความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน : ด้านอ่านออก 

 
ตอนที ่๒ 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนใชค้  าท่ีก  าหนดใหเ้ติมค าในช่องวา่งใหไ้ดใ้จความ  ใชเ้วลา  ๑๕  นาที  
              (ครูอ่านเฉพาะค าช้ีแจงใหน้กัเรียนฟัง) 
 
 
 

 

แม่กบัยายพาฉนัไปท าบุญท่ีวดัในวนั  (๑)________________มีผูค้นมา 
 
ท าบุญกนัมากมาย   ยายไปจุด (๒)____________ เพื่อบูชาพระ แม่พาฉนัไป  
 
(๓)________  เสร็จแลว้มานัง่ฟังพระสวดมนต ์  (๔)______________  ท่าน 
 
(๕)__________  เร่ืองการเทศน์และ (๖)___________ธรรมมาก  
 
ท่านเชิญชวนใหป้ระชาชนมาร่วมท าบุญกนัในวนัรุ่งข้ึนเพราะตรงกบัวนัท่ี ๑๔  
 
เมษายน ซ่ึงเป็น (๗) _____________ทุกคนควรมาสรงน ้าพระ และรดน ้าขอพร  
 
ผูสู้งอาย ุพร้อมทั้ง  (๘)______________ใหทุ้กคนมี ( ๙)___________                   
 
และเตือนใหร้ะมดัระวงัอยา่เล่นน ้ากนัจนเกิด (๑๐)__________ข้ึนได ้
 

ธูปเทียน    การบรรยาย อวยพร วนัครอบครัว   ตักบาตร  

ความสุข     หลวงพ่อ   สงกรานต์ อนัตราย     เช่ียวชาญ  

 



ความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน : ด้านอ่านออก 

 

ตอนที ่๓ 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านบทร้อยกรองท่ีก าหนดให ้แลว้เขียนตอบค าถาม  ใชเ้วลา  ๒๐  นาที 
              (ครูอ่านเฉพาะค าช้ีแจงใหน้กัเรียนฟัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบค าถาม 
๑.  บทร้อยกรองมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองใด 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

ใฝ่เรียนรู้ 

 

     ใฝ่เอ๋ยใฝ่เรียน 
    ฝึกอ่านเขียนเพียรคิดพินิจถาม 
    เสาะหาเพิ่มเติมเตม็ทุกโมงยาม 
    ไม่รู้ตามถามไถ่ในทุกวนั 
    หากนกัเรียนเยาวชนคนในชาติ 
    จะฉลาดเลิศล ้าดงัใจฝัน 
    ฝึกใฝ่เรียนใฝ่รู้อยูพ่ร้อมพลนั 
    อนาคตเดก็ไทยนั้นสุขสันตเ์อย 

ท่ีมา : วบูิลย ์ศรีโสภณ. บทดอกสร้อยอาขยาน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์สพป.ลพบุรี เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๒.  นกัเรียนตอ้งฝึกฝนอยา่งไรจึงจะเป็นคนใฝ่รู้ 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 
๓.  “เสาะหาเพิ่มเติมเตม็ทุกโมงยาม” ขอ้ความน้ีนกัเรียนเขา้ใจว่าอยา่งไร 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 
๔.  คนท่ีใฝ่เรียนรู้จะเป็นคนอยา่งไร 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 
๕. ถา้ทุกคนใฝ่เรียนรู้อนาคตของชาติจะเป็นอยา่งไร 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 
      ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 
 
 
 
 
 



ความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน : ด้านอ่านออก 

 
ตอนที ่๔ 
ค าช้ีแจง สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะอ่านหนงัสือในชั้นเรียนหรือในห้องสมุด แลว้เขียนเคร่ืองหมาย √  

ในระดบัคะแนนท่ีตรงกบัพฤติกรรม/การปฏิบติัของนกัเรียนตามความเป็นจริง 
 
                ระดบัคะแนน      ๔ หมายถึง  แสดงพฤติกรรม/ปฏิบติัเป็นประจ า 

                           ระดบัคะแนน      ๓ หมายถึง  แสดงพฤติกรรม/ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง 

                            ระดบัคะแนน      ๒ หมายถึง  แสดงพฤติกรรม/ปฏิบติันอ้ย  

                           ระดบัคะแนน      ๑ หมายถึง  แสดงพฤติกรรม/ปฏิบติันอ้ยมาก/ไม่เคย 
 

รายการ 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ไม่อ่านเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น     
๒. ไม่เล่นกนัขณะท่ีอ่าน     
๓. ไม่ฉีก พบั หรือ ขีด เขียนเล่นในหนงัสือ     
๔. ไม่แยง่อ่านหรือชะโงกหนา้ไปอ่านขณะท่ีผูอ่ื้นก าลงัอ่านอยู ่     
๕. จบัหนงัสือถูกตอ้งขณะท่ีอ่าน     
 

 


