
 

แบบประเมินเพ่ือคัดกรอง 

การอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมรมภาษาไทย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

เอกสารทางวิชาการล าดับที่  ๗/๒๕๕๗ 



ค าน า 
 
 
 ด๎วย  กระทรวงศึกษาธิการ   ได๎ประกาศให๎การศึกษาเป็นวาระแหํงชาติ  “รวมพลัง

ยกระดับคุณภาพการศึกษา”  ทั้งประกาศนโยบายเรํงดํวนที่จะลดปัญหาด๎านการอํานไมํออก 

เขียนไมํได๎ของนักเรียนประถมศึกษา  โดยให๎มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเด็กกลุํมเสี่ยงที่ยัง

ไมํสามารถอาํนออกเขยีนได๎ นํามาสอนซํอมเสริม เพื่อให๎นักเรยีนประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ทุกคน 

ต๎องอํานออกเขียนได๎  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ทุกคนต๎องอํานคลํองเขียนคลํอง  และ

นักเรียนทุกคนสามารถอํานรู๎เรื่องและสื่อสารได๎ เพื่อการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ และเรียนรู๎

ตลอดชวีิต  

 ในการนี้  กลุํมนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยชมรมภาษาไทย  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  ไดจ๎ัดทําแบบประเมินเพื่อคัดกรอง 

การอาํนและการเขยีนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อตรวจสอบความสามารถทางการอําน 

การเขยีนภาษาไทย  และใช๎เป็นขอ๎มูลระดับหอ๎งเรยีนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ๎

โดยบันทกึผลและรายงานผลตํอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒  

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรํวมกัน   

 ขอขอบคุณ  นายธีรพงษ์  สารแสน  ผู๎อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ชมรมภาษาไทย และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทําน  ที่ให๎คําแนะนํา 

ในการจัดทําแบบประเมินเพื่อคัดกรองในครั้งนี้ 
 

 

             ฉวีวรรณ  ถาโท 

            ศึกษานิเทศก์  กลุมํสาระการเรียนรูภ๎าษาไทย 

 
  
 

 

 

 



สารบัญ 

 
 

เรื่อง  หน้า 

คํานํา  

สารบัญ  

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอาํนและการเขียนภาษาไทย ๑ 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓ 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๙ 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๗ 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๕ 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๓ 

 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๑ 

คณะผู๎จัดทํา ๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินเพ่ือคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************* 

ค าชี้แจง    

 แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอาํนและการเขียนภาษาไทยชุดนี้  ใช๎คําจากบัญชีคํา

พืน้ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  แบบประเมินมี ๒ ฉบับ  คือ   
 

ฉบับที่ ๑ การอ่าน : ฉบับคัดกรองดา๎นการอําน  มี ๓ ตอน 

 ตอนที่ ๑  ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน  ๒๐ คํา คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ใช๎เวลาอาํน

ไมํเกิน ๓ นาท ี (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ  ๔-๕ วินาที  ถา๎อํานไมํไดห๎รือหยุดสะกดอยูํเกิน

เวลาท่ีกําหนด ให๎หยุดอาํนคํานั้น ถือวําอํานไมํได๎ และให๎อํานคําตอํไป)  เกณฑ์การให๎คะแนน 

อาํนถูกตอ๎ง ชัดเจน ได๎คะแนน คําละ ๑ คะแนน     

 ตอนที่ ๒  มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด  ประกอบด๎วยขอ๎ความ ๕-๖ ประโยค 

เกณฑ์การให๎คะแนน  คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดีเส๎นใตค๎ําละ๑ คะแนน (คําท่ีไมํคดิ

คะแนน  หากนักเรียนอาํนผิด  ให๎ผู๎ประเมินบันทกึคํานัน้ไวใ๎นชอํงหมายเหตุ   เพื่อใช๎ประกอบ 

การพัฒนานักเรียนตอํไปดว๎ย)  ให๎เวลาในการอํานคําในประโยคทัง้หมดไมํเกิน ๒ นาท ี ถ๎าอําน

สะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร  ให๎ผํานคํานั้นและอํานตอํไป  (ถือวําอาํนคําดังกลําวไมํได)๎  

คําซ้ํากันถ๎าอํานผิด  ถอืเป็น ๑ คํา  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน   

 ตอนที่ ๓  มีขอ๎ความเป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ  ๑๐๐-๑๒๐ คํา หรอืประมาณ 

 ๑๐-๑๒ บรรทัด  ใช๎เวลาอาํนไมํเกิน  ๕ นาท ี ออกเสยีงคํา  ประโยคและขอ๎ความได๎ถูกต๎อง  

ร๎อยละ  ๖๐  คอืประมาณ  ๖๐-๙๐ คํา  (คําซ้ํากันถา๎ผิดนับเป็นหน่ึงคํา  ถ๎าอาํนผิด  อาํนเดา

หรือหยุดสะกดคํา  เวลาประมาณ  ๔-๕ วินาทีตํอคํา)  อนุโลมได๎แตํตอ๎งไมํเกิน ๑๐ คํา  

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
 

 

 

 

 
 

                         



ความสามารถในการอา่น 

 อ่านคล่อง : สามารถอํานออกเสียงคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน)  

ภายในเวลาท่ีกําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป  (๖๔ คะแนนขึ้นไป)   

 อ่านได้ :  อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนร๎อยละ ๖๐-๗๙  ขึ้นไป  (๔๘-๖๓ คะแนน) 

 อ่านไม่ได้ :  อาํนออกเสียงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนตํ่ากวาํร๎อยละ ๖๐  (๐–๔๗ คะแนน) 
 

ฉบับการเขียน 

 เป็นการเขียนตามคําบอกของครู  แบํงเป็น  ๒  ตอน  คือ 

 ตอนที่ ๑  เขยีนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน  ๒๐ คํา  คะแนนเต็ม  ๒๐  

คะแนน 

 ตอนที่ ๒  เขียนประโยคตามคําบอกของครู  จํานวนคําที่พิจารณา ๓๐ คํา เขยีนผิด 

หักคําละ ๑ คะแนน  ผิดคําซ้ํากัน  คดิเป็นคําเดยีวกัน  คะแนนเต็ม  ๓๐ คะแนน 
 

ความสามารถในการเขียน   

 เขียนคล่อง :  สามารถเขยีนคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน) 

ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐  ขึ้นไป  (๔๐ คะแนนขึ้นไป) 

 เขียนได้ :  เขียนคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน)  ได๎คะแนนร๎อยละ  

๕๐-๖๙  ขึ้นไป  (๒๕-๓๙ คะแนน) 

 เขียนไมไ่ด้ :  อาํนออกเสยีงคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน) 

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐  (๐-๒๔ คะแนน) 
 

ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน 

   อาํนไมํได ๎/ เขียนไมํได๎ = ๑ 

          อาํนได ๎/ เขยีนได๎   = ๒ 

          อาํนคลํอง / เขียนคลอํง = ๓ 
 

************************* 
 

                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่ ๑  การอ่าน   

 ให๎นักเรียนอํานคําเปน็รายบุคคล   จํานวน  ๒๐  คํา  (คําละ  ๑ คะแนน) 

 

คํานับ กะละมัง แกงคั่ว ละมุด รักษา 

จิ้งจอก เลีย้ว นิสัย นาฬิกา เกา๎อี้ 

คะน๎า กระจก กระตําย อยํา หมอ๎ 

บันได เพ่ือน แมน๎ โต๏ะ เต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่ ๒  การอ่าน   

 ให๎นักเรียนอํานประโยคตํอไปนีเ้ป็นรายบคุคล  

(จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๓๐ คํา คําละ ๑ คะแนน โดยให๎คะแนนเฉพาะคําที่ขีดเสน๎ใต๎) 

 

 

         หมา  และ  หม ี อยูํ  บ๎าน  เดยีว  กัน  ทุกเช๎า  หมาและหมี  
 

     จะ  ออก  ไป  หากนิ  และชวํย กัน  ตักน้ํา ใน  แมนํ้ํา  มาใช๎ 
 

        วัน  หนึ่ง  หมีเป็น  ไข๎  ออกไปหากนิไมํได๎  ไปตักน้ําไมไํหว  
  

     หมาจงึออกไปหากิน ไปตักน้ําให๎หมี  หมาเดนิ  ไปพบ  หนูนา  หนูนา 
 

     ถามหาหมวีํา  “หมไีปไหน” หมาตอบวํา “หมไีมํสบาย ฉันจะไปหาน้ํา 
 

     หายา มาใหห๎มีกิน” 

 

 

 

 

 
 

                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่ ๓    จงอาํนขอ๎ความตํอไปนี ้  (๓๐ คะแนน) 

 

         ยอดกระโดด  ไลํจับก๎อง  ก๎องวิ่งหนีไปรอบๆ   ด๎านขวา       
 

และคอยแหยํยอด  ให๎ยอดไลํตาม  ทั้งสองคนวิ่งไลํกัน  จนเหง่ือไหล   
 

แตํก็สนุกมาก    
 

         ยอดและก๎อง  วิ่งเข๎าไปใกลป๎ระกายและพลอย  ประกาย 
 

บอกให๎ทั้งสองคนไปเลํนไกลๆ  
 

“เลํนไลกํันอยํางนี ้ไมํดหีรอก ถา๎ไมํระวัง จะเป็นอันตรายได๎”    
 

พลอยเตือน 
 

ยอดวิ่งไลํก๎อง  เขาวิ่งเร็วมาก  จึงวิ่งชนต๎นหวา๎ ยอดร๎องลั่น   
 

มือกุมหน๎าผาก 
 

ก๎อง พลอยและประกาย รีบมาดูกอ๎ง และชวํยพายอดไปหาหมอ 

 

 
 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่ ๑  ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน  ๒๐ คํา  (คําละ ๑ คะแนน) 

 
 

ชวน เนื้อ ใหญํ หญ๎า ไหว๎ 

กระป๋อง กระโดด โต๏ะ ซํอน ชนะ 

กะละมัง ศาลา คะน๎า บูชา เงิน 

เขีย้ว ฝุาย ดว๎ย เลีย้ว ชอบ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่  ๒   ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู   (คิดคะแนนเฉพาะคําที่ขีดเสน๎ใต๎ 

คําละ ๑ คะแนน  รวม  ๓๐ คํา) 

 

 

             หมาและหมี  อยํูบ๎านเดียวกัน ทุกเชา๎หมาและหมี จะออก ไปหากิน  
 

     และชวํยกันตักน้ํา ใน แมนํ้ํามาใช ๎
 

    วัน หนึ่งหมเีปน็ ไข ๎ ออกไปหากนิไมไํด๎  ไปตักน้ําไมไํหว  หมาจึงออกไป 
 

     หากิน ไปตักน้ําให๎หม ี หมาเดนิไปพบ หนูนา  หนูนาถามหาหมีวาํ  “หมไีปไหน” 
 

     หมาตอบวํา  “หมีไมํสบาย ฉันจะไปหาน้าํ หายา มาใหห๎มกีิน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         



แบบบันทกึคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

 
โรงเรยีน ........................................................... 

เครอืขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ........................................................... 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
 

เลขที่ ชื่อ/สกุล 
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ลงช่ือ ................................................  ผูค๎ัดกรอง 

                                          (................................................) 

วันที่  ...........  เดือน  ...........................  พ.ศ. .................... 

 
                         



แบบประเมินเพ่ือคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

*********************** 

ค าชี้แจง       

 แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอาํนและการเขียนภาษาไทยชุดนี้  สํวนใหญใํช๎คําจาก

บัญชีคําพืน้ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒  แบบประเมินมี  ๒ ฉบับ  คือ   
 

ฉบับการอ่าน :  ฉบับคัดกรองด๎านการอาํน  มี  ๓ ตอน 

 ตอนที่ ๑  ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน  ๓๐  คํา คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ใช๎เวลาอาํน

ไมํเกิน  ๓ นาท ี  (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ  ๔-๕ วินาที  ถา๎อํานไมํไดห๎รือหยุดสะกดอยูํ

เกนิเวลาท่ีกําหนด ให๎หยุดอํานคําน้ัน  ถือวําอํานไมํได๎  และให๎อํานคําตอํไป)  เกณฑ์การให๎

คะแนน  อํานถูกตอ๎ง  ชัดเจน  ได๎คะแนน  คําละ  ๑ คะแนน   

 ตอนที่ ๒  มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด  ประกอบด๎วยขอ๎ความ ๕-๖ ประโยค 

เกณฑ์การให๎คะแนน คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขีดเส๎นใตค๎ําละ ๑ คะแนน (คําท่ีไมํคดิ

คะแนน  หากนักเรียนอาํนผิด  ให๎ผู๎ประเมินบันทกึคํานัน้ไวใ๎นชอํงหมายเหตุ   เพื่อใช๎ประกอบ 

การพัฒนานักเรียนตอํไปดว๎ย) ให๎เวลาในการอํานคําในประโยคทัง้หมดไมํเกิน ๒ นาท ีถ๎าอาํน 

สะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร  ให๎ผํานคํานั้นและอํานตอํไป (ถอืวําอํานคําดังกลําวไมํได)๎ 

คําซ้ํากนัถา๎อํานผิด ถอืเป็น ๑ คํา  คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน   

  ตอนที่ ๓  มีขอ๎ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ  ๑๐๐-๑๒๐ คํา  หรือ

ประมาณ ๑๐-๑๒ บรรทัด  ใชเ๎วลาอํานไมํเกิน  ๕ นาท ี ออกเสียงคํา  ประโยคและขอ๎ความ

ได๎ถูกต๎อง  ร๎อยละ  ๖๐ คอืประมาณ  ๖๐-๙๐ คํา  (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหน่ึงคํา ถ๎าอํานผิด 

อาํนเดาหรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา)  อนุโลมไดแ๎ตํต๎องไมํเกิน ๑๐ คํา  

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

 

 
                         



ความสามารถในการอา่น 

 อ่านคล่อง : สามารถอํานออกเสยีงคํา  ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน)  

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป  (๘๐ คะแนนขึ้นไป)   

 อ่านได้ : อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน)  ภายใน 

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนร๎อยละ  ๖๐-๗๙  ขึ้นไป  (๖๐-๗๙  คะแนน) 

 อ่านไม่ได้ : อาํนออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนตํ่ากวาํร๎อยละ  ๖๐  (๐-๕๙ คะแนน) 
 

ฉบับการเขียน 

 เป็นการเขียนตามคําบอกของครู  แบํงเป็น  ๒  ตอน  คือ 

 ตอนที่ ๑ เขยีนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๓๐ คํา คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 

 ตอนที่ ๒ เขียนประโยคตามคําบอกของครู  จํานวน  ๕-๖ ประโยค  จํานวนคําที่

พิจารณา ๔๐ คํา  เขยีนผิดหักคําละ ๑ คะแนน  ผิดคําซ้ํากัน คดิเป็นคําเดียวกัน  คะแนนเต็ม 

๔๐ คะแนน 
 

ความสามารถในการเขียน   

 เขียนคล่อง :  สามารถเขยีนคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน) 

ไดค๎ะแนนร๎อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  (๔๙ คะแนนขึ้นไป) 

 เขียนได้  :  เขียนคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒  ตอน) 

ได๎คะแนนร๎อยละ  ๕๐-๖๙  ขึ้นไป  (๓๕-๔๘ คะแนน) 

 เขียนไมไ่ด้ :  อาํนออกเสยีงคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน) 

ภายในเวลาที่กําหนด  ไดค๎ะแนนต่ํากวําร๎อยละ  ๕๐  (๐-๓๔ คะแนน) 
 

ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน 

   อาํนไมํได ๎/ เขียนไมํได๎ = ๑ 

          อาํนได ๎/ เขยีนได๎   = ๒ 

          อาํนคลํอง / เขียนคลอํง = ๓ 

******************************* 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

****************** 
 

ตอนที่ ๑  การอ่าน   

 ให๎นักเรียนอํานคําเปน็รายบุคคล  จํานวน  ๓๐  คํา  (คําละ ๑ คะแนน) 

 

แคะหู เจอะเจอ เสียใจ ระย๎า ไขมัน 

ได๎ยนิ ออมเงิน กระดาน ตั๊กแตน วุํนวาย 

องุนํ ขยัน โบกมือ แยกแยะ ข๎อศอก 

ปุ๋ยคอก ศึกษา จิ้งจก ปากกา ออกไขํ 

แกงจืด กระดาษ แดดร๎อน กระป๋อง ปีขาล 

เตารีด มีดโกน กวาดพ้ืน ฝอยทอง แตํงตัว 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่ ๒  การอ่าน   

 ให๎นักเรียนอํานประโยคตํอไปนีเ้ป็นรายบคุคลจํานวน  ๕ ประโยค    

(จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๔๐ คําคําละ ๑ คะแนน  โดยใหค๎ะแนนเฉพาะคําที่ขีดเสน๎ใต๎) 

 

 

      ๑.  แมว    เหมียว   ของ   เธอ   ชอบ   กนิ   ปลา   ยําง    ไหม 
 

      ๒.  สอง ข๎าง     ทาง     เป็น     สวน     ดอกไม๎     สวย   งาม 
 

      ๓.  ที่    ตลาด    ริม    แมํ    น้ํา    ม ี   ผลไม ๎   ขาย    มากมาย 
 

      ๔.  สุนัข    ของ    ใคร    ซุกซน    เหลือ    เกนิ 
 

      ๕.  ผู๎ใหญํ    ชอบ    ดูขําว    จาก    โทรทัศน์    มากกวํา   เด็กๆ 

 

 

 

 

 

 
 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่ ๓   อาํนข๎อความตํอไปนี้   (๓๐ คะแนน) 

 

  รุํงนภา  นําปลาทูที่ซื้อมา   ไปคลุกข๎าวให๎สีเทากับสทีอง  สีเทา 
 

นอนหลับอยูํหน๎าเตาไฟ  สํวนสีทองเข๎ามาเคล๎าเคลยีใกล๎ๆ รุํงนภา  สทีอง 
 

มีนิสัยซุกซน  ชอบวิ่งเลํนทําให๎สิ่งของตกหลํนเป็นประจํา แตํรุํงนภาก็ยังรัก 
 

และเอ็นดู 
 

  รุํงนภา เป็นเด็กนํารัก  มใีจโอบอ๎อมอารี  เรียนเกํง  ชอบอาํน 
 

หนังสือสม่ําเสมอ  ไมํเคยทําใหพ๎ํอแมํและยายต๎องเป็นหํวงกังวล  เธอจงึ 
 

เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวและเพ่ือนที่โรงเรียน 

 

 

 

 
 

 
 

                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่ ๑ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู  จํานวน  ๓๐ คํา  (คําละ ๑ คะแนน) 

 
 

แคะหู เจอะเจอ เสียใจ ระย๎า ไขมัน 

ได๎ยนิ ออมเงิน กระดาน ตั๊กแตน วุํนวาย 

องุนํ ขยัน โบกมือ แยกแยะ ข๎อศอก 

ปุ๋ยคอก ศึกษา จิ้งจก ปากกา ออกไขํ 

แกงจืด กระดาษ แดดร๎อน กระป๋อง ปีขาล 

เตารีด มีดโกน กวาดพ้ืน ฝอยทอง แตํงตัว 

 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

****************** 

 

ตอนที่ ๒  ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู  จํานวน ๕ ประโยค 

(คิดคะแนนเฉพาะคําทีข่ีดเสน๎ใต๎  คําละ  ๑ คะแนน  รวม  ๔๐ คํา) 

 

 

 ๑.  แมว     เหมยีว     ของ     เธอ     ชอบ     กิน     ปลา      
 

   ยําง     ไหม 
 

 ๒.  สอง ข๎าง     ทาง     เป็น     สวน     ดอกไม๎    สวย   งาม 
 

 ๓.  ที่     ตลาด     ริม     แมํ     น้ํา     ม ี    ผลไม๎     ขาย     
 

  มากมาย 
 

 ๔.  สุนัข     ของ     ใคร     ซุกซน     เหลือ     เกนิ 
 

 ๕.  ผู๎ใหญํ     ชอบ     ดูขําว     จาก     โทรทัศน์     มากกวํา  
 

  เด็กๆ 

 

 

 

 
                         



แบบบันทกึคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
 

โรงเรยีน ........................................................... 

เครอืขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ........................................................... 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
 

เลขที ่ ชื่อ/สกุล 
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ลงช่ือ ................................................  ผูค๎ัดกรอง 

                                        (................................................) 

วันที่  ...........  เดือน  ...........................  พ.ศ. .................... 

 

 

                         



แบบประเมินเพ่ือคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 
 

ค าชี้แจง  แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอาํน การเขียนของนักเรียนชุดนี ้ สวํนใหญใํช๎คําจาก

บัญชีคําพืน้ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓  แบบประเมินมี  ๒  ฉบับ  คือ   
 

ฉบับการอ่าน : ฉบับคัดกรองด๎านการอําน  มี  ๓  ตอน 

 ตอนที่ ๑  ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน  ๓๐ คํา  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ใช๎เวลาอาํน

ไมํเกิน  ๓  นาท ี (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ  ๔-๕ วินาที  ถา๎อํานไมํไดห๎รือหยุดสะกดอยูํ

เกนิเวลาท่ีกําหนด  ให๎หยุดอํานคํานัน้  ถอืวําอํานไมํได๎ และให๎อํานคําตํอไป)  เกณฑ์การให๎

คะแนน  อํานถูกตอ๎ง ชัดเจน  ได๎คะแนน คําละ ๑ คะแนน   

 ตอนที่ ๒  มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด  ประกอบด๎วยขอ๎ความ ๕-๖ ประโยค  

เกณฑ์การให๎คะแนน  คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดีเส๎นใต ๎คําละ ๑ คะแนน  (คําที่ไมํ

คดิคะแนน หากนักเรียนอาํนผิด ให๎ผู๎ประเมินบันทกึคํานัน้ไวใ๎นชอํงหมายเหตุ  เพื่อใชป๎ระกอบ 

การพัฒนานักเรียนตอํไปดว๎ย)  ให๎เวลาในการอํานให๎เวลาอาํนคําในประโยคทั้งหมด ไมํเกนิ  

๒  นาท ี ถ๎าอาํนสะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร ให๎ผํานคํานั้นและอํานตํอไป  (ถือวําอํานคํา

ดังกลําวไมํได๎)  คําซ้ํากันถ๎าอาํนผิด  ถอืเป็น ๑ คํา  คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน   

 ตอนที่ ๓  มีขอ๎ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ   ๑๐๐-๑๒๐ คํา  หรือ

ประมาณ ๑๐-๑๒ บรรทัด  ใชเ๎วลาอํานไมํเกิน ๕ นาท ี ออกเสียงคํา  ประโยคและขอ๎ความ

ได๎ถูกต๎อง ร๎อยละ ๖๐  คอืประมาณ  ๖๐-๙๐ คํา  (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหน่ึงคํา ถ๎าอํานผิด 

อาํนเดาหรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา) อนุโลมไดแ๎ตํตอ๎งไมํเกิน ๑๐ คํา  

คะแนนเต็ม  ๓๐ คะแนน 

 

 

 
                         



ความสามารถในการอา่น 

 อ่านคล่อง :  สามารถอํานออกเสยีงคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน) 

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป  (๘๐ คะแนนขึ้นไป)   

 อ่านได ้:  อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๓ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนร๎อยละ  ๖๐-๗๙  ขึ้นไป  (๖๐-๗๙  คะแนน) 

 อ่านไม่ได้ :  อาํนออกเสียงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๓ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนต่ํากวําร๎อยละ  ๖๐  (๐-๕๙ คะแนน) 
 

ฉบับการเขียน 

 ตอนที่ ๑  เขยีนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๓๐ คํา  คะแนนเต็ม ๓๐ 

คะแนน 

 ตอนที่ ๒  เขียนประโยคตามคําบอกของครู  จํานวน  ๕-๖  ประโยค  จํานวนคํา 

ที่พิจารณา  ๔๐ คํา  เขียนผิด  หักคําละ ๑ คะแนน  ผิดคําซ้ํากัน คดิเป็นคําเดียวกัน   

(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 
 

ความสามารถในการเขียน   

 เขียนคล่อง  :  สามารถเขียนคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน) 

ได๎คะแนนร๎อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  (๔๙ คะแนนขึ้นไป) 

 เขียนได้  :  เขียนคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒  ตอน) 

ได๎คะแนนร๎อยละ  ๕๐-๖๙  ขึ้นไป  (๓๕-๔๘ คะแนน) 

 เขียนไมไ่ด้  :  อาํนออกเสียงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน) 

ภายในเวลาที่กําหนด  ไดค๎ะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐  (๐-๓๔  คะแนน) 
 

ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน 

   อาํนไมํได ๎/ เขียนไมํได๎ = ๑ 

          อาํนได ๎/ เขยีนได๎   = ๒ 

          อาํนคลํอง / เขียนคลอํง = ๓ 

******************************* 
 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๑   การอ่าน   

 ให๎นักเรียนอํานคําเปน็รายบุคคล  จํานวน  ๓๐ คํา  (คําละ  ๑ คะแนน) 

 

หัวเราะ อําเภอ ตะกรอ๎ แมงมุม เลาํลือ 

แตํงตั้ง แจํมใส น้ําหอม ดาวเรือง ชอ๎นสอ๎ม 

ขัดขวาง บานเย็น วันเพ็ญ เล่ือยไม๎ ของปลอม 

ขนม เชญิชวน สงสาร พืชผล สวนครัว 

วันเฉลมิ ครอบครัว พรกิไทย น้ําตาล พากเพียร 

อธิบาย ธงชาติ พักผํอน วันเกิด กระปุก 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๒  การอ่าน   

 ให๎นักเรียนอํานคําตํอไปนีเ้ปน็รายบุคคลจํานวน  ๖ ประโยค   

(จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๔๐ คําคําละ ๑ คะแนน  โดยใหค๎ะแนนเฉพาะคําที่ขีดเสน๎ใต๎) 

 

 

 ๑.  ตะไคร๎     ใช ๎    ทํา  เคร่ืองแกงเผ็ด 
 

 ๒.  ลูก   บัว   กิน  อรํอย   แตํ   ราคา   แพง 
 

 ๓.  พํอ   กับ   ลุงไปกรีด    ยางแตํเชา๎   มืด   ทุกวนั 
 

 ๔.  คน   เกียจคร๎านจะไมมํคีวามเจริญ    กา๎วหน๎า 
 

 ๕.  รถ   บรรทุก   ของ   หนัก   แลํน   บน   ถนน   ลูกรัง 
 

 ๖.  ข๎าวโพด    เป็น    อาหาร   ที่ม ี  ประโยชน์    มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๓   อาํนข๎อความตํอไปนี้   (๓๐  คะแนน) 

  

 เย็นวันหนึ่ง  ขณะที่ฉันเดนิผํานตน๎ไม๎ใหญํ  เห็นรังนกตกลงมา  มีลูกนก                

อยํูในนั้น  ๓  ตัว  พวกมันคงตกใจกลัว  จึงพากันร๎องระงม   ฉันรูส๎กึสงสารมาก             

ใจหนึ่งคิดอยากจะนําลูกนกไปดูแลที่บ๎าน  แตํอีกใจหนึ่งก็อยากจะนํามันกลับขึน้ไป 

ไวบ๎นตน๎ไม๎เหมือนเดมิ   แตตํ๎นไม๎สูงมาก  ฉนัไมํกล๎าปีนขึน้ไป 
 

 ขณะที่กําลังตัดสินใจอยํูนั้น  มเีด็กกลํุมหนึ่งเดินผํานมาเห็นพอดี  ตาํงพากัน

ไปมุงดูลูกนก   ซึ่งบางตัวกําลังตะเกยีกตะกายออกจากรัง  ตัวหนึ่งออกจากรังมาอยูํ

บนพ้ืนดนิไดแ๎ล๎ว แตํอีก ๒ ตัวยังอยํูในรัง  มนัคงกลัวเด็กๆ กลุมํนี้  เหมือนที่ฉนัคิดวํา

พวกเขาจะรังแกลูกนก  แตํเปลาํเลย  เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นวาํ  “นําสงสารลูกนกพวกนี้

จังเลย   เราจะไปตามพี่มาชวํยเอารังนกไปไวบ๎นตน๎ไม๎เหมือนเดมิ”   พูดแล๎วก็วิ่ง 

จากไป 
 

 สักครูํก็กลับมาพรอ๎มกับพี่ชายตัวสูงใหญํ  เขานํารังนกกลับขึน้ไปไว๎บนตน๎ไม๎    

ลูกนกปลอดภัยแล๎ว  พวกเรารู๎สึกอ่ิมใจมาก  ที่ชํวยลูกนกทั้ง  ๓  ตัวไดส๎ําเร็จ 

 

 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 
 

ตอนที่ ๑   เขียนตามคําบอกของครู  จํานวน  ๓๐  คํา  (คําละ ๑ คะแนน) 
 

หัวเราะ อําเภอ ตะกรอ๎ แมงมุม เลาํลือ 

แตํงตั้ง แจํมใส น้ําหอม ดาวเรือง ชอ๎นสอ๎ม 

ขัดขวาง บานเย็น วันเพ็ญ เล่ือยไม๎ ของปลอม 

ขนม เชญิชวน สงสาร พืชผล สวนครัว 

วันเฉลมิ ครอบครัว พรกิไทย น้ําตาล พากเพียร 

อธิบาย ธงชาติ พักผํอน วันเกิด กระปุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๒   เขียนตามคําบอกของครู  จํานวน  ๖  ประโยค  

(คิดคะแนนเฉพาะคําทีข่ีดเสน๎ใต๎  คําละ  ๑ คะแนน  รวม  ๔๐ คํา) 

 

 

 ๑.  ตะไคร๎     ใช ๎    ทํา  เคร่ืองแกงเผ็ด 
 

 ๒.  ลูก    บัว    กนิ   อรอํย    แตํ    ราคา   แพง 
 

 ๓.  พํอ    กับ   ลุงไปกรดี    ยางแตํเชา๎   มืด    ทุกวนั 
 

 ๔.  คน    เกียจคร๎านจะไมมํคีวามเจรญิ     ก๎าวหน๎า 
 

 ๕.  รถ    บรรทุก    ของ    หนัก    แลํน    บน    ถนน    ลูกรัง 
 

 ๖.  ข๎าวโพด    เป็น    อาหาร   ที่มี   ประโยชน์    มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         



แบบบันทกึคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
 

โรงเรยีน ........................................................... 

เครอืขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ........................................................... 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
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การอ่าน การเขยีน 
ตอ

นท
ี่ ๑

   
๓

๐ 
คะ

แน
น 

ตอ
นท

ี่ ๒
   

๔
๐ 

คะ
แน

น 

ตอ
นท

ี่ ๓
   

๓
๐ 

คะ
แน

น 

รว
ม 
  ๑

๐๐
 ค
ะแ

นน
 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ
 

ตอ
นท

ี่ ๑
   

๓
๐ 

คะ
แน

น 

ตอ
นท

ี่ ๒
   

๔
๐ 

คะ
แน

น 

รว
ม 
  ๗

๐ 
 ค
ะแ

นน
 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

ลงช่ือ ................................................  ผูค๎ัดกรอง 

                                         (................................................) 

วันที่  ..........  เดือน  ...........................  พ.ศ. .................... 

 
                         



แบบประเมินเพ่ือคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 
 

ค าชี้แจง   แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอําน การเขียนของนักเรียนชุดนี ้ สวํนใหญใํช๎คําจาก

บัญชีคําพืน้ฐาน   ชั้นประถมศกึษาปีท่ี ๔  แบบประเมินมี  ๒  ฉบับ  คือ 

   

ฉบับการอ่าน  :  ฉบับคัดกรองดา๎นการอาํน  มี  ๓ ตอน 

 ตอนที่ ๑  ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน ๔๐  คํา  คะแนนเต็ม  ๔๐  คะแนน  ใช๎เวลา

อาํนไมํเกิน  ๓  นาที  (ใช๎เวลาอาํนคําละประมาณ  ๔-๕ วินาที  ถา๎อาํนไมํไดห๎รือหยุดสะกด

อยูํเกนิเวลาที่กําหนด ให๎หยุดอาํนคํานั้น  ถือวําอํานไมํได ๎และให๎อํานคําตํอไป)  เกณฑ์การให๎

คะแนน  อํานถูกตอ๎ง  ชัดเจน  ได๎คะแนน คําละ  ๑ คะแนน  คะแนนเต็ม  ๔๐ คะแนน   

 ตอนที่ ๒  มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน  ๑ ชุด   ประกอบด๎วยขอ๎ความ  ๘ ประโยค  

เกณฑ์การให๎คะแนน  คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดีเส๎นใต ๎ คําละ ๑ คะแนน  (คําที่ไมํ

คดิคะแนนหากนักเรียนอํานผิด  ให๎ผู๎ประเมิน บันทึกคํานัน้ไว๎ในชํองหมายเหตุ  เพื่อใช๎ประกอบ 

การพัฒนานักเรียนตอํไปดว๎ย)   ให๎เวลาในการอํานให๎เวลาอาํนคําในประโยคทั้ง ๑๐ ประโยค 

ไมํเกิน ๓ นาท ี ถ๎าอาํนสะดุดคําใดคําหน่ึงนานเกินสมควร ให๎ผํานคําน้ันและอาํนตํอไป (ถือวํา

อาํนคําดังกลําวไมํได)๎  คําซ้ํากันถา๎อํานผิด  ถอืเป็น  ๑ คํา  คะแนนเต็ม  ๖๐ คะแนน   

 ตอนที่ ๓ มีขอ๎ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ  ๑๐๐-๑๕๐ คํา หรอืประมาณ 

๑๐-๑๓ บรรทัด   ใช๎เวลาอาํนไมํเกิน  ๕ นาท ี ออกเสยีงคํา  ประโยคและขอ๎ความได๎ถูกต๎อง  

ร๎อยละ  ๖๐  คอืประมาณ  ๖๐-๙๐ คํา  (คําซ้ํากันถา๎ผิดนับเป็นหน่ึงคํา  ถ๎าอาํนผิด  อาํนเดา

หรือหยุดสะกดคํา  เวลาประมาณ  ๔-๕ วินาทีตํอคํา)  อนุโลมได๎แตํตอ๎งไมํเกิน ๑๐ คํา  

คะแนนเต็ม  ๓๐ คะแนน 

 

 
 

                         



ความสามารถในการอา่น 

 อ่านคล่อง :  สามารถอํานออกเสยีงคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  ภายในเวลา 

ที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน)  คะแนนเต็ม ๑๓๐ คะแนน  ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป    

(๑๐๔  คะแนนขึ้นไป)   

 อ่านได้ :  อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนร๎อยละ  ๖๐-๗๙  ขึ้นไป  (๖๐-๗๙  คะแนนขึ้นไป) 

 อ่านไม่ได้ : อาํนออกเสียงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนตํ่ากวาํร๎อยละ  ๖๐  (๐-๕๙ คะแนน) 
 

ฉบับการเขียน 

 ตอนที่ ๑   เขยีนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน  ๔๐ คํา  คะแนนเต็ม  ๔๐  

คะแนน 

 ตอนที่ ๒   เขียนประโยคตามคําบอกของครู  จํานวน  ๑๐ ประโยค  จํานวนคํา 

ที่พิจารณา  ๖๐ คํา  เขยีนผิด  หักคําละ  ๑ คะแนน  ผิดคําซ้ํากัน  คดิเป็นคําเดียวกัน   

คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน 
 

ความสามารถในการเขียน :  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 เขียนคล่อง : สามารถเขยีนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน) 

ได๎คะแนนร๎อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  (๗๐ คะแนนขึ้นไป) 

 เขียนได้ : เขียนคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน)  ได๎คะแนน 

ร๎อยละ  ๕๐-๖๙  ขึ้นไป  (๕๐-๖๙  คะแนน) 

 เขียนไมไ่ด้ : อาํนออกเสยีงคํา ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน)              

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนต่ํากวําร๎อยละ  ๕๐  (๐-๔๙  คะแนน) 
 

ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน 

   อาํนไมํได ๎/ เขียนไมํได๎ = ๑ 

          อาํนได ๎/ เขยีนได๎   = ๒ 

          อาํนคลํอง / เขียนคลอํง = ๓ 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๑  การอ่าน  ให๎นักเรียนอํานคําเปน็รายบุคคล จํานวน ๔๐ คํา   

(คําละ  ๑ คะแนน) 

 

เส้ือฝน แพรํหลาย ปึกแผนํ สม๎จี๊ด เฟื่องฟาู 

ประแปูง สังกะสี ประมาท อันตราย ท๎องทุํง 

อาวุธ ฝรั่งดอง เขากวาง เข็ดหลาบ สิ้นเปลือง 

หอยโขํง กลิง้กลอง หน๎าตําง ลนลาน สมบัต ิ

ซําหริ่ม หกเหลี่ยม เตรียมการ แหลมคม เม่ือยล๎า 

นอนหงาย พลิกคว่ํา กระจุย เสน๎ชัย อนามัย 

ลักขโมย เดี๋ยวเดยีว หอํเห่ียว สร๎างสรรค์ บริการ 

ปัญหา ของขวัญ สมบูรณ์ ออมทรัพย์ ซักฟอก 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๒  การอ่าน  ให๎นักเรียนอํานประโยคตํอไปนีเ้ป็นรายบคุคล 

 จํานวน ๑๐ ประโยค  (จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๖๐ คํา  คําละ ๑ คะแนน  โดยให๎

คะแนนเฉพาะคําที่ขีดเสน๎ใต๎) 
 
 

 ๑.  รุํงอรุณ  คลุก  ข๎าว  กับ  ปลาทู  ให ๎ แมว  กิน 
 

 ๒. เจ๎าเหมียว  คอย  เคล๎าเคลีย  อยํู  ใกล๎  รุํงอรุณ 
 

 ๓. พระสงฆ ์ ออก  บณิฑบาต   ตั้งแตํ   เชา๎ตรู ํ
 

 ๔. ธรรมชาติ  ของ น้าํ  จะไหล  จาก ที่สูง  ลงสู ํ ที่ต่ํา  เสมอ 
 

 ๕. ทุกคน  ต๎อง  ปฏบิตัิ  ตาม  สัญญาณ   ไฟจราจร 
 

 ๖.  นักกีฬา  ต๎อง  ฝึกซ๎อม  อยํางหนัก  เพ่ือใหไ๎ด๎   ชัยชนะ 
 

 ๗.  หมูบํ๎านนี ้  มคีนชรา   จํานวนมาก 
 

 ๘.  ฉัน  นั่งรถ  โดยสาร   กลับบ๎าน   เป็น   ประจํา 
 

 ๙.  หลัง   โรงเรียน  มี  ที่ดิน   วํางเปลาํ  อยํู  แปลง   หนึ่ง 
 

 ๑๐.  นาง  พยาบาล  ผู๎ม ีประสบการณ์  อยํูเวร เป็น  ประจํา 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๓   จงอาํนข๎อความตํอไปนี ้ (๓๐ คะแนน) 

 

 วันนี้   วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  โรงเรียนของเราพานักเรียน            

ไปทัศนศึกษาที่วัดพระแก๎ว  ซึ่งมีช่ือเป็นทางการวํา  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ

สถานที่สําคัญอีกหลายแหํงในกรุงเทพฯ  คุณครูให๎นักเรียนขึ้นรถที่หน๎าโรงเรียนใน

ตอนเช๎า  ทุกคนรําเริงแจํมใส  ร๎องเพลงและหัวเราะกันอยํางสนุกสนานตลอดทาง  

จนกระทั่งถงึวัดพระแกว๎ก็พร๎อมใจกันเงียบเสยีงและเดินเข๎าวัดอยํางเรยีบรอ๎ย 
 

 วัดนี้สวยงามมากที่สุด  สมเป็นวัดคูํบ๎านคูํเมืองจริงๆ มีความสะอาดและเป็น

ระเบียบอยํางไมํมทีี่ติ  ฉันเคยอํานประวัติของพระแก๎วมรกตในบทเรียนมาแล๎ว  เม่ือ

มีโอกาสมานมัสการ จึงกราบด๎วยความศรัทธาเล่ือมใส  และพยายามเพํงพิจารณา

องค์พระให๎นานที่สุดเทาํที่คุณครูจะมีเวลาให ๎
 

 ออกจากวัดพระแกว๎  รถผํานถนนสวยช่ือ  ถนนราชดําเนิน  มุํงไปยังเขาดิน   

ซึ่งเป็นแหลงํทํองเที่ยวและแหลํงเรยีนรู ๎  ทุกคนกระตือรือร๎นเข๎าไปเที่ยวชมสัตว์

นานาชนิดอยํางไมํรูเ๎บ่ือ 

 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๑  ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๔๐ คํา  (คําละ ๑ คะแนน) 

 

เส้ือฝน แพรํหลาย ปึกแผนํ สม๎จี๊ด เฟื่องฟาู 

ประแปูง สังกะสี ประมาท อันตราย ท๎องทุํง 

อาวุธ ฝรั่งดอง เขากวาง เข็ดหลาบ สิ้นเปลือง 

หอยโขํง กลิง้กลอง หน๎าตําง ลนลาน สมบัต ิ

ซําหริ่ม หกเหลี่ยม เตรียมการ แหลมคม เม่ือยล๎า 

นอนหงาย พลิกคว่ํา กระจุย เสน๎ชัย อนามัย 

ลักขโมย เดี๋ยวเดยีว หอํเห่ียว สร๎างสรรค์ บริการ 

ปัญหา ของขวัญ สมบูรณ์ ออมทรัพย์ ซักฟอก 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๒  ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๑๐ ประโยค  (๖๐ คะแนน) 
 

 

 ๑.  รุํงอรุณ  คลุก  ข๎าว  กับ  ปลาทู  ให ๎ แมว  กิน 
 

 ๒. เจ๎าเหมียว  คอย  เคล๎าเคลีย  อยํู  ใกล๎  รุํงอรุณ 
 

 ๓. พระสงฆ ์ ออก  บณิฑบาต   ตั้งแตํ   เชา๎ตรู ํ
 

 ๔. ธรรมชาติ  ของ น้าํ  จะไหล  จาก ที่สูง  ลงสู ํ ที่ต่ํา  เสมอ 
 

 ๕. ทุกคน  ต๎อง  ปฏบิตัิ  ตาม  สัญญาณ   ไฟจราจร 
 

 ๖.  นักกีฬา  ต๎อง  ฝึกซ๎อม  อยํางหนัก  เพ่ือใหไ๎ด๎   ชัยชนะ 
 

 ๗.  หมูบํ๎านนี ้  มคีนชรา   จํานวนมาก 
 

 ๘.  ฉัน  นั่งรถ  โดยสาร   กลับบ๎าน   เป็น   ประจํา 
 

 ๙.  หลัง   โรงเรียน  มี  ที่ดิน   วํางเปลาํ  อยํู  แปลง   หนึ่ง 
 

 ๑๐.  นาง  พยาบาล  ผู๎ม ีประสบการณ์  อยํูเวร เป็น  ประจํา 

 

 

 

 
                         



แบบบันทกึคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   

 

โรงเรยีน ........................................................... 

เครอืขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ........................................................... 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
 

เลขที ่ ชื่อ/สกุล 

การอ่าน การเขียน 
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ลงช่ือ ................................................  ผูค๎ัดกรอง 

                                         (................................................) 

วันที่  ..........  เดือน  ...........................  พ.ศ. .................... 

 
                         



แบบประเมินเพ่ือคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 
ค าชี้แจง   แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอําน การเขียน  ชั้นประถมศกึษาปีท่ี  

 

ฉบับการอ่าน : ฉบับคัดกรองด๎านการอําน  มี  ๓  ตอน 

 ตอนที่ ๑  ให๎อาํนคําเป็นคําๆ จํานวน  ๔๐ คํา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  ใช๎เวลาอาํน

ไมํเกิน  ๓ นาท ี (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ  ๔-๕  วินาที   ถ๎าอํานไมํได๎หรอืหยุดสะกดอยูํ

เกนิเวลาท่ีกําหนด  ให๎หยุดอํานคํานัน้  ถือวําอํานไมํได ๎และให๎อํานคําตํอไป)  เกณฑ์การให๎

คะแนน  อํานถูกตอ๎ง  ชัดเจน  ไดค๎ะแนน  คําละ ๑ คะแนน   คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน   

 ตอนที่ ๒   มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน  ๑  ชุด  ประกอบด๎วยขอ๎ความ  ๘ ประโยค  

เกณฑ์การให๎คะแนน  คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดีเส๎นใต ๎ คําละ ๑ คะแนน  (คําที่ไมํ

คดิคะแนนหากนักเรยีนอํานผิด  ให๎ผู๎ประเมินบันทึกคํานัน้ไว๎ในชํองหมายเหตุ  เพื่อใช๎ประกอบ 

การพัฒนานักเรียนตอํไปดว๎ย)  ให๎เวลาในการอํานคําในประโยคท้ัง ๑๐ ประโยค  ไมํเกิน ๓ 

นาที  ถา๎อํานสะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร   ให๎ผํานคํานัน้และอํานตํอไป  (ถือวําอาํนคํา

ดังกลําวไมํได)๎  คําซ้ํากันถ๎าอาํนผิด  ถอืเป็น ๑ คํา  คะแนนเต็ม  ๖๐ คะแนน   

 ตอนที่ ๓  มีขอ๎ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ  ๑๐๐-๑๕๐ คํา  หรือ

ประมาณ ๑๐-๑๓  บรรทัด  ใชเ๎วลาอํานไมํเกิน  ๕ นาท ี ออกเสียงคํา  ประโยคและขอ๎ความ

ได๎ถูกต๎อง ร๎อยละ  ๖๐ คอืประมาณ  ๖๐-๙๐ คํา  (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหน่ึงคํา  ถ๎าอํานผิด 

อาํนเดาหรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา)  อนุโลมไดแ๎ตํต๎องไมํเกิน ๑๐ คํา 

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
 

ความสามารถในการอา่น 

 อ่านคล่อง  : สามารถอํานออกเสยีงคํา ประโยค  ขอ๎ความที่กําหนด  ภายในเวลา 

ที่กําหนด  (รวม  ๓  ตอน  คะแนนเต็ม  ๑๓๐ คะแนน)   ได๎คะแนนร๎อยละ  ๘๐ ขึ้นไป   

(๑๐๔  คะแนนขึ้นไป)  
 

                         



  อ่านได้ :  อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนร๎อยละ  ๖๐-๗๙  ขึ้นไป  (๗๘-๑๐๓  คะแนนขึ้นไป) 

 อ่านไม่ได้ :  อาํนออกเสียงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน) ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนตํ่ากวาํร๎อยละ  ๖๐  (๐-๗๗  คะแนน) 
 

ฉบับการเขียน 

 เป็นการเขียนตามคําบอกของครู  แบํงเป็น  ๒  ตอน  คือ 

 ตอนที่ ๑   เขยีนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ  จํานวน  ๔๐  คํา  คะแนนเต็ม  ๔๐  

คะแนน 

 ตอนที่ ๒  เขียนประโยคตามคําบอกของครู  จํานวน  ๑๐  ประโยค  จํานวนคํา 

ที่พิจารณา  ๖๐  คํา  เขียนผิด  หักคําละ  ๑  คะแนน   ผิดคําซ้ํากัน คดิเป็นคําเดยีวกัน  

คะแนนเต็ม  ๖๐ คะแนน 
 

ความสามารถในการเขียน  :  คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 

 เขียนคล่อง  :   สามารถเขียนคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒  ตอน) 

ได๎คะแนนร๎อยละ  ๗๐ ขึ้นไป  (๗๐ คะแนนข้ึนไป) 

 เขียนได้ :  เขียนคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน)  ได๎คะแนนร๎อยละ  

๕๐-๖๙  ขึ้นไป  (๕๐-๖๙  คะแนน) 

 เขียนไมไ่ด้ :  อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒ ตอน) 

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐  (๐-๔๙  คะแนน) 
 

ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน 

   อาํนไมํได ๎/ เขียนไมํได๎ = ๑ 

          อาํนได ๎/ เขยีนได๎   = ๒ 

          อาํนคลํอง / เขียนคลอํง = ๓ 
 

******************************* 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๑   การอ่าน  ให๎นักเรียนอํานคําเปน็รายบุคคล    จํานวน  ๔๐ คํา  

(คําละ  ๑ คะแนน) 

 

แกงสม๎ ฟูอนรํา นาฏศิลป ์ เบญจมาศ มาตรา 

ภารโรง พรวนดิน คละคล๎ุง แนํนหนา ปลาวาฬ 

สังเกต เหตุการณ์ พลเมือง สูตรคูณ ซํอนกลิ่น 

อาเจียน สนับสนุน สวรรค์ สามเณร หวาํนข๎าว 

สุขภาพ ภักดี ออํนแอ ไส๎กรอก ตุ๏กตุํน 

ปฏิบัต ิ ประพฤต ิ โจทยเ์ลข ประดิษฐ์ เห็ดโคน 

กษัตริย์ มัธยม บริษัท ปัดกวาด เรือลมํ 

เศษผ๎า ไหมพรม ผลัดใบ ละหมาด งานศพ 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 
 

ตอนที่ ๒  การอ่าน  ให๎นักเรียนอํานประโยคตํอไปนีเ้ป็นรายบคุคล  จํานวน ๑๐ 

ประโยค  (จํานวนคําทีใ่ห๎คะแนน  ๖๐ คํา  คาํละ ๑ คะแนน  โดยใหค๎ะแนนเฉพาะ 

คําที่ขีดเสน๎ใต๎) 
 

๑ ตํารวจ  สวม  เคร่ืองแบบ  ดูนํา  เกรงขาม 

๒ น๎าสมศรี  มีอาชีพ  เปน็  ชําง  เย็บผ๎า  อยํู  หน๎า  โรงภาพยนตร ์

๓ แอปเปิล  เปน็  ผลไม ๎ อรอํย  จาก  ตําง  ประเทศ 

๔ เรือ  โจร  สลัด  อับปาง  ทีก่ลาง  มหาสมุทร  อนิเดีย 

๕ พํอ  ปลูก  สับปะรด   พันธุ์  ภูเก็ต  สงํขาย  ทุกสัปดาห์ 

๖ ทุกคน  เปน็สุข  เพราะ  ครอบครัว  อบอุนํ 

๗ แมวสีเทา  หมอบ   คอย   ตะครบุ  หนู  อยํู  บน  หลังคาบ๎าน 

๘ เดี๋ยวนี ้  โลก   พฒันา   ไปมาก 

๙ โดย  เฉพาะ  อยํางย่ิง   ดา๎นเทคโนโลยี 

๑๐ ประธาน  นักเรียน  กลาํว  ขอบคุณ  ผู๎ปกครอง  ที่มารวํม  กจิกรรม 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๓  จงอาํนข๎อความตํอไปนี ้ (๓๐  คะแนน) 

 

 ลุงทองดี   ได๎ฟังกํานันบุญเลาํเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีง   เพียงครั้งเดยีว   

ก็เข๎าใจ  กํานนับญุบอกวาํ   “ไทยวางแผนพฒันาประเทศ   โดยยึดแนวทางสร๎าง

ความสุขในการอยูรํํวมกันในสังคมไทย   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูหํัว    ซึ่งพระราชทานแกปํวงชน 

ชาวไทย  ใหค๎นไทยมคีุณภาพชีวติที่ดี   มีสุขภาพดีทั้งรํางกายและจิตใจ   เข๎าใจ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ๎ม   มีหลักการดําเนินชีวติคือ   ความพอประมาณ    

มีเหตุผล   พรอ๎มกับมคีุณธรรมและจรยิธรรม” 
 

 ลุงทองดีเริ่มปฏิบัติตนใช๎ชีวติพอเพยีง  รู๎จักใชจ๎ํายอยํางพอประมาณ

เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยํู   ปลูกพืชผกัสวนครัว   เลี้ยงปลาไว๎รับประทาน 

ในครอบครัว   มมีากก็แบงํปันเพ่ือนบา๎น   หากมีมากจนเหลือ   กินเหลือใช ๎

ก็นําไปขาย   ทําให๎มรีายได๎เพิ่มขึ้น   นอกจากนี้ยังสอนลูกหลานให๎เข๎าใจเร่ือง 

ของเศรษฐกิจพอเพียงดว๎ย 

 

 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๑  ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๔๐ คํา  (คําละ ๑ คะแนน) 

 

แกงสม๎ ฟูอนรํา นาฏศิลป ์ เบญจมาศ มาตรา 

ภารโรง พรวนดิน คละคล๎ุง แนํนหนา ปลาวาฬ 

สังเกต เหตุการณ์ พลเมือง สูตรคูณ ซํอนกลิ่น 

อาเจียน สนับสนุน สวรรค์ สามเณร หวาํนข๎าว 

สุขภาพ ภักดี ออํนแอ ไส๎กรอก ตุ๏กตุํน 

ปฏิบัต ิ ประพฤต ิ โจทยเ์ลข ประดิษฐ์ เห็ดโคน 

กษัตริย์ มัธยม บริษัท ปัดกวาด เรือลมํ 

เศษผ๎า ไหมพรม ผลัดใบ ละหมาด งานศพ 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 
 

ตอนที่ ๒   ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๑๐ ประโยค  (๖๐ คะแนน) 
 

๑ ตํารวจ  สวม  เคร่ืองแบบ  ดูนํา  เกรงขาม 

๒ น๎าสมศรี  มีอาชีพ  เปน็  ชําง  เย็บผ๎า  อยํู  หน๎า  โรงภาพยนตร ์

๓ แอปเปิล  เปน็  ผลไม ๎ อรอํย  จาก  ตําง  ประเทศ 

๔ เรือ  โจร  สลัด  อับปาง  ทีก่ลาง  มหาสมุทร  อนิเดีย 

๕ พํอ  ปลูก  สัปปะรด   พันธุ์  ภูเก็ต  สงํขาย  ทุกสัปดาห์ 

๖ ทกุคน  เปน็สุข  เพราะ  ครอบครัว  อบอุนํ 

๗ แมวสีเทา  หมอบ   คอย   ตะครบุ  หนู  อยํู  บน  หลังคาบ๎าน 

๘ เดี๋ยวนี ้ โลก   พัฒนา   ไปมาก 

๙ โดย  เฉพาะ  อยํางย่ิง   ดา๎นเทคโนโลยี 

๑๐ ประธาน  นักเรียน  กลาํว  ขอบคุณ  ผู๎ปกครอง  ทีม่ารวํม  กจิกรรม 

 
                         



แบบบันทกึคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   

 

โรงเรยีน ........................................................... 

เครอืขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ........................................................... 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
 

เลขที ่ ชื่อ/สกุล 

การอ่าน  การเขียน 
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ลงช่ือ ................................................  ผูค๎ัดกรอง 

                                         (................................................) 

วันที่  ..........  เดือน  ...........................  พ.ศ. .................... 

 
                         



แบบประเมินเพ่ือคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 
ค าชี้แจง     แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอาํน การเขยีน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   

 

ฉบับการอ่าน  :  ฉบับคัดกรองดา๎นการอาํน  มี  ๓  ตอน 

 ตอนที่ ๑  ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน ๔๐ คํา  คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน  ใช๎เวลาอาํน 

ไมํเกิน ๓ นาท ี (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ  ๔-๕ วินาที  ถา๎อํานไมํไดห๎รือหยุดสะกดอยูํเกิน

เวลาท่ีกําหนด  ให๎หยุดอาํนคํานั้น  ถือวําอํานไมํไดแ๎ละให๎อํานคําตํอไป)  เกณฑ์การให๎คะแนน 

อาํนถูกตอ๎ง  ชัดเจน  ได๎คะแนนคําละ ๑ คะแนน  คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 

 ตอนที่ ๒  มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด  ประกอบด๎วยขอ๎ความ ๘ ประโยค  

เกณฑ์การให๎คะแนน  คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดีเส๎นใต ๎คําละ ๑ คะแนน  (คําที่ไมํ

คดิคะแนน หากนักเรียนอาํนผิด ให๎ผู๎ประเมินบันทกึคํานัน้ไวใ๎นชอํงหมายเหต ุเพื่อใช๎ประกอบ 

การพัฒนานักเรียนตํอไปดว๎ย)  ให๎เวลาในการอาํนคําในประโยคทัง้  ๑๐ ประโยค  ไมํเกิน ๓ 

นาท ี  ถ๎าอํานสะดุดคําใดคําหน่ึงนานเกินสมควร  ให๎ผํานคํานัน้และอํานตํอไป  (ถือวําอํานคํา

ดังกลําวไมํได๎)  คําซ้ํากันถ๎าอํานผิด  ถือเป็น ๑ คํา  คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน   

 ตอนที่ ๓  มีขอ๎ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คํา  หรือ

ประมาณ  ๑๐-๑๓ บรรทัด  ใชเ๎วลาอํานไมํเกิน ๕ นาท ี ออกเสียงคํา  ประโยคและขอ๎ความ

ได๎ถูกต๎อง ร๎อยละ  ๖๐ คอืประมาณ  ๖๐-๙๐ คํา  (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหน่ึงคํา ถ๎าอํานผิด 

อํานเดาหรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา)  อนุโลมไดแ๎ตํต๎องไมํเกิน ๑๐ คํา  

คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
 

ความสามารถในการอา่น 

 อ่านคล่อง  :  สามารถอาํนออกเสยีงคํา ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  ภายในเวลา 

ที่กําหนด  (รวม ๓ ตอน  คะแนนเต็ม ๑๓๐ คะแนน) ไดค๎ะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป  

(๑๐๔ คะแนนขึ้นไป) 
 

                         



   อ่านได้  :  อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม  ๒  ตอน) ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนร๎อยละ  ๖๐-๗๙  ขึ้นไป  (๗๘-๑๐๓ คะแนนข้ึนไป) 

 อ่านไม่ได้  :  อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด   (รวม  ๒  ตอน) 

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๖๐  (๐-๗๗ คะแนน) 
 

ฉบับการเขียน 

 เป็นการเขียนตามคําบอกของครู  แบํงเป็น  ๒ ตอน  คอื 

 ตอนที่ ๑  เขยีนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๔๐ คํา  คะแนนเต็ม ๔๐  

คะแนน 

 ตอนที่ ๒  เขียนประโยคตามคําบอกของครู  จํานวน ๑๐ ประโยค  จํานวนคําท่ี 

พิจารณา  ๖๐ คํา  เขียนผิด  หักคําละ ๑ คะแนน  ผิดคําซ้ํากัน  คดิเป็นคําเดยีวกัน   

คะแนนเต็ม  ๖๐ คะแนน 
 

ความสามารถในการเขียน  :  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 เขียนคล่อง :  สามารถเขยีนคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน) 

ได๎คะแนนร๎อยละ  ๗๐  ขึ้นไป  (๗๐ คะแนนขึ้นไป) 

 เขียนได้ :  เขียนคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน)  ได๎คะแนนร๎อยละ  

๕๐-๖๙  ขึ้นไป  (๕๐-๖๙ คะแนน) 

 เขียนไมไ่ด้ :  อาํนออกเสยีงคํา  ประโยค  ข๎อความที่กําหนด  (รวม ๒ ตอน)  ภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ไดค๎ะแนนตํ่ากวาํร๎อยละ ๕๐  (๐-๔๙ คะแนน) 
 

ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน 

   อาํนไมํได ๎/ เขียนไมํได๎ = ๑ 

          อาํนได ๎/ เขยีนได๎   = ๒ 

          อาํนคลํอง / เขียนคลอํง = ๓ 

 

******************************* 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๑   การอ่าน  ให๎นกัเรียนอํานคําเปน็รายบุคคล  จํานวน  ๔๐  คํา   

(คําละ  ๑  คะแนน) 

   

เศร๎าสลด อบอา๎ว แพรํงพราย ถักรอ๎ย เหยียดเทา๎ 

หมากเก็บ ปฏิวัต ิ บริสุทธิ ์ ปลั๊กไฟ พลัดถ่ิน 

ปัจจัย สัญญา มัสยิด พังทลาย จักรยาน 

ขนสัตว ์ อุบัติเหต ุ หยิบฉวย ยาสลบ หยาบคาย 

ข๎าวเกรียบ พลังงาน สลับฉาก ซ่ือสัตย์ แปลงกาย 

คลุ๎มคล่ัง ราชสาสน์ กล่ันแกล๎ง รับทราบ สมองกล 

โทรสาร อวกาศ เสกสรร พระกรรณ ธํามรงค ์

ฆาตกร อหิงสา อธิปไตย ราชสหี์ มอเตอรไ์ซค ์

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๒  การอ่าน    ให๎นักเรียน อาํนประโยคตํอไปนี้ เป็นรายบคุคล  จํานวน  

๑๐ ประโยค  (จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๖๐ คํา   คําละ ๑ คะแนน  โดยให๎คะแนน

เฉพาะคําที่ขีดเสน๎ใต๎) 
 

๑ พรุงํนี ้ สมาคม วอลเลย์บอล  จะจัดประชุม  สามัญ  ประจําป ี

๒ มะมวํงหิมพานต์   ปลกูมากที ่ ปักษ์ใต ๎

๓ เธอ  เคยอาํน  นิทานอสีป  เร่ือง  เทพารักษ์  กับ  คนตัดไม๎  หรือ  เปลาํ 

๔ หลวงพํอ  ประพรม  น้ํามนต ์ ให๎กับ  คนที่ไป  ทําบญุ 

๕ องค์การ   บริหาร  สวํนตําบล  เป็น  องค์กร  ปกครอง   สวํนท๎องถิ่น 

๖ พระมหากษัตริย์  ทรงดูแล  ทุกข์สุข  ของปวงชน  โดยถ๎วนหน๎า 

๗ ทิวทัศน ์ ภูผา  หมอก  ตอนเชา๎ตรูํ  สวยงาม  อยํางนํา  อัศจรรย์ 

๘ พระปฐมเจดยี ์ เป็น  ศาสนสถาน  ทีส่ําคญั  แหํงหนึ่ง 

๙ การแพทย์  สมัย  โบราณ  นิยมใช ๎ ยาสมุนไพร เป็นหลัก 

๑๐ ผลไม ๎ ตํางประเทศ  มหีลาย  ชนิด  เชนํ  เชอร์ร่ี  สตรอร์เบอรี ่ แอปเปิล 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่  ๓   จงอาํนขอ๎ความตํอไปนี ้ (๓๐  คะแนน) 

 

 “พรปใีหม”่  เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูหํัว  

ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เพ่ือพระราชทานเป็นของขวัญปีใหมํแกํพสกนิกรชาวไทย  

เน่ืองในวันปีใหมํ  พุทธศักราช ๒๔๙๕  โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์  ทํานองและ

พระเจ๎าวรวงศเ์ธอ  พระองค์เจ๎าจักรพันธเ์พญ็ศิริจักรพันธุ์  ทรงนพินธ์คําร๎อง 

 เม่ือได๎ยินเพลง “พรปีใหม”ํ คราใด  ก็เป็นดั่งสัญญาณบอกกลําวให๎ทราบวํา  

บรรยากาศแหงํความร่ืนเริงบันเทิงใจของเทศกาลปีใหมํไดเ๎ริ่มขึน้อีกวาระหนึ่งแล๎ว  

บทเพลงที่เกี่ยวเน่ืองกบัเทศกาลปีใหมํยังมอีกีมาก   มีบทเพลงของสุนทราภรณ์  

เป็นตน๎  ได๎แก ํ เพลงสวัสดปีีใหมํ  ร่ืนเริงเถลิงศก  ไชโยปีใหมํ  บทเพลงเหลํานี้   

ลว๎นแล๎วแตํคุ๎นหูคนไทยมาชา๎นาน  และไดร๎ับยกยอํงคงความเป็นอมตะตราบจน

ปัจจุบนันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๑  ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๔๐ คํา  (คําละ ๑ คะแนน) 

 

เศร๎าสลด อบอา๎ว แพรํงพราย ถักรอ๎ย เหยียดเทา๎ 

หมากเก็บ ปฏิวัต ิ บริสุทธิ ์ ปลั๊กไฟ พลัดถ่ิน 

ปัจจัย สัญญา มัสยิด พังทลาย จักรยาน 

ขนสัตว ์ อุบัติเหต ุ หยิบฉวย ยาสลบ หยาบคาย 

ข๎าวเกรียบ พลังงาน สลับฉาก ซ่ือสัตย์ แปลงกาย 

คลุ๎มคล่ัง ราชสาสน์ กล่ันแกล๎ง รับทราบ สมองกล 

โทรสาร อวกาศ เสกสรร พระกรรณ ธํามรงค ์

ฆาตกร อหิงสา อธิปไตย ราชสหี์ มอเตอรไ์ซค ์

 

 

 

 

 
                         



แบบวัดความสามารถในการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

************************ 

 

ตอนที่ ๒  ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน  ๑๐ ประโยค  (๖๐ คะแนน) 
 

 

๑ พรุงํนี ้ สมาคม วอลเลย์บอล  จะจัดประชุม  สามัญ  ประจําป ี

๒ มะมวํงหิมพานต์   ปลกูมากที ่ ปักษ์ใต ๎

๓ เธอ  เคยอาํน  นิทานอสีป  เร่ือง  เทพารักษ์  กับ  คนตัดไม๎  หรือ  เปลาํ 

๔ หลวงพอํ  ประพรม  น้ํามนต ์ ให๎กับ  คนที่ไป  ทําบญุ 

๕ องค์การ   บริหาร  สวํนตําบล  เป็น  องค์กร  ปกครอง   สวํนท๎องถิ่น 

๖ พระมหากษัตริย์  ทรงดูแล  ทุกข์สุข  ของปวงชน  โดยถ๎วนหน๎า 

๗ ทิวทัศน ์ ภูผา  หมอก  ตอนเชา๎ตรูํ  สวยงาม  อยํางนํา  อัศจรรย์ 

๘ พระปฐมเจดยี ์ เป็น  ศาสนสถาน  ทีส่ําคญั  แหํงหนึ่ง 

๙ การแพทย์  สมัย  โบราณ  นิยมใช ๎ ยาสมุนไพร เป็นหลัก 

๑๐ ผลไม ๎ ตํางประเทศ  มหีลาย  ชนิด  เชนํ  เชอร์ร่ี  สตรอร์เบอร่ี  แอปเปิล 

 

 

 

 

 
                         



แบบบันทกึคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   

 

โรงเรยีน ........................................................... 

เครอืขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ........................................................... 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 
 

เลขที ่ ชื่อ/สกุล 

การอ่าน  การเขียน 
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ลงช่ือ ................................................  ผูค๎ัดกรอง 

                                         (................................................) 

วันที่  ..........  เดือน  ...........................  พ.ศ. .................... 

 
                         



คณะผู้จัดท า 

 

 

ที่ปรกึษา 
 

นายธรีพงษ์  สารแสน            ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 หนองคาย  เขต ๒ 

นายอํานวย  ทพิย์กําจร รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                               

                                           ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

นายเสถียร  แสนอุบล รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                               

                                           ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

นายอนันต ์ พันนึก รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                               

                                           ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

นายประหยัด  โพนสงิห์ รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                               

                                           ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

นายสมเพียร  ประจิมทิศ รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                               

                                           ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

นายสวัสด์ิ  แสงขัน รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                               

                                           ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

นายสมนึก  ศรีจันทร์ ผู๎อํานวยการกลุํมนเิทศ ตดิตามและประเมินผล 

 การจัดการศึกษา 

นายนเรนทร ์ คํามา              หัวหนา๎กลํุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 และกระบวนการเรียนรู๎ 

ผู้จัดท า 

นายลําพอง  อนิทะวมิาน ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

นางฉวีวรรณ  ถาโท    ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒ 

                                            


