แบบประเมินเพื่อคัดกรอง
การอ่านและการเขียนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา

ชมรมภาษาไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารทางวิชาการลาดับที่ ๗/๒๕๕๗

คานา
ด๎วย กระทรวงศึกษาธิการ ได๎ประกาศให๎การศึกษาเป็นวาระแหํงชาติ “รวมพลัง
ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ทั้งประกาศนโยบายเรํงดํวนที่จะลดปัญหาด๎านการอํานไมํออก
เขียนไมํได๎ของนักเรียนประถมศึกษา โดยให๎มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเด็กกลุํมเสี่ยงที่ยัง
ไมํสามารถอํานออกเขียนได๎ นํามาสอนซํอมเสริม เพื่อให๎นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทุกคน
ต๎องอํานออกเขียนได๎ นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ทุกคนต๎องอํานคลํองเขียนคลํอง และ
นักเรียนทุกคนสามารถอํานรู๎เรื่องและสื่อสารได๎ เพื่อการเรียนรู๎ท่ีมีประสิทธิภาพ และเรียนรู๎
ตลอดชีวิต
ในการนี้ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยชมรมภาษาไทย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ได๎จัดทําแบบประเมินเพื่อคัดกรอง
การอํานและการเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อตรวจสอบความสามารถทางการอําน
การเขียนภาษาไทย และใช๎เป็นข๎อมูลระดับห๎องเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎
โดยบันทึกผลและรายงานผลตํอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรํวมกัน
ขอขอบคุณ นายธีรพงษ์ สารแสน ผู๎อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒ ศึกษานิเทศก์ ชมรมภาษาไทย และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทําน ที่ให๎คําแนะนํา
ในการจัดทําแบบประเมินเพื่อคัดกรองในครั้งนี้

ฉวีวรรณ ถาโท
ศึกษานิเทศก์ กลุมํ สาระการเรียนรูภ๎ าษาไทย

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอํานและการเขียนภาษาไทย
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕
- ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖
คณะผู๎จัดทํา

หน้า

๑
๓
๙
๑๗
๒๕
๓๓
๔๑
๔๙

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
*************************
คาชี้แจง
แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอํานและการเขียนภาษาไทยชุดนี้ ใช๎คําจากบัญชีคํา
พืน้ ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แบบประเมินมี ๒ ฉบับ คือ
ฉบับที่ ๑ การอ่าน : ฉบับคัดกรองด๎านการอําน มี ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน ๒๐ คํา คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ใช๎เวลาอําน
ไมํเกิน ๓ นาที (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ ๔-๕ วินาที ถ๎าอํานไมํได๎หรือหยุดสะกดอยูํเกิน
เวลาที่กําหนด ให๎หยุดอํานคํานั้น ถือวําอํานไมํได๎ และให๎อํานคําตํอไป) เกณฑ์การให๎คะแนน
อํานถูกต๎อง ชัดเจน ได๎คะแนน คําละ ๑ คะแนน
ตอนที่ ๒ มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด ประกอบด๎วยข๎อความ ๕-๖ ประโยค
เกณฑ์การให๎คะแนน คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดี เส๎นใต๎คําละ๑ คะแนน (คําที่ไมํคดิ
คะแนน หากนักเรียนอํานผิด ให๎ผู๎ประเมินบันทึกคํานัน้ ไว๎ในชํองหมายเหตุ เพื่อใช๎ประกอบ
การพัฒนานักเรียนตํอไปด๎วย) ให๎เวลาในการอํานคําในประโยคทัง้ หมดไมํเกิน ๒ นาที ถ๎าอําน
สะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร ให๎ผํานคํานั้นและอํานตํอไป (ถือวําอํานคําดังกลําวไมํได๎)
คําซ้ํากันถ๎าอํานผิด ถือเป็น ๑ คํา คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ มีขอ๎ ความเป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ คํา หรือประมาณ
๑๐-๑๒ บรรทัด ใช๎เวลาอํานไมํเกิน ๕ นาที ออกเสียงคํา ประโยคและข๎อความได๎ถูกต๎อง
ร๎อยละ ๖๐ คือประมาณ ๖๐-๙๐ คํา (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหนึ่งคํา ถ๎าอํานผิด อํานเดา
หรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา) อนุโลมได๎แตํตอ๎ งไมํเกิน ๑๐ คํา
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

ความสามารถในการอ่าน
อ่านคล่อง : สามารถอํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๖๔ คะแนนขึ้นไป)
อ่านได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๖๐-๗๙ ขึ้นไป (๔๘-๖๓ คะแนน)
อ่านไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๖๐ (๐–๔๗ คะแนน)
ฉบับการเขียน
เป็นการเขียนตามคําบอกของครู แบํงเป็น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ เขียนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๒๐ คํา คะแนนเต็ม ๒๐
คะแนน
ตอนที่ ๒ เขียนประโยคตามคําบอกของครู จํานวนคําที่พิจารณา ๓๐ คํา เขียนผิด
หักคําละ ๑ คะแนน ผิดคําซ้ํากัน คิดเป็นคําเดียวกัน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ความสามารถในการเขียน
เขียนคล่อง : สามารถเขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๔๐ คะแนนขึ้นไป)
เขียนได้ : เขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ได๎คะแนนร๎อยละ
๕๐-๖๙ ขึ้นไป (๒๕-๓๙ คะแนน)
เขียนไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐ (๐-๒๔ คะแนน)
ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน
อํานไมํได๎ / เขียนไมํได๎ = ๑
อํานได๎ / เขียนได๎
= ๒
อํานคลํอง / เขียนคลํอง = ๓
*************************

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
******************
ตอนที่ ๑ การอ่าน
ให๎นักเรียนอํานคําเป็นรายบุคคล จํานวน ๒๐ คํา (คําละ ๑ คะแนน)

คํานับ

กะละมัง

แกงคั่ว

ละมุด

รักษา

จิ้งจอก

เลีย้ ว

นิสัย

นาฬิกา

เก๎าอี้

คะน๎า

กระจก

กระตําย

อยํา

หม๎อ

บันได

เพื่อน

แม๎น

โต๏ะ

เต๎น

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
******************
ตอนที่ ๒ การอ่าน
ให๎นักเรียนอํานประโยคตํอไปนีเ้ ป็นรายบุคคล
(จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๓๐ คํา คําละ ๑ คะแนน โดยให๎คะแนนเฉพาะคําที่ขีดเส๎นใต๎)

หมา และ หมี อยูํ บ๎าน เดียว กัน ทุกเช๎า หมาและหมี
จะ ออก ไป หากิน และชํวย กัน ตักน้ํา ใน แมํน้ํา มาใช๎
วัน หนึ่ง หมีเป็น ไข๎ ออกไปหากินไมํได๎ ไปตักน้ําไมํไหว
หมาจึงออกไปหากิน ไปตักน้ําให๎หมี หมาเดิน ไปพบ หนูนา หนูนา
ถามหาหมีวํา “หมีไปไหน” หมาตอบวํา “หมีไมํสบาย ฉันจะไปหาน้ํา
หายา มาให๎หมีกิน”

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
******************
ตอนที่ ๓ จงอํานข๎อความตํอไปนี้ (๓๐ คะแนน)

ยอดกระโดด ไลํจับก๎อง ก๎องวิ่งหนีไปรอบๆ ด๎านขวา
และคอยแหยํยอด ให๎ยอดไลํตาม ทั้งสองคนวิ่งไลํกัน จนเหงื่อไหล
แตํก็สนุกมาก
ยอดและก๎อง วิ่งเข๎าไปใกล๎ประกายและพลอย ประกาย
บอกให๎ทั้งสองคนไปเลํนไกลๆ
“เลํนไลํกันอยํางนี้ ไมํดหี รอก ถ๎าไมํระวัง จะเป็นอันตรายได๎”
พลอยเตือน
ยอดวิ่งไลํก๎อง เขาวิ่งเร็วมาก จึงวิ่งชนต๎นหว๎า ยอดร๎องลั่น
มือกุมหน๎าผาก
ก๎อง พลอยและประกาย รีบมาดูกอ๎ ง และชํวยพายอดไปหาหมอ

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 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

เขีย้ ว

ฝุาย

ด๎วย

เลีย้ ว

ชอบ

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
******************
ตอนที่ ๒ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู (คิดคะแนนเฉพาะคําที่ขีดเส๎นใต๎
คําละ ๑ คะแนน รวม ๓๐ คํา)

หมาและหมี อยูํบ๎านเดียวกัน ทุกเช๎าหมาและหมี จะออก ไปหากิน
และชํวยกันตักน้ํา ใน แมํน้ํามาใช๎
วัน หนึ่งหมีเป็น ไข๎ ออกไปหากินไมํได๎ ไปตักน้ําไมํไหว หมาจึงออกไป
หากิน ไปตักน้ําให๎หมี หมาเดินไปพบ หนูนา หนูนาถามหาหมีวาํ “หมีไปไหน”
หมาตอบวํา “หมีไมํสบาย ฉันจะไปหาน้าํ หายา มาให๎หมีกิน”

แบบบันทึกคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
โรงเรียน ...........................................................
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...........................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ลงชื่อ ................................................ ผูค๎ ัดกรอง
(................................................)
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....................

ระดับคุณภาพ

รวม ๕๐ คะแนน

ตอนที่ ๒ ๓๐ คะแนน

ตอนที่ ๑ ๒๐ คะแนน

การเขียน
ระดับคุณภาพ

รวม ๘๐ คะแนน

ตอนที่ ๓ ๓๐ คะแนน

ชื่อ/สกุล

ตอนที่ ๒ ๓๐ คะแนน

เลขที่

ตอนที่ ๑ ๒๐ คะแนน

การอ่าน

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
***********************
คาชี้แจง
แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอํานและการเขียนภาษาไทยชุดนี้ สํวนใหญํใช๎คําจาก
บัญชีคําพืน้ ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ แบบประเมินมี ๒ ฉบับ คือ
ฉบับการอ่าน : ฉบับคัดกรองด๎านการอําน มี ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน ๓๐ คํา คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ใช๎เวลาอําน
ไมํเกิน ๓ นาที (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ ๔-๕ วินาที ถ๎าอํานไมํได๎หรือหยุดสะกดอยูํ
เกินเวลาที่กําหนด ให๎หยุดอํานคํานั้น ถือวําอํานไมํได๎ และให๎อํานคําตํอไป) เกณฑ์การให๎
คะแนน อํานถูกต๎อง ชัดเจน ได๎คะแนน คําละ ๑ คะแนน
ตอนที่ ๒ มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด ประกอบด๎วยข๎อความ ๕-๖ ประโยค
เกณฑ์การให๎คะแนน คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขีดเส๎นใต๎คําละ ๑ คะแนน (คําที่ไมํคดิ
คะแนน หากนักเรียนอํานผิด ให๎ผู๎ประเมินบันทึกคํานัน้ ไว๎ในชํองหมายเหตุ เพื่อใช๎ประกอบ
การพัฒนานักเรียนตํอไปด๎วย) ให๎เวลาในการอํานคําในประโยคทัง้ หมดไมํเกิน ๒ นาที ถ๎าอําน
สะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร ให๎ผํานคํานั้นและอํานตํอไป (ถือวําอํานคําดังกลําวไมํได๎)
คําซ้ํากันถ๎าอํานผิด ถือเป็น ๑ คํา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ มีขอ๎ ความทีเ่ ป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ คํา หรือ
ประมาณ ๑๐-๑๒ บรรทัด ใช๎เวลาอํานไมํเกิน ๕ นาที ออกเสียงคํา ประโยคและข๎อความ
ได๎ถูกต๎อง ร๎อยละ ๖๐ คือประมาณ ๖๐-๙๐ คํา (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหนึ่งคํา ถ๎าอํานผิด
อํานเดาหรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา) อนุโลมได๎แตํต๎องไมํเกิน ๑๐ คํา
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

ความสามารถในการอ่าน
อ่านคล่อง : สามารถอํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘๐ คะแนนขึ้นไป)
อ่านได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๖๐-๗๙ ขึ้นไป (๖๐-๗๙ คะแนน)
อ่านไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๖๐ (๐-๕๙ คะแนน)
ฉบับการเขียน
เป็นการเขียนตามคําบอกของครู แบํงเป็น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ เขียนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๓๐ คํา คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ เขียนประโยคตามคําบอกของครู จํานวน ๕-๖ ประโยค จํานวนคําที่
พิจารณา ๔๐ คํา เขียนผิดหักคําละ ๑ คะแนน ผิดคําซ้ํากัน คิดเป็นคําเดียวกัน คะแนนเต็ม
๔๐ คะแนน
ความสามารถในการเขียน
เขียนคล่อง : สามารถเขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ได๎คะแนนร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป (๔๙ คะแนนขึ้นไป)
เขียนได้ : เขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ได๎คะแนนร๎อยละ ๕๐-๖๙ ขึ้นไป (๓๕-๔๘ คะแนน)
เขียนไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐ (๐-๓๔ คะแนน)
ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน
อํานไมํได๎ / เขียนไมํได๎ = ๑
อํานได๎ / เขียนได๎
= ๒
อํานคลํอง / เขียนคลํอง = ๓
*******************************

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
******************
ตอนที่ ๑ การอ่าน
ให๎นักเรียนอํานคําเป็นรายบุคคล 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

กวาดพื้น

ฝอยทอง

แตํงตัว

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
******************
ตอนที่ ๒ การอ่าน
ให๎นักเรียนอํานประโยคตํอไปนีเ้ ป็นรายบุคคลจํานวน ๕ ประโยค
(จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๔๐ คําคําละ ๑ คะแนน โดยให๎คะแนนเฉพาะคําที่ขีดเส๎นใต๎)

๑. แมว เหมียว ของ เธอ ชอบ กิน ปลา ยําง ไหม
๒. สอง ข๎าง

ทาง

เป็น

สวน

ดอกไม๎

สวย งาม

๓. ที่ ตลาด ริม แมํ น้ํา มี ผลไม๎ ขาย มากมาย
๔. สุนัข ของ ใคร ซุกซน เหลือ เกิน
๕. ผู๎ใหญํ ชอบ ดูขําว จาก โทรทัศน์ มากกวํา เด็กๆ

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
******************
ตอนที่ ๓ อํานข๎อความตํอไปนี้ (๓๐ คะแนน)

รุํงนภา นําปลาทูที่ซื้อมา ไปคลุกข๎าวให๎สีเทากับสีทอง สีเทา
นอนหลับอยูํหน๎าเตาไฟ สํวนสีทองเข๎ามาเคล๎าเคลียใกล๎ๆ รุํงนภา สีทอง
มีนิสัยซุกซน ชอบวิ่งเลํนทําให๎ส่งิ ของตกหลํนเป็นประจํา แตํรุํงนภาก็ยังรัก
และเอ็นดู
รุํงนภา เป็นเด็กนํารัก มีใจโอบอ๎อมอารี เรียนเกํง ชอบอําน
หนังสือสม่ําเสมอ ไมํเคยทําให๎พํอแมํและยายต๎องเป็นหํวงกังวล เธอจึง
เป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวและเพื่อนที่โรงเรียน

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 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

กวาดพื้น

ฝอยทอง

แตํงตัว

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
******************
ตอนที่ ๒ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๕ ประโยค
(คิดคะแนนเฉพาะคําทีข่ ีดเส๎นใต๎ คําละ ๑ คะแนน รวม ๔๐ คํา)

๑. แมว
ยําง

เหมียว

ของ

เธอ

ชอบ

กิน

ปลา

ไหม
๒. สอง ข๎าง
๓. ที่

ทาง

เป็น

สวน

ริม

แมํ

น้ํา

ตลาด

ดอกไม๎ สวย งาม
มี

ผลไม๎

ขาย

มากมาย
๔. สุนัข
๕. ผู๎ใหญํ
เด็กๆ

ของ
ชอบ

ใคร

ซุกซน

ดูขําว

จาก

เหลือ

เกิน

โทรทัศน์

มากกวํา

แบบบันทึกคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
โรงเรียน ...........................................................
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...........................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ลงชื่อ ................................................ ผูค๎ ัดกรอง
(................................................)
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....................

ระดับคุณภาพ

รวม ๗๐ คะแนน

ตอนที่ ๒ ๔๐ คะแนน

ตอนที่ ๑ ๓๐ คะแนน

ระดับคุณภาพ

การเขียน
รวม ๑๐๐ คะแนน

ตอนที่ ๓ ๓๐ คะแนน

ชื่อ/สกุล

ตอนที่ ๒ ๔๐ คะแนน

เลขที่

ตอนที่ ๑ ๓๐ คะแนน

การอ่าน

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
คาชี้แจง แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอําน การเขียนของนักเรียนชุดนี้ สํวนใหญํใช๎คําจาก
บัญชีคําพืน้ ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ แบบประเมินมี ๒ ฉบับ คือ
ฉบับการอ่าน : ฉบับคัดกรองด๎านการอําน มี ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน ๓๐ คํา คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ใช๎เวลาอําน
ไมํเกิน ๓ นาที (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ ๔-๕ วินาที ถ๎าอํานไมํได๎หรือหยุดสะกดอยูํ
เกินเวลาที่กําหนด ให๎หยุดอํานคํานัน้ ถือวําอํานไมํได๎ และให๎อํานคําตํอไป) เกณฑ์การให๎
คะแนน อํานถูกต๎อง ชัดเจน ได๎คะแนน คําละ ๑ คะแนน
ตอนที่ ๒ มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด ประกอบด๎วยข๎อความ ๕-๖ ประโยค
เกณฑ์การให๎คะแนน คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดี เส๎นใต๎ คําละ ๑ คะแนน (คําที่ไมํ
คิดคะแนน หากนักเรียนอํานผิด ให๎ผู๎ประเมินบันทึกคํานัน้ ไว๎ในชํองหมายเหตุ เพื่อใช๎ประกอบ
การพัฒนานักเรียนตํอไปด๎วย) ให๎เวลาในการอํานให๎เวลาอํานคําในประโยคทั้งหมด ไมํเกิน
๒ นาที ถ๎าอํานสะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร ให๎ผํานคํานั้นและอํานตํอไป (ถือวําอํานคํา
ดังกลําวไมํได๎) คําซ้ํากันถ๎าอํานผิด ถือเป็น ๑ คํา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ มีขอ๎ ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ คํา หรือ
ประมาณ ๑๐-๑๒ บรรทัด ใช๎เวลาอํานไมํเกิน ๕ นาที ออกเสียงคํา ประโยคและข๎อความ
ได๎ถูกต๎อง ร๎อยละ ๖๐ คือประมาณ ๖๐-๙๐ คํา (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหนึ่งคํา ถ๎าอํานผิด
อํานเดาหรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา) อนุโลมได๎แตํตอ๎ งไมํเกิน ๑๐ คํา
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

ความสามารถในการอ่าน
อ่านคล่อง : สามารถอํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป (๘๐ คะแนนขึ้นไป)
อ่านได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๖๐-๗๙ ขึ้นไป (๖๐-๗๙ คะแนน)
อ่านไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๓ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๖๐ (๐-๕๙ คะแนน)
ฉบับการเขียน
ตอนที่ ๑ เขียนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๓๐ คํา คะแนนเต็ม ๓๐
คะแนน
ตอนที่ ๒ เขียนประโยคตามคําบอกของครู จํานวน ๕-๖ ประโยค จํานวนคํา
ที่พิจารณา ๔๐ คํา เขียนผิด หักคําละ ๑ คะแนน ผิดคําซ้ํากัน คิดเป็นคําเดียวกัน
(คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
ความสามารถในการเขียน
เขียนคล่อง : สามารถเขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ได๎คะแนนร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป (๔๙ คะแนนขึ้นไป)
เขียนได้ : เขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ได๎คะแนนร๎อยละ ๕๐-๖๙ ขึ้นไป (๓๕-๔๘ คะแนน)
เขียนไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐ (๐-๓๔ คะแนน)
ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน
อํานไมํได๎ / เขียนไมํได๎ = ๑
อํานได๎ / เขียนได๎
= ๒
อํานคลํอง / เขียนคลํอง = ๓
*******************************

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๑ การอ่าน
ให๎นักเรียนอํานคําเป็นรายบุคคล จํานวน ๓๐ คํา (คําละ ๑ คะแนน)
หัวเราะ

อําเภอ

ตะกร๎อ

แมงมุม

เลําลือ

แตํงตั้ง

แจํมใส

น้ําหอม

ดาวเรือง

ช๎อนส๎อม

ขัดขวาง

บานเย็น

วันเพ็ญ

เลื่อยไม๎

ของปลอม

ขนม

เชิญชวน

สงสาร

พืชผล

สวนครัว

วันเฉลิม

ครอบครัว

พริกไทย

น้ําตาล

พากเพียร

อธิบาย

ธงชาติ

พักผํอน

วันเกิด

กระปุก

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๒ การอ่าน
ให๎นักเรียนอํานคําตํอไปนีเ้ ป็นรายบุคคลจํานวน ๖ ประโยค
(จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๔๐ คําคําละ ๑ คะแนน โดยให๎คะแนนเฉพาะคําที่ขีดเส๎นใต๎)

๑. ตะไคร๎

ใช๎

ทํา เครื่องแกงเผ็ด

๒. ลูก บัว กิน อรํอย แตํ ราคา แพง
๓. พํอ กับ ลุงไปกรีด ยางแตํเช๎า มืด ทุกวัน
๔. คน เกียจคร๎านจะไมํมีความเจริญ ก๎าวหน๎า
๕. รถ บรรทุก ของ หนัก แลํน บน ถนน ลูกรัง
๖. ข๎าวโพด เป็น อาหาร ที่มี ประโยชน์ มาก

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๓ อํานข๎อความตํอไปนี้ (๓๐ คะแนน)
เย็นวันหนึ่ง ขณะที่ฉนั เดินผํานต๎นไม๎ใหญํ เห็นรังนกตกลงมา มีลกู นก
อยูํในนั้น ๓ ตัว พวกมันคงตกใจกลัว จึงพากันร๎องระงม ฉันรูส๎ กึ สงสารมาก
ใจหนึ่งคิดอยากจะนําลูกนกไปดูแลที่บ๎าน แตํอีกใจหนึ่งก็อยากจะนํามันกลับขึน้ ไป
ไว๎บนต๎นไม๎เหมือนเดิม แตํต๎นไม๎สูงมาก ฉันไมํกล๎าปีนขึน้ ไป
ขณะที่กําลังตัดสินใจอยูํนั้น มีเด็กกลุํมหนึ่งเดินผํานมาเห็นพอดี ตํางพากัน
ไปมุงดูลูกนก ซึ่งบางตัวกําลังตะเกียกตะกายออกจากรัง ตัวหนึ่งออกจากรังมาอยูํ
บนพื้นดินได๎แล๎ว แตํอกี ๒ ตัวยังอยูํในรัง มันคงกลัวเด็กๆ กลุมํ นี้ เหมือนที่ฉนั คิดวํา
พวกเขาจะรังแกลูกนก แตํเปลําเลย เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นวํา “นําสงสารลูกนกพวกนี้
จังเลย เราจะไปตามพี่มาชํวยเอารังนกไปไว๎บนต๎นไม๎เหมือนเดิม” พูดแล๎วก็วิ่ง
จากไป
สักครูํก็กลับมาพร๎อมกับพี่ชายตัวสูงใหญํ เขานํารังนกกลับขึน้ ไปไว๎บนต๎นไม๎
ลูกนกปลอดภัยแล๎ว พวกเรารู๎สึกอิ่มใจมาก ที่ชํวยลูกนกทั้ง ๓ ตัวได๎สําเร็จ

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๑ เขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๓๐ คํา (คําละ ๑ คะแนน)
หัวเราะ

อําเภอ

ตะกร๎อ

แมงมุม

เลําลือ

แตํงตั้ง

แจํมใส

น้ําหอม

ดาวเรือง

ช๎อนส๎อม

ขัดขวาง

บานเย็น

วันเพ็ญ

เลื่อยไม๎

ของปลอม

ขนม

เชิญชวน

สงสาร

พืชผล

สวนครัว

วันเฉลิม

ครอบครัว

พริกไทย

น้ําตาล

พากเพียร

อธิบาย

ธงชาติ

พักผํอน

วันเกิด

กระปุก

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๒ เขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๖ ประโยค
(คิดคะแนนเฉพาะคําทีข่ ีดเส๎นใต๎ คําละ ๑ คะแนน รวม ๔๐ คํา)

๑. ตะไคร๎

ใช๎

ทํา เครื่องแกงเผ็ด

๒. ลูก บัว กิน อรํอย แตํ ราคา แพง
๓. พํอ กับ ลุงไปกรีด ยางแตํเช๎า มืด ทุกวัน
๔. คน เกียจคร๎านจะไมํมีความเจริญ

ก๎าวหน๎า

๕. รถ บรรทุก ของ หนัก แลํน บน ถนน ลูกรัง
๖. ข๎าวโพด เป็น อาหาร ที่มี ประโยชน์ มาก

แบบบันทึกคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
โรงเรียน ...........................................................
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...........................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ลงชื่อ ................................................ ผูค๎ ัดกรอง
(................................................)
วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ....................

ระดับคุณภาพ

รวม ๗๐ คะแนน

ตอนที่ ๒ ๔๐ คะแนน

ตอนที่ ๑ ๓๐ คะแนน

ระดับคุณภาพ

การเขียน
รวม ๑๐๐ คะแนน

ตอนที่ ๓ ๓๐ คะแนน

ชื่อ/สกุล

ตอนที่ ๒ ๔๐ คะแนน

เลขที่

ตอนที่ ๑ ๓๐ คะแนน

การอ่าน

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
คาชี้แจง แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอําน การเขียนของนักเรียนชุดนี้ สํวนใหญํใช๎คําจาก
บัญชีคําพืน้ ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แบบประเมินมี ๒ ฉบับ คือ
ฉบับการอ่าน : ฉบับคัดกรองด๎านการอําน มี ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน ๔๐ คํา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ใช๎เวลา
อํานไมํเกิน ๓ นาที (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ ๔-๕ วินาที ถ๎าอํานไมํได๎หรือหยุดสะกด
อยูํเกินเวลาที่กําหนด ให๎หยุดอํานคํานั้น ถือวําอํานไมํได๎ และให๎อํานคําตํอไป) เกณฑ์การให๎
คะแนน อํานถูกต๎อง ชัดเจน ได๎คะแนน คําละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด ประกอบด๎วยข๎อความ ๘ ประโยค
เกณฑ์การให๎คะแนน คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดี เส๎นใต๎ คําละ ๑ คะแนน (คําที่ไมํ
คิดคะแนนหากนักเรียนอํานผิด ให๎ผู๎ประเมิน บันทึกคํานัน้ ไว๎ในชํองหมายเหตุ เพื่อใช๎ประกอบ
การพัฒนานักเรียนตํอไปด๎วย) ให๎เวลาในการอํานให๎เวลาอํานคําในประโยคทั้ง ๑๐ ประโยค
ไมํเกิน ๓ นาที ถ๎าอํานสะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร ให๎ผํานคํานั้นและอํานตํอไป (ถือวํา
อํานคําดังกลําวไมํได๎) คําซ้ํากันถ๎าอํานผิด ถือเป็น ๑ คํา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ มีขอ๎ ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คํา หรือประมาณ
๑๐-๑๓ บรรทัด ใช๎เวลาอํานไมํเกิน ๕ นาที ออกเสียงคํา ประโยคและข๎อความได๎ถูกต๎อง
ร๎อยละ ๖๐ คือประมาณ ๖๐-๙๐ คํา (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหนึ่งคํา ถ๎าอํานผิด อํานเดา
หรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา) อนุโลมได๎แตํตอ๎ งไมํเกิน ๑๐ คํา
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

ความสามารถในการอ่าน
อ่านคล่อง : สามารถอํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด ภายในเวลา
ที่กําหนด (รวม ๓ ตอน) คะแนนเต็ม ๑๓๐ คะแนน ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป
(๑๐๔ คะแนนขึ้นไป)
อ่านได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๖๐-๗๙ ขึ้นไป (๖๐-๗๙ คะแนนขึ้นไป)
อ่านไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๖๐ (๐-๕๙ คะแนน)
ฉบับการเขียน
ตอนที่ ๑ เขียนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๔๐ คํา คะแนนเต็ม ๔๐
คะแนน
ตอนที่ ๒ เขียนประโยคตามคําบอกของครู จํานวน ๑๐ ประโยค จํานวนคํา
ที่พิจารณา ๖๐ คํา เขียนผิด หักคําละ ๑ คะแนน ผิดคําซ้ํากัน คิดเป็นคําเดียวกัน
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
ความสามารถในการเขียน : คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เขียนคล่อง : สามารถเขียนคํา 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)
เขียนไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐ (๐-๔๙ คะแนน)
ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน
อํานไมํได๎ / เขียนไมํได๎ = ๑
อํานได๎ / เขียนได๎
= ๒
อํานคลํอง / เขียนคลํอง = ๓

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๑ การอ่าน ให๎นักเรียนอํานคําเป็นรายบุคคล จํานวน ๔๐ คํา
(คําละ ๑ คะแนน)
เสื้อฝน

แพรํหลาย

ปึกแผํน

ส๎มจี๊ด

เฟื่องฟูา

ประแปูง

สังกะสี

ประมาท

อันตราย

ท๎องทุํง

อาวุธ

ฝรั่งดอง

เขากวาง

เข็ดหลาบ

สิ้นเปลือง

หอยโขํง

กลิง้ กลอง

หน๎าตําง

ลนลาน

สมบัติ

ซําหริ่ม

หกเหลี่ยม

เตรียมการ

แหลมคม

เมื่อยล๎า

นอนหงาย

พลิกคว่ํา

กระจุย

เส๎นชัย

อนามัย

ลักขโมย

เดี๋ยวเดียว

หํอเหี่ยว

สร๎างสรรค์

บริการ

ปัญหา

ของขวัญ

สมบูรณ์

ออมทรัพย์

ซักฟอก

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๒ การอ่าน ให๎นักเรียนอํานประโยคตํอไปนีเ้ ป็นรายบุคคล
จํานวน ๑๐ ประโยค (จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๖๐ คํา คําละ ๑ คะแนน โดยให๎
คะแนนเฉพาะคําที่ขีดเส๎นใต๎)
๑. รุํงอรุณ คลุก ข๎าว กับ ปลาทู ให๎ แมว กิน
๒. เจ๎าเหมียว คอย เคล๎าเคลีย อยูํ ใกล๎ รุํงอรุณ
๓. พระสงฆ์ ออก บิณฑบาต ตั้งแตํ เช๎าตรูํ
๔. ธรรมชาติ ของ น้าํ จะไหล จาก ที่สูง ลงสูํ ที่ต่ํา เสมอ
๕. ทุกคน ต๎อง ปฏิบตั ิ ตาม สัญญาณ ไฟจราจร
๖. นักกีฬา ต๎อง ฝึกซ๎อม อยํางหนัก เพื่อให๎ได๎ ชัยชนะ
๗. หมูบํ ๎านนี้ มีคนชรา จํานวนมาก
๘. ฉัน นั่งรถ โดยสาร กลับบ๎าน เป็น ประจํา
๙. หลัง โรงเรียน มี ที่ดิน วํางเปลํา อยูํ แปลง หนึ่ง
๑๐. นาง พยาบาล ผู๎มี ประสบการณ์ อยูเํ วร เป็น ประจํา

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๓ จงอํานข๎อความตํอไปนี้ (๓๐ คะแนน)
วั น นี้ วั น ที่ ๑๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ โรงเรี ย นของเราพานั ก เรี ย น
ไปทัศนศึกษาที่วัดพระแก๎ว ซึ่งมีชื่อเป็นทางการวํา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
สถานที่สําคัญอีกหลายแหํงในกรุงเทพฯ คุณครูให๎นักเรียนขึ้นรถที่หน๎าโรงเรียนใน
ตอนเช๎า ทุกคนรําเริงแจํมใส ร๎องเพลงและหัวเราะกันอยํางสนุกสนานตลอดทาง
จนกระทั่งถึงวัดพระแก๎วก็พร๎อมใจกันเงียบเสียงและเดินเข๎าวัดอยํางเรียบร๎อย
วัดนี้สวยงามมากที่สุด สมเป็นวัดคูํบ๎านคูํเมืองจริงๆ มีความสะอาดและเป็น
ระเบียบอยํางไมํมที ี่ติ ฉันเคยอํานประวัติของพระแก๎วมรกตในบทเรียนมาแล๎ว เมื่อ
มีโอกาสมานมัสการ จึงกราบด๎วยความศรัทธาเลื่อมใส และพยายามเพํงพิจารณา
องค์พระให๎นานที่สุดเทําที่คุณครูจะมีเวลาให๎
ออกจากวัดพระแก๎ว รถผํานถนนสวยชื่อ ถนนราชดําเนิน มุํงไปยังเขาดิน
ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวและแหลํงเรียนรู๎ ทุกคนกระตือรือร๎นเข๎าไปเที่ยวชมสัตว์
นานาชนิดอยํางไมํรเู๎ บื่อ

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๑ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๔๐ คํา (คําละ ๑ คะแนน)
เสื้อฝน

แพรํหลาย

ปึกแผํน

ส๎มจี๊ด

เฟื่องฟูา

ประแปูง

สังกะสี

ประมาท

อันตราย

ท๎องทุํง

อาวุธ

ฝรั่งดอง

เขากวาง

เข็ดหลาบ

สิ้นเปลือง

หอยโขํง

กลิง้ กลอง

หน๎าตําง

ลนลาน

สมบัติ

ซําหริ่ม

หกเหลี่ยม

เตรียมการ

แหลมคม

เมื่อยล๎า

นอนหงาย

พลิกคว่ํา

กระจุย

เส๎นชัย

อนามัย

ลักขโมย

เดี๋ยวเดียว

หํอเหี่ยว

สร๎างสรรค์

บริการ

ปัญหา

ของขวัญ

สมบูรณ์

ออมทรัพย์

ซักฟอก

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๒ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๑๐ ประโยค (๖๐ คะแนน)
๑. รุํงอรุณ คลุก ข๎าว กับ ปลาทู ให๎ แมว กิน
๒. เจ๎าเหมียว คอย เคล๎าเคลีย อยูํ ใกล๎ รุํงอรุณ
๓. พระสงฆ์ ออก บิณฑบาต ตั้งแตํ เช๎าตรูํ
๔. ธรรมชาติ ของ น้าํ จะไหล จาก ที่สูง ลงสูํ ที่ต่ํา เสมอ
๕. ทุกคน ต๎อง ปฏิบตั ิ ตาม สัญญาณ ไฟจราจร
๖. นักกีฬา ต๎อง ฝึกซ๎อม อยํางหนัก เพื่อให๎ได๎ ชัยชนะ
๗. หมูบํ ๎านนี้ มีคนชรา จํานวนมาก
๘. ฉัน นั่งรถ โดยสาร กลับบ๎าน เป็น ประจํา
๙. หลัง โรงเรียน มี ที่ดิน วํางเปลํา อยูํ แปลง หนึ่ง
๑๐. นาง พยาบาล ผู๎มี ประสบการณ์ อยูเํ วร เป็น ประจํา

แบบบันทึกคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔
โรงเรียน ...........................................................
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...........................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ลงชื่อ ................................................ ผูค๎ ัดกรอง
(................................................)
วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ....................

ระดับคุณภาพ

รวม ๑๐๐ คะแนน

ตอนที่ ๒ ๖๐ คะแนน

ตอนที่ ๑ ๔๐ คะแนน

การเขียน
ระดับคุณภาพ

รวม ๑๓๐ คะแนน

ตอนที่ ๓ ๓๐ คะแนน

ชื่อ/สกุล

ตอนที่ ๒ ๖๐ คะแนน

เลขที่

ตอนที่ ๑ ๔๐ คะแนน

การอ่าน

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
คาชี้แจง แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอําน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่
ฉบับการอ่าน : ฉบับคัดกรองด๎านการอําน มี ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ให๎อาํ นคําเป็นคําๆ จํานวน ๔๐ คํา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ใช๎เวลาอําน
ไมํเกิน ๓ นาที (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ ๔-๕ วินาที ถ๎าอํานไมํได๎หรือหยุดสะกดอยูํ
เกินเวลาที่กําหนด ให๎หยุดอํานคํานัน้ ถือวําอํานไมํได๎ และให๎อํานคําตํอไป) เกณฑ์การให๎
คะแนน อํานถูกต๎อง ชัดเจน ได๎คะแนน คําละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด ประกอบด๎วยข๎อความ ๘ ประโยค
เกณฑ์การให๎คะแนน คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดี เส๎นใต๎ คําละ ๑ คะแนน (คําที่ไมํ
คิดคะแนนหากนักเรียนอํานผิด ให๎ผู๎ประเมินบันทึกคํานัน้ ไว๎ในชํองหมายเหตุ เพื่อใช๎ประกอบ
การพัฒนานักเรียนตํอไปด๎วย) ให๎เวลาในการอํานคําในประโยคทั้ง ๑๐ ประโยค ไมํเกิน ๓
นาที ถ๎าอํานสะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร ให๎ผํานคํานัน้ และอํานตํอไป (ถือวําอํานคํา
ดังกลําวไมํได๎) คําซ้ํากันถ๎าอํานผิด ถือเป็น ๑ คํา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ มีขอ๎ ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คํา หรือ
ประมาณ ๑๐-๑๓ บรรทัด ใช๎เวลาอํานไมํเกิน ๕ นาที ออกเสียงคํา ประโยคและข๎อความ
ได๎ถูกต๎อง ร๎อยละ ๖๐ คือประมาณ ๖๐-๙๐ คํา (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหนึ่งคํา ถ๎าอํานผิด
อํานเดาหรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา) อนุโลมได๎แตํต๎องไมํเกิน ๑๐ คํา
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ความสามารถในการอ่าน
อ่านคล่อง : สามารถอํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด ภายในเวลา
ที่กําหนด (รวม ๓ ตอน คะแนนเต็ม ๑๓๐ คะแนน) ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป
(๑๐๔ คะแนนขึ้นไป)

อ่านได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ภายใน
เวลาทีก่ ําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๖๐-๗๙ ขึ้นไป (๗๘-๑๐๓ คะแนนขึ้นไป)
อ่านไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๖๐ (๐-๗๗ คะแนน)
ฉบับการเขียน
เป็นการเขียนตามคําบอกของครู แบํงเป็น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ เขียนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๔๐ คํา คะแนนเต็ม ๔๐
คะแนน
ตอนที่ ๒ เขียนประโยคตามคําบอกของครู จํานวน ๑๐ ประโยค จํานวนคํา
ที่พิจารณา ๖๐ คํา เขียนผิด หักคําละ ๑ คะแนน ผิดคําซ้ํากัน คิดเป็นคําเดียวกัน
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
ความสามารถในการเขียน : คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เขียนคล่อง : สามารถเขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ได๎คะแนนร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป (๗๐ คะแนนขึ้นไป)
เขียนได้ : เขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ได๎คะแนนร๎อยละ
๕๐-๖๙ ขึ้นไป (๕๐-๖๙ คะแนน)
เขียนไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐ (๐-๔๙ คะแนน)
ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน
อํานไมํได๎ / เขียนไมํได๎ = ๑
อํานได๎ / เขียนได๎
= ๒
อํานคลํอง / เขียนคลํอง = ๓
*******************************

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๑ การอ่าน ให๎นักเรียนอํานคําเป็นรายบุคคล จํานวน ๔๐ คํา
(คําละ ๑ คะแนน)
แกงส๎ม

ฟูอนรํา

นาฏศิลป์

เบญจมาศ

มาตรา

ภารโรง

พรวนดิน

คละคลุ๎ง

แนํนหนา

ปลาวาฬ

สังเกต

เหตุการณ์

พลเมือง
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แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๒ การอ่าน ให๎นักเรียนอํานประโยคตํอไปนีเ้ ป็นรายบุคคล จํานวน ๑๐
ประโยค (จํานวนคําทีใ่ ห๎คะแนน ๖๐ คํา คําละ ๑ คะแนน โดยให๎คะแนนเฉพาะ
คําที่ขีดเส๎นใต๎)
๑ ตํารวจ สวม เครื่องแบบ ดูนํา เกรงขาม
๒ น๎าสมศรี มีอาชีพ เป็น ชําง เย็บผ๎า อยูํ หน๎า โรงภาพยนตร์
๓ แอปเปิล เป็น ผลไม๎ อรํอย จาก ตําง ประเทศ
๔ เรือ โจร สลัด อับปาง ทีก่ ลาง มหาสมุทร อินเดีย
๕ พํอ ปลูก สับปะรด พันธุ์ ภูเก็ต สํงขาย ทุกสัปดาห์
๖ ทุกคน เป็นสุข เพราะ ครอบครัว อบอุนํ
๗ แมวสีเทา หมอบ คอย ตะครุบ หนู อยูํ บน หลังคาบ๎าน
๘ เดี๋ยวนี้ โลก พัฒนา ไปมาก
๙ โดย เฉพาะ อยํางยิ่ง ด๎านเทคโนโลยี
๑๐ ประธาน นักเรียน กลําว ขอบคุณ ผู๎ปกครอง ที่มารํวม กิจกรรม

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๓ จงอํานข๎อความตํอไปนี้ (๓๐ คะแนน)
ลุงทองดี ได๎ฟังกํานันบุญเลําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพียงครั้งเดียว
ก็เข๎าใจ กํานันบุญบอกวํา “ไทยวางแผนพัฒนาประเทศ โดยยึดแนวทางสร๎าง
ความสุขในการอยูรํ ํวมกันในสังคมไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัว ซึ่งพระราชทานแกํปวงชน
ชาวไทย ให๎คนไทยมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีสุขภาพดีทั้งรํางกายและจิตใจ เข๎าใจ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม มีหลักการดําเนินชีวติ คือ ความพอประมาณ
มีเหตุผล พร๎อมกับมีคุณธรรมและจริยธรรม”
ลุงทองดีเริ่มปฏิบัติตนใช๎ชีวติ พอเพียง รู๎จักใช๎จํายอยํางพอประมาณ
เหมาะสมกับฐานะความเป็นอยูํ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลาไว๎รับประทาน
ในครอบครัว มีมากก็แบํงปันเพื่อนบ๎าน หากมีมากจนเหลือ กินเหลือใช๎
ก็นําไปขาย ทําให๎มรี ายได๎เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสอนลูกหลานให๎เข๎าใจเรื่อง
ของเศรษฐกิจพอเพียงด๎วย

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๑ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๔๐ คํา (คําละ ๑ คะแนน)
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แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๒ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๑๐ ประโยค (๖๐ คะแนน)
๑

ตํารวจ สวม เครื่องแบบ ดูนํา เกรงขาม

๒

น๎าสมศรี มีอาชีพ เป็น ชําง เย็บผ๎า อยูํ หน๎า โรงภาพยนตร์

๓

แอปเปิล เป็น ผลไม๎ อรํอย จาก ตําง ประเทศ

๔

เรือ โจร สลัด อับปาง ทีก่ ลาง มหาสมุทร อินเดีย

๕

พํอ ปลูก สัปปะรด พันธุ์ ภูเก็ต สํงขาย ทุกสัปดาห์

๖

ทุกคน เป็นสุข เพราะ ครอบครัว อบอุนํ

๗ แมวสีเทา หมอบ คอย ตะครุบ หนู อยูํ บน หลังคาบ๎าน
๘

เดี๋ยวนี้ โลก พัฒนา ไปมาก

๙

โดย เฉพาะ อยํางยิ่ง ด๎านเทคโนโลยี

๑๐ ประธาน นักเรียน กลําว ขอบคุณ ผู๎ปกครอง ทีม่ ารํวม กิจกรรม

แบบบันทึกคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕
โรงเรียน ...........................................................
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...........................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ลงชื่อ ................................................ ผูค๎ ัดกรอง
(................................................)
วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ....................

ระดับคุณภาพ

รวม ๑๐๐ คะแนน

ตอนที่ ๒ ๖๐ คะแนน

ตอนที่ ๑ ๔๐ คะแนน

การเขียน
ระดับคุณภาพ

รวม ๑๓๐ คะแนน

ตอนที่ ๓ ๓๐ คะแนน

ชื่อ/สกุล

ตอนที่ ๒ ๖๐ คะแนน

เลขที่

ตอนที่ ๑ ๔๐ คะแนน

การอ่าน

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
คาชี้แจง

แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอําน การเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ฉบับการอ่าน : ฉบับคัดกรองด๎านการอําน มี ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ให๎อํานคําเป็นคําๆ จํานวน ๔๐ คํา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน ใช๎เวลาอําน
ไมํเกิน ๓ นาที (ใช๎เวลาอํานคําละประมาณ ๔-๕ วินาที ถ๎าอํานไมํได๎หรือหยุดสะกดอยูํเกิน
เวลาที่กําหนด ให๎หยุดอํานคํานั้น ถือวําอํานไมํได๎และให๎อํานคําตํอไป) เกณฑ์การให๎คะแนน
อํานถูกต๎อง ชัดเจน ได๎คะแนนคําละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ มีประโยคสําหรับให๎นักเรียน ๑ ชุด ประกอบด๎วยข๎อความ ๘ ประโยค
เกณฑ์การให๎คะแนน คิดจากคําอํานในประโยคเฉพาะที่ขดี เส๎นใต๎ คําละ ๑ คะแนน (คําที่ไมํ
คิดคะแนน หากนักเรียนอํานผิด ให๎ผู๎ประเมินบันทึกคํานัน้ ไว๎ในชํองหมายเหตุ เพื่อใช๎ประกอบ
การพัฒนานักเรียนตํอไปด๎วย) ให๎เวลาในการอํานคําในประโยคทัง้ ๑๐ ประโยค ไมํเกิน ๓
นาที ถ๎าอํานสะดุดคําใดคําหนึ่งนานเกินสมควร ให๎ผํานคํานัน้ และอํานตํอไป (ถือวําอํานคํา
ดังกลําวไมํได๎) คําซ้ํากันถ๎าอํานผิด ถือเป็น ๑ คํา คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ มีขอ๎ ความที่เป็นเรื่องราวที่บรรจุคําประมาณ ๑๐๐-๑๕๐ คํา หรือ
ประมาณ ๑๐-๑๓ บรรทัด ใช๎เวลาอํานไมํเกิน ๕ นาที ออกเสียงคํา ประโยคและข๎อความ
ได๎ถูกต๎อง ร๎อยละ ๖๐ คือประมาณ ๖๐-๙๐ คํา (คําซ้ํากันถ๎าผิดนับเป็นหนึ่งคํา ถ๎าอํานผิด
อํานเดาหรือหยุดสะกดคํา เวลาประมาณ ๔-๕ วินาทีตํอคํา) อนุโลมได๎แตํต๎องไมํเกิน ๑๐ คํา
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน
ความสามารถในการอ่าน
อ่านคล่อง : สามารถอํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด ภายในเวลา
ที่กําหนด (รวม ๓ ตอน คะแนนเต็ม ๑๓๐ คะแนน) ได๎คะแนนร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป
(๑๐๔ คะแนนขึ้นไป)

อ่านได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนร๎อยละ ๖๐-๗๙ ขึ้นไป (๗๘-๑๐๓ คะแนนขึ้นไป)
อ่านไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ภายในเวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๖๐ (๐-๗๗ คะแนน)
ฉบับการเขียน
เป็นการเขียนตามคําบอกของครู แบํงเป็น ๒ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ เขียนตามคําบอกของครูเป็นคําๆ จํานวน ๔๐ คํา คะแนนเต็ม ๔๐
คะแนน
ตอนที่ ๒ เขียนประโยคตามคําบอกของครู จํานวน ๑๐ ประโยค จํานวนคําที่
พิจารณา ๖๐ คํา เขียนผิด หักคําละ ๑ คะแนน ผิดคําซ้ํากัน คิดเป็นคําเดียวกัน
คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน
ความสามารถในการเขียน : คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เขียนคล่อง : สามารถเขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน)
ได๎คะแนนร๎อยละ ๗๐ ขึ้นไป (๗๐ คะแนนขึ้นไป)
เขียนได้ : เขียนคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ได๎คะแนนร๎อยละ
๕๐-๖๙ ขึ้นไป (๕๐-๖๙ คะแนน)
เขียนไม่ได้ : อํานออกเสียงคํา ประโยค ข๎อความที่กําหนด (รวม ๒ ตอน) ภายใน
เวลาที่กําหนด ได๎คะแนนต่ํากวําร๎อยละ ๕๐ (๐-๔๙ คะแนน)
ระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน
อํานไมํได๎ / เขียนไมํได๎ = ๑
อํานได๎ / เขียนได๎
= ๒
อํานคลํอง / เขียนคลํอง = ๓
*******************************

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๑ การอ่าน ให๎นกั เรียนอํานคําเป็นรายบุคคล จํานวน ๔๐ คํา
(คําละ ๑ คะแนน)
เศร๎าสลด

อบอ๎าว

แพรํงพราย

ถักร๎อย

เหยียดเท๎า

หมากเก็บ

ปฏิวัติ

บริสุทธิ์

ปลั๊กไฟ

พลัดถิ่น

ปัจจัย

สัญญา

มัสยิด

พังทลาย

จักรยาน

ขนสัตว์

อุบัติเหตุ

หยิบฉวย

ยาสลบ

หยาบคาย

ข๎าวเกรียบ

พลังงาน

สลับฉาก

ซื่อสัตย์

แปลงกาย

คลุ๎มคลั่ง

ราชสาสน์

กลั่นแกล๎ง

รับทราบ

สมองกล

โทรสาร

อวกาศ

เสกสรร

พระกรรณ

ธํามรงค์

ฆาตกร

อหิงสา

อธิปไตย

ราชสีห์

มอเตอร์ไซค์

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๒ การอ่าน ให๎นักเรียน อํานประโยคตํอไปนี้ เป็นรายบุคคล จํานวน
๑๐ ประโยค (จํานวนคําที่ให๎คะแนน ๖๐ คํา คําละ ๑ คะแนน โดยให๎คะแนน
เฉพาะคําที่ขีดเส๎นใต๎)
๑

พรุงํ นี้ สมาคม วอลเลย์บอล จะจัดประชุม สามัญ ประจําปี

๒

มะมํวงหิมพานต์ ปลูกมากที่ ปักษ์ใต๎

๓

เธอ เคยอําน นิทานอีสป เรื่อง เทพารักษ์ กับ คนตัดไม๎ หรือ เปลํา

๔

หลวงพํอ ประพรม น้ํามนต์ ให๎กับ คนที่ไป ทําบุญ

๕

องค์การ บริหาร สํวนตําบล เป็น องค์กร ปกครอง สํวนท๎องถิ่น

๖

พระมหากษัตริย์ ทรงดูแล ทุกข์สุข ของปวงชน โดยถ๎วนหน๎า

๗ ทิวทัศน์ ภูผา หมอก ตอนเช๎าตรูํ สวยงาม อยํางนํา อัศจรรย์
๘

พระปฐมเจดีย์ เป็น ศาสนสถาน ทีส่ ําคัญ แหํงหนึ่ง

๙

การแพทย์ สมัย โบราณ นิยมใช๎ ยาสมุนไพร เป็นหลัก

๑๐ ผลไม๎ ตํางประเทศ มีหลาย ชนิด เชํน เชอร์รี่ สตรอร์เบอรี่ แอปเปิล

แบบวัดความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๓ จงอํานข๎อความตํอไปนี้ (๓๐ คะแนน)
“พรปีใหม่” เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัว
ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เพื่อพระราชทานเป็นของขวัญปีใหมํแกํพสกนิกรชาวไทย
เนื่องในวันปีใหมํ พุทธศักราช ๒๔๙๕ โดยพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ ทํานองและ
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธุ์ ทรงนิพนธ์คําร๎อง
เมื่อได๎ยินเพลง “พรปีใหมํ” คราใด ก็เป็นดั่งสัญญาณบอกกลําวให๎ทราบวํา
บรรยากาศแหํงความรื่นเริงบันเทิงใจของเทศกาลปีใหมํได๎เริ่มขึน้ อีกวาระหนึ่งแล๎ว
บทเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลปีใหมํยังมีอกี มาก มีบทเพลงของสุนทราภรณ์
เป็นต๎น ได๎แกํ เพลงสวัสดีปีใหมํ รื่นเริงเถลิงศก ไชโยปีใหมํ บทเพลงเหลํานี้
ล๎วนแล๎วแตํคุ๎นหูคนไทยมาช๎านาน และได๎รับยกยํองคงความเป็นอมตะตราบจน
ปัจจุบนั นี้

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๑ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๔๐ คํา (คําละ ๑ คะแนน)
เศร๎าสลด

อบอ๎าว

แพรํงพราย

ถักร๎อย

เหยียดเท๎า

หมากเก็บ

ปฏิวัติ

บริสุทธิ์

ปลั๊กไฟ

พลัดถิ่น

ปัจจัย

สัญญา

มัสยิด

พังทลาย

จักรยาน

ขนสัตว์

อุบัติเหตุ

หยิบฉวย

ยาสลบ

หยาบคาย

ข๎าวเกรียบ

พลังงาน

สลับฉาก

ซื่อสัตย์

แปลงกาย

คลุ๎มคลั่ง

ราชสาสน์

กลั่นแกล๎ง

รับทราบ

สมองกล

โทรสาร

อวกาศ

เสกสรร

พระกรรณ

ธํามรงค์

ฆาตกร

อหิงสา

อธิปไตย

ราชสีห์

มอเตอร์ไซค์

แบบวัดความสามารถในการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
************************
ตอนที่ ๒ ให๎นักเรียนเขียนตามคําบอกของครู จํานวน ๑๐ ประโยค (๖๐ คะแนน)
๑

พรุงํ นี้ สมาคม วอลเลย์บอล จะจัดประชุม สามัญ ประจําปี

๒

มะมํวงหิมพานต์ ปลูกมากที่ ปักษ์ใต๎

๓

เธอ เคยอําน นิทานอีสป เรื่อง เทพารักษ์ กับ คนตัดไม๎ หรือ เปลํา

๔

หลวงพํอ ประพรม น้ํามนต์ ให๎กับ คนที่ไป ทําบุญ

๕

องค์การ บริหาร สํวนตําบล เป็น องค์กร ปกครอง สํวนท๎องถิ่น

๖

พระมหากษัตริย์ ทรงดูแล ทุกข์สุข ของปวงชน โดยถ๎วนหน๎า

๗ ทิวทัศน์ ภูผา หมอก ตอนเช๎าตรูํ สวยงาม อยํางนํา อัศจรรย์
๘

พระปฐมเจดีย์ เป็น ศาสนสถาน ทีส่ ําคัญ แหํงหนึ่ง

๙

การแพทย์ สมัย โบราณ นิยมใช๎ ยาสมุนไพร เป็นหลัก

๑๐ ผลไม๎ ตํางประเทศ มีหลาย ชนิด เชํน เชอร์รี่ สตรอร์เบอรี่ แอปเปิล

แบบบันทึกคะแนนการคัดกรองการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖
โรงเรียน ...........................................................
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ...........................................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ลงชื่อ ................................................ ผูค๎ ัดกรอง
(................................................)
วันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ....................

ระดับคุณภาพ

รวม ๑๐๐ คะแนน

ตอนที่ ๒ ๖๐ คะแนน

ตอนที่ ๑ ๔๐ คะแนน

การเขียน
ระดับคุณภาพ

รวม ๑๓๐ คะแนน

ตอนที่ ๓ ๓๐ คะแนน

ชื่อ/สกุล

ตอนที่ ๒ ๖๐ คะแนน

เลขที่

ตอนที่ ๑ ๔๐ คะแนน

การอ่าน

คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
นายธีรพงษ์ สารแสน
นายอํานวย ทิพย์กําจร
นายเสถียร แสนอุบล
นายอนันต์ พันนึก
นายประหยัด โพนสิงห์
นายสมเพียร ประจิมทิศ
นายสวัสดิ์ แสงขัน
นายสมนึก ศรีจันทร์
นายนเรนทร์ คํามา

ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๒
รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ผู๎อํานวยการกลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู๎

ผู้จัดทา
นายลําพอง อินทะวิมาน
นางฉวีวรรณ ถาโท

ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

