คาชี้แจง
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ
“การเขียน”
(ฉบับกรรมการสอบ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สงวนลิขสิทธิ์

มกราคม ๒๕๖๐
-๑-

คาชี้แจง
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ
“การเขียน”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ภาคเรียนที่ ๒)
๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการเขียนเรียงความ
๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ มี ๑ ฉบับ คือ การเขียนเรียงความ
๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล
๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการเขียนเรียงความจากภาพที่กาหนดเพื่อวัดความสามารถการเขียนเรียงความ
เชิงสร้างสรรค์
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเรียงความจากภาพที่กาหนดให้ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาว ๑๐ บรรทัด
ใช้เวลา ๕๐ นาที

-๒-

๒) เกณฑ์ก ารให้ ค ะแนน ใช้ เกณฑ์วั ด ความสามารถในการเขี ยนเรี ยงความตามระดั บ คะแนน
(Rubric Scores) ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
รายการประเมิน

๕

ระดับคะแนน
๓
ตั้งชื่อเรื่อง
ได้ครอบคลุมทุกข้อ
ดังนี้
๑. ชื่อเรื่อง
สอดคล้อง
กับภาพ
๒. ใช้วลีหรือประโยค
ได้ครอบคลุม
ตามรูปภาพ
๓. เป็นประโยคเดียว
ใช้คาประทับใจ
ผู้อ่าน
เขียนคานา
ได้ครอบคลุมทุกข้อ
ดังนี้
๑. เกริ่นนาให้เกิด
ความรู้สึก
อยากอ่าน
๒. ประเด็นสอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง ภาพ
และชื่อเรื่อง
๓. ใช้ภาษาประณีต
ชวนอ่าน เช่น
มีคาคม สานวน
สุภาษิต เหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้อง
หรือบทกลอน
ที่ไพเราะ

๔

๑. การตั้งชื่อเรื่อง

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน

๒. การเขียนคานา

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน

-๓-

๒

๑

ตั้งชื่อเรื่อง
ได้ครอบคลุม ๒ ข้อ

ตั้งชื่อเรื่อง
ได้ครอบคลุม ๑ ข้อ
หรือไม่ตั้งชื่อเรื่องเลย

เขียนคานา
ได้ครอบคลุม ๒ ข้อ

เขียนคานา
ได้ครอบคลุม ๑ ข้อ
หรือไม่เข้าประเด็น
ใดเลย

รายการประเมิน
๓. การเขียน
เนื้อเรื่อง

๔. การเขียนสรุป

๕
เขียนเนื้อเรื่อง
ได้ครอบคลุมทุกข้อ
ดังนี้
๑. สาระสาคัญ
สอดคล้อง
กับภาพ
๒. การดาเนินเรื่อง
มีสาระ
เชื่อมโยงกัน
ตลอดทั้งเรื่อง
๓. มีข้อเท็จจริง
มีรายละเอียด
ตรงประเด็น
ที่นาเสนอ
๔. มีการนาเสนอ
แนวคิด
อย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์
สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง
๕. ใช้สานวนภาษา
ได้เหมาะสม
ถูกต้อง
คะแนนเต็ม
๔ คะแนน

๔
เขียนเนื้อเรื่อง
ได้ครอบคลุม
๔ ข้อ

เขียนสรุปเรื่อง
ได้ครบถ้วน
ทุกข้อ ดังนี้
๑. สรุปได้
ครอบคลุม
ทุกประเด็น
๒. มีการเสนอ
แนวคิด
จากเรื่อง
๓. ไม่สรุป
นอกประเด็น
๔. ไม่เพิ่ม
ประเด็นใหม่

-๔-

ระดับคะแนน
๓
เขียนเนื้อเรื่อง
ได้ครอบคลุม ๓ ข้อ

๒
เขียนเนื้อเรื่อง
ได้ครอบคลุม ๒ ข้อ

๑
เขียนเนื้อเรื่อง
ได้ครอบคลุม ๑ ข้อ
หรือไม่เข้าประเด็น
ใดเลย

เขียนสรุป
ได้ครอบคลุม ๒ ข้อ

เขียนสรุปได้
ครอบคลุม ๑ ข้อ

เขียนสรุป
ไม่เข้าประเด็นใดเลย

รายการประเมิน
๕. การใช้ภาษา

๖. การเขียน
สะกดคา

ระดับคะแนน
๕
๔
๓
๒
ใช้ภาษาได้ครบถ้วน
ใช้ภาษาได้ครบถ้วน
ทุกข้อ ดังนี้
ครอบคลุม ๒ ข้อ
๑. ใช้ประโยคที่
สื่อความหมายได้ดี
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน
๒. ใช้คา/สานวน
เหมาะสม
กับเนื้อหา
๓. ใช้ภาษาไม่วกวน
คะแนนเต็ม ๒ คะแนน
เขียนผิดไม่เกิน ๓ คา

-๕-

๑
ใช้ภาษาได้ครอบคลุม
เพียงข้อใดข้อหนึ่ง

เขียนผิด ๓ คา ขึ้นไป

๓) แบบบันทึกคะแนน
แบบบันทึกคะแนน
การเขียนเรียงความ
โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………
คะแนน
ที่

ชื่อ - สกุล

๑. การตั้งชื่อเรื่อง

๒. การเขียนคานา

(คะแนนเต็ม
๓ คะแนน)

(คะแนนเต็ม
๓ คะแนน)

๓. การเขียน
เนื้อเรื่อง
(คะแนนเต็ม
๕ คะแนน)

๔. การเขียนสรุป

๕. การใช้ภาษา

(คะแนนเต็ม
๔ คะแนน)

(คะแนนเต็ม
๓ คะแนน)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
คะแนนรวม**
หมายเหตุ
๑. ให้บันทึกคะแนนการเขียนเรียงความของนักเรียนตามรายการประเมินเพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องในด้านใด สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเขียนของนักเรียน
๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนทีไ่ ด้ตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน
๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงการเขียนเรียงความ และการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม

-๖-

๖. การเขียน
สะกดคา
(คะแนนเต็ม
๒ คะแนน)

รวมคะแนน*
(คะแนนเต็ม
๒๐ คะแนน)

๔. การแปลผลการประเมิน
บันทึกผลของคะแนนจากการวัดเป็นรายโรงเรียนและรายบุคคล ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างแบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถและทักษะ “การเขียน”
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ ๒)
โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ……………………………
ที่

การเขียนเรียงความ

ชื่อ - สกุล

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

การแปลผล***

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

จากนั้นให้นาคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
เกณฑ์ของระดับคะแนน
ร้อยละ 75 - 100
ร้อยละ 50 - 74
ร้อยละ 25 - 49
ร้อยละ 0 - 24

ช่วงคะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
15 - 20
10 - 14
5-9
0-4

-๗-

การแปลผล
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

