
 

 

(ร่าง) ค าช้ีแจง 
เคร่ืองมือวดัและประเมินความสามารถและทักษะ 

ตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
“เขียนได้” 

  
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ 
 
 

 
 
 

 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าช้ีแจง 

 
๑. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลฉบบัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อประเมินการเขียนค าพื้นฐาน ประโยคง่ายๆ         

และมีมารยาทในการเขียน  
๒. เคร่ืองมือวดัและประเมินผลฉบบัน้ีแบ่งเป็น ๓ ตอน คือ 
 ตอนที ่๑  การเขียนค าพื้นฐาน   
 ตอนที ่๒ การเขียนประโยคง่ายๆ  
    ตอนที ่๓ การมีมารยาทในการเขียน  
๓. วธีิการประเมินและการแปลผล 
 ตอนที ่๑ การเขียนค าพื้นฐาน (ใชเ้วลา ๒๐ นาที)  
 วธีิการประเมิน  เขียนค าถูกตอ้งไดค้  าละ ๑ คะแนน เขียนผดิ ๐ คะแนน 

  การแปลผล รวมคะแนน แลว้เทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 
๒๐ คะแนน  หมายถึง  ดีเยีย่ม 
๑๘-๑๙ คะแนน    หมายถึง  ดี 
๑๖-๑๗ คะแนน   หมายถึง  พอใช ้
๐-๑๕ คะแนน    หมายถึง  ควรปรับปรุง 

  ค าทีใ่ช้เขียน 
๑. ใกล ้   ๑๑.  ขวา 
๒. ซา้ย    ๑๒. ล าธาร 
๓. เชือก   ๑๓. เหนือ 
๔. จ้ิงจอก   ๑๔. ใหม ่
๕. มงัคุด   ๑๕. เด๋ียว 
๖. กระดาษ   ๑๖. อากาศ 
๗. ชีวติ   ๑๗. ไกล 
๘. ตะไคร้   ๑๘. แตงกวา 
๙. ครัว    ๑๙. อยา่ 
๑๐. กระป๋อง   ๒๐. ใหญ่ 

 

 
 

 
 
 



 ตอนที ่๒ การเขียนประโยคง่ายๆ  (ใชเ้วลา ๒๐ นาที) 
 วธีิการประเมิน  แต่งประโยคไดถู้กตอ้งได ้๑ คะแนน ผดิ ๐ คะแนน 

  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 การมีมารยาทในการเขียน   
วิธีการประเมิน  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะเขียนหนงัสือในชั้นเรียนหรือสถานท่ีอ่ืนๆ             

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.  เขียนหนงัสือดว้ยลายมืออ่านง่าย     
๒. เขียนถูกตอ้ง สะอาด ไม่ขีดฆ่า เม่ือเขียนผิดลบจนสะอาด 
     แลว้จึงเขียนใหม่ 

    

๓. ไม่ขีดเขียนเล่นตามโตะ๊ เกา้อ้ี ฝาผนงั หรือท่ีสาธารณะ     
๔. ใชภ้าษาเขียนอยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะและบุคคล     

  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 

๔ ๔ ๔ ๔ ๑๖ ๔.๐๐ 

๑ เด็กหญิงมารยาท  เรียบร้อย ๓ ๔ ๔ ๔ ๑๕ ๓.๗๕ ดีเยีย่ม 

๒ เด็กชายลกัษณะ  ดีจริง ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒ ๓.๐๐ ดี 

๓ เด็กชายสุภาพ  ส่ือสาร ๒ ๒ ๓ ๓ ๑๐ ๒.๕๐ พอใช ้

๔ เด็กหญิงไพเราะ ใจงาม ๑ ๑ ๑ ๒ ๕ ๑.๒๕ ควร

ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผลการประเมินความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านเขียนได้ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ 

 นกัเรียนตอ้งไดผ้ลการประเมินในระดบัพอใชข้ึ้นไปทุกตอน คือ  
 ตอนที ่๑ การเขียนค าพื้นฐาน   
 ตอนที ่๒ การเขียนประโยคง่ายๆ  
    ตอนที ่๓ การมีมารยาทในการเขียน  

ที ่ ช่ือ – สกลุ นักเรียน ผลการประเมนิ สรุป 
ตอนที ่๑ ตอนที ่๒ ตอนที ่๓ 

๑ เด็กหญิงมารยาท  เรียบร้อย ดี ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม ผา่น 

๒ เด็กชายลกัษณะ  ดีจริง ดี ดี ดี ผา่น 

๓ เด็กชายสุภาพ  ส่ือสาร พอใช ้ ดี พอใช ้ ผา่น 

๔ เด็กหญิงไพเราะ ใจงาม พอใช ้ พอใช ้ ควรปรับปรุง ไม่ผา่น 

 
 

 



 

(ร่าง) เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
ความสามารถและทักษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

“เขียนได้” 
  
 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑   
 

 
 
 

 
 
 
 

ส านักวชิาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 



ความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน : ด้านเขยีนได้ 

 

ตอนที ่๑ 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนตามค าบอก ใชเ้วลา ๒๐ นาที 

ค าที ่ ค าทีเ่ขยีน ค าที ่ ค าทีเ่ขยีน 

๑. ............................................... ๑๑. ............................................... 

๒. ............................................... ๑๒. ............................................... 

๓. ............................................... ๑๓. ............................................... 

๔. ............................................... ๑๔. ............................................... 

๕. ............................................... ๑๕. ............................................... 

๖. ............................................... ๑๖. ............................................... 

๗. ............................................... ๑๗. ............................................... 

๘. ............................................... ๑๘. ............................................... 

๙. ............................................... ๑๙. ............................................... 

๑๐. ............................................... ๒๐. ............................................... 



ความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน : ด้านเขยีนได้ 

 
ตอนที่ ๒  
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนแต่งประโยคจากค าท่ีก าหนดให ้ค  าละ ๑ ประโยค  ใชเ้วลา ๒๐ นาที 
               (ครูอ่านเฉพาะค าช้ีแจงใหน้กัเรียนฟัง) 

ประโยคบอกเล่า 
๑. นิทาน 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
๒. รถ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
๓. ครัว  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
๔. กระโดด  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
๕. หมอ  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 



๖. ชิงช้า 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
ประโยคค าถาม 
๗. เพือ่น   
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
๘. เที่ยว    
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
ตอบค าถามด้วยประโยคปฏิเสธ  
 

๙. ประโยคค าถาม   เธอชอบดืม่น า้อัดลมไหม 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
๑๐. ประโยคค าถาม   เธอจะไปดูหนังกบัฉันไหม 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 



ความสามารถและทกัษะตามจุดเน้นการพฒันาคุณภาพผู้เรียน : ด้านเขยีนได้ 

 
ตอนที ่๓ 
ค าช้ีแจง สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนขณะเขียนหนงัสือในชั้นเรียนหรือสถานท่ีอ่ืนๆ 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.  เขียนหนงัสือดว้ยลายมืออ่านง่าย     
๒. เขียนถูกตอ้ง สะอาด ไม่ขีดฆ่า เม่ือเขียนผิดลบจนสะอาด 
     แลว้จึงเขียนใหม่ 

    

๓. ไม่ขีดเขียนเล่นตามโตะ๊ เกา้อ้ี ฝาผนงั หรือท่ีสาธารณะ     
๔. ใชภ้าษาเขียนอยา่งเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ี และบุคคล     
 

 
 


