
 

แบบทดสอบการอ่านออกเสียงค า 

๑) ลักษณะเครื่องมือ ก ำหนดค ำ จ ำนวน ๒๐ ค ำ ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงค ำ 
ใช้เวลำ ๑๐ นำที 

ค ำชี้แจง  (ครูอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนฟงั) 
             ให้นักเรียนอ่ำนออกเสียงค ำที่ก ำหนดให ้จ ำนวน ๒๐ ค ำ ใช้เวลำ ๑๐ นำท ี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

๑. ก้อนหิน    ๑๑. ขยะ 

๒. ฟุตบอล    ๑๒. สนาม 

๓. แหวน    ๑๓. กะเพรา 

๔. ดินน  ามัน    ๑๔. แปลง 

๕. ผ้าห่ม    ๑๕. แตงกวา 

๖. กล้าม    ๑๖. ดวงจันทร ์

๗. เที่ยว     ๑๗. สัปดาห ์

๘.นายพราน    ๑๘. ประดิษฐ ์

๙.หรูหรา    ๑๙. ลิ นจี่ 

๑๐. ตลาด     ๒๐. ต ารวจ 

  

   
     
 



 

เฉลยค ำตอบกำรอ่ำนออกเสียงค ำ 

ข้อ ค ำ อ่ำนว่ำ 
๑. ก้อนหิน ก้อน - หิน 
๒. ฟุตบอล ฟุด– บอน 
๓. แหวน แหวน 
๔. ดินน้ ำมัน ดิน - น้ ำ – มัน 
๕. ผ้ำห่ม ผ้ำ – ห่ม 
๖. กล้ำม กล้ำม 
๗. เท่ียว เท่ียว 
๘. นำยพรำน นำย – พรำน 
๙. หรูหรำ หรู – หรำ 

๑๐. ตลำด ตะ - หลำด 
๑๑. ขยะ ขะ– หยะ 
๑๒. สนำม สะ – หนำม 
๑๓. กะเพรำ กะ – เพรำ 
๑๔. แปลง แปลง 
๑๕. แตงกวำ แตง – กวำ 
๑๖. ดวงจันทร์ ดวง – จัน 
๑๗. สัปดำห์ สับ – ดำ 
๑๘. ประดิษฐ์ ประ -  ดิด 
๑๙. ล้ินจ่ี ล้ิน – จ่ี 
๒๐. ต ำรวจ ต ำ – หรวด 

๒) กำรให้คะแนน 
                 อำ่นค ำถูกต้องทุกพยำงค์ให้ข้อละ ๑ คะแนน อ่ำนผิดพยำงค์ใดพยำงค์หนึ่ง 
ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

 

 

 

 
 

 

 



 

แบบทดสอบการเขียนค า 

๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนค าตามค าบอกของครู จ านวน ๒๐ ค า  

ใช้เวลา ๒๐ นาท ี

ค าชี แจง  (ครูอ่านค าชีแ้จงให้นักเรียนฟงั)  
๑. ให้นักเรียนเขียนค าตามค าบอก จ านวน  ๒๐ ค า ใช้เวลา ๒๐ นาท ี
๒. ครูอ่านค าให้นักเรียนฟัง ค าละ ๒ ครั้ง โดยเว้นเวลา ๑ นาที ให้นักเรียนเขียน

ก่อนบอกค าในข้อต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) การให้คะแนน 
 เขียนถูกตอ้ง ให้ข้อละ ๑ คะแนน เขียนผิด ไม่ไดค้ะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้าวโพด    ๑๑. การต์ูน 
๒. ซักผ้า    ๑๒. แปรงฟัน 
๓. ขนม     ๑๓. ประชุม 
๔. พิการ     ๑๔. ครอบครัว 
๕. สหกรณ์    ๑๕. สวัสดี 
๖.หนาว              ๑๖. จดหมาย 
๗.น่ารัก     ๑๗. สมบูรณ์ 
๘.กรรไกร    ๑๘. กว้าง 
๙.โทรทัศน ์    ๑๙. อาหาร 

๑๐. กะหล่ าปลี    ๒๐. อาชีพ 
  

   
     
 



 
แบบทดสอบการเขียนค า 

ตอนที่ 1  การเขียนค า  
 
 
 

ข้อที่ ค าที่เขียน ข้อที่ ค าที่เขียน 
๑. ..................................................... 

..................................................... 
๑๑. .................................................. 

.................................................. 
๒. ..................................................... 

..................................................... 
๑๒. .................................................. 

.................................................. 
๓. ..................................................... 

..................................................... 
๑๓. .................................................. 

.................................................. 
๔. ..................................................... 

..................................................... 
๑๔. .................................................. 

.................................................. 
๕. ..................................................... 

..................................................... 
๑๕. .................................................. 

.................................................. 
๖. ..................................................... 

..................................................... 
๑๖. .................................................. 

.................................................. 
๗. ..................................................... 

..................................................... 
๑๗. .................................................. 

.................................................. 
๘. ..................................................... 

..................................................... 
๑๘. .................................................. 

.................................................. 
๙. ..................................................... 

..................................................... 
๑๙. .................................................. 

.................................................. 
๑๐. ..................................................... 

..................................................... 
๒๐. .................................................. 

.................................................. 
 

 

 

 

 

ช่ือ                                                 ช้ัน          เลขที่   



 

แบบทดสอบการเขียนเรื่อง 
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นกำรเขียนเร่ืองสั้น ๆ ตำมจินตนำกำรจำกภำพ  

ด้วยตัวเต็มบรรทัด  ควำมยำว ๕ บรรทัด ใช้เวลำ ๓๐ นำที  
ค ำชี้แจง (ครูอ่ำนค ำชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 

ให้นักเรียนเขียนเร่ืองสั้น ๆ ตำมจินตนำกำรจำกภำพ ให้ได้ใจควำมสมบูรณ์  
ด้วยตัวเต็มบรรทัด ควำมยำว ๕ บรรทัด โดยให้เขียนเว้นบรรทัด ใช้เวลำ ๓๐ นำที   

แนวค ำตอบ  

สำระส ำคัญ  เขยีนเร่ืองสั้น ๆ ตำมจินตนำกำรจำกภำพ ให้ได้สำระส ำคัญ
สอดคล้องกับภำพ เช่น  

๑. เด็กๆเชื่อฟังครู 
๒. เด็กๆ บอกวธิีป้องกันอันตรำยจำกสตัว์มีพิษ 
๓. เมื่อเจองู เด็กๆคิดหำวิธีที่ท ำให้ตนเองปลอดภัย 

            ฯลฯ 



 
๒) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

ตามระดับคะแนน(Rubric Scores) ดังนี้  (คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน)  

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. สาระส าคัญของเรือ่ง 
    ๑.๑ น าเสนอเน้ือหา 
          ตรงสาระส าคัญ                  
          ของภาพ 
    ๑.๒ ล าดับความคิดต่อเน่ือง 
    ๑.๓ เน้ือหามีความสัมพันธ์ 
          กับภาพ 
    ๑.๔ มีความเป็นเหตุเป็นผล 
    ๑.๕ มีการน าเสนอ 
          แนวคิดใหม่ 

เขียนเรื่อง 

ได้สาระส าคัญ 

ตามเกณฑ์ 

ครบ ๕ ข้อ 

เขียนเรื่อง 

ได้สาระส าคัญ 

ตามเกณฑ์ ๔ ข้อ 

เขียนเรื่อง 

ได้สาระส าคัญ 

ตามเกณฑ์ ๓ ข้อ 

เขียนเรื่อง 

ได้สาระส าคัญ 

ตามเกณฑ์ ๒ ข้อ 

เขียนเรื่อง 

ได้สาระส าคัญ 

ตามเกณฑ์ ๑ ข้อ 

๒. การใช้ภาษา 
๒.๑ เลือกใช้ค าได้ถูกต้อง 
๒.๒ ใช้ประโยค 
      สื่อความหมายได้ 
๒.๓ เขียนเว้นวรรคตอน       
      ได้ถูกต้อง และไม่เขียน 
      ฉีกค า 

 
 
 

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

การใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์ครบ  
๓ ข้อ 

การใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์  
๒ ข้อ 

การใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์  
๑ ข้อ 

๓. ความสอดคล้องกับภาพ 
   ๓.๑ มีการบรรยายตัวละคร 
   ๓.๒ มีการบรรยายเหตุการณ์ 
         สอดคล้องกับภาพ 

คะแนนเต็ม ๒ คะแนน 

มีความสอดคล้อง
กับภาพตามเกณฑ์ 
ครบ ๒ ข้อ 

มีความสอดคล้อง
กับภาพตามเกณฑ์ 
๑ ข้อ 

๔. การเขียนสะกดค า 
    (เขียนผิดซ้ า ให้นับเป็น ๑ ค า) 

 
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

เขียนถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนผิด  
๑ - ๒ ค า 

 

เขียนผิด  
๓ ค า ข้ึนไป 

 
๕. ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    และถูกต้องตำมค ำชี้แจง      
    ๕.๑ เขียนตัวอักษรอ่ำนง่ำย 
    ๕.๒ สะอำดเรียบร้อย 
    ๕.๓ เขียนได้ตำมจ ำนวน 
          บรรทัดที่ก ำหนด 

คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 

เขียนได้ 
ตำมเกณฑ์ครบ 
๓ ข้อ 

เขียนได้ 
ตำมเกณฑ์ 
๒ ข้อ 

 เขียนได้ตำมเกณฑ์ 
 ๑ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ.........................................................................................ชั้น.......................เลขที่......... 
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…………………………………………………………………………………..…………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 

 

บรรทัดที่ ๑ 

เร่ือง 

บรรทัดที่ ๒ 

บรรทัดที่ ๓ 

บรรทัดที่ ๔ 

บรรทัดที่ ๕ 



 
แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง 

ตอนที่ ๑ ความเข้าใจในการอ่าน  

๑) ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก จ านวน ๑๐ ข้อ 

ค าชี แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้อง โดยท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. หรือ ค. 
หน้าค าตอบ      ที่ถูกต้อง ใช้เวลา ๑๐ นาที (ครูอ่านเฉพาะค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 

 
๑.  

 
 

จำกบทกลอน  แสดงว่ำนกัเรียนเป็นคนอย่ำงไร 
ก.  มีควำมซ่ือสัตย ์
ข.  มีควำมเสียสละ 
ค.  มีควำมรับผิดชอบ 
 

๒. 
 

 
จำกขอ้ควำม แม่ขำยผักและผลไม้อะไร 
ก. บวบ  แตงไทย 
ข. กะละแม  บวบ 
ค. แตงไทย  น้ ำแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แม่ของฉัน ขายของอยู่ที่แพริมน้ า ขายกาแฟ 
กะละแม ผ้าแพร บวบ แตงไทย และน้ าแดง 

สัญญาณบอกเวลา เลิกเรียนหนากลับบา้นกัน 
ถึงบ้านรีบเร็วพลัน  ช่วยทุกวันงานบา้นเรา 



 
 
 
 
 
๓. สำเหตุใดที่ท ำให้น้ ำทว่มบ้ำนมำล ี

ก. เชิงเขำไม่มีต้นไม้ 
ข. บ้ำนอยู่ใกล้เชิงเขำ 
ค. เชิงเขำมีบ้ำนมำลีเพียงหลังเดียว 
 
อ่ำนบทควำมแล้วตอบค ำถำม ข้อ ๔ – ๕ 
 
 

 
 
 
  
๔.ชำวนำมีคุณธรรมตำมข้อใด 
 ก. ควำมเมตตำ 
 ข. ควำมพยำยำม 
 ค. ควำมอดทน 
 
๕. งูเห่ำตัวหนึ่งนอน .............อยู่บนคันนำ 
 ก. หลับ 
 ข. เล่น 
 ค. ตัวแข็ง 
 
 
 
 

ต้นไม้สำมำรถต้ำนทำนกำรไหลของกระแสน้ ำได้   
บ้ำนของมำลีอยู่หำ่งจำกเพือ่นบ้ำน และใกล้เชิงเขำที่ไม่มีต้นไม้   เวลำฝนตกหนกั 
น้ ำจะไหลเร็ว และแรงจนเกิดน้ ำทว่มบ้ำน   

วันหนึ่งในฤดูหนำวชำวนำเดินออกจำกบ้ำน ระหว่ำงทำงพบงูเห่ำตวัหนึ่ง นอนตัวแข็ง
ใกล้ตำยอยู่บนคันนำ ดว้ยควำมหนำวเหน็บ ชำวนำสงสำรมันมำก จึงก้มลงดู แลว้อุ้มมัน
บนแขนเพื่อให้มันหำยหนำว 



 
อ่ำนบทอำ่นต่อไปนี้ แลว้ตอบค ำถำม ขอ้ ๖ – ๘ 
 
 
 
 
 
 
๖. “ ร ำคำญ” มีควำมหมำยตำมข้อใด 
    ก. ชอบใจ 
    ข. ไม่พอใจ 
  ค. ตื่นเต้น 
 
๗. กำรกระท ำของอกีำดีหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
    ก. ด ี เพรำะท ำให้มีหำงที่สวยงำม 
    ข. ไม่ดี  เพรำะควรพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 

 ค. ไม่ดี  เพรำะท ำให้เพื่อนโกรธ 
 
๘. เหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก 
    ก. อีกำเกบ็ขนของนกยูงมำมัดใส่หำงตัวเอง 
    ข. อกีำเดินท่ำทำงคล้ำยนกยูง 
    ค. อีกำเดินผ่ำนมำเห็นขนนกยูงที่ตกอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อีกำตวัหนึ่งเดินผ่ำนมำเห็นขนนกยูงที่ตกอยู ่มันเก็บขนนกยูงและมัดรวมกันที่หำงของ
อีกำ อีกำเดินท่ำทำงคล้ำยนกยูงไปหำเพือ่นมัน เพื่อนกำด้วยกันร ำคำญจึงร้องบอก  
นกจะสวยใช่เพียงมีขนงำมเท่ำนั้น นิทำนเร่ืองนี้สอนให้รู้ว่ำ คนจะงำมใช่งำมเพยีง
ภำยนอก 



อ่ำนบทอำ่นต่อไปนี้ แลว้ตอบค ำถำม ขอ้ ๙ – ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก. กวำงอำศัยอยู่ในน้ ำ 
 ข. กวำงไม่พอใจในขำของมัน 
 ค. กวำงมีเขำที่สวยงำม 
 

๑๐. ถ้ำกวำงไม่มีเขำ นำ่จะเกิดเหตกุำรณ์ใดตำมมำ 
 ก. กวำงจะวิ่งได้ช้ำ 
 ข. กวำงถูกเสือดำวกิน 
 ค. กวำงไม่ถูกเสือดำวกิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กวำงโง ่
 ยังมีกวำงตัวหนึ่งมันลัดเลำะไปตำมทำงในป่ำ พอผ่ำนแม่น้ ำมันก็เจอเงำตัว
มันในน้ ำ กวำงดูเขำอันสวยงำมกว็่ำเขำ้ทีดีแท้ๆแต่ขำทั้งสี่นั่นซิช่ำงไม่น่ำดูเอำ
เสียเลย ขณะนั้นมีเสือดำวเข้ำมำใกล้ๆกวำงหันไปดูมันรีบข้ำมน้ ำไปในป่ำรกเขำทั้ง
สองไปพันกับเถำวัลย์รั้งตัวมันไว้จะหนีต่อไปก็ไม่ได้กวำงรู้ตัววำ่มันช่ำงโง่แท้ๆถึง
เวลำนี้เขำงำมก็ไม่ส ำคัญ ขำทั้งสี่ยังส ำคญักว่ำ 



เฉลยค ำตอบ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
๑. ค. ควำมรับผิดชอบ ๖.     ข. ไม่พอใจ 
๒. ก. บวบ  แตงไทย ๗.   ข. ไม่ดี  เพรำะควรพอใจในส่ิงที่ตนมีอยู่ 
๓. ก. เชิงเขำไม่มีต้นไม้ ๘.     ค. อีกำเดินผ่ำนมำเห็นขนนกยูงที่ตกอยู่ 
๔. ก. ควำมเมตตำ ๙.     ก. กวำงอำศัยอยู่ในน้ ำ 
๕. ค. ตัวแข็ง ๑๐.     ค. กวำงไม่ถูกเสือดำวกิน   

 

๒) การให้คะแนน 
          ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน  ตอบผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 

 


