คู่มือ
แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒

คานา
ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งในกำรพัฒนำประชำกรของประเทศให้มีคุณภำพอันจะนำไปสู่กำรพัฒนำประเทศ
ให้มีควำมเข้มแข็งในทุกด้ำนคือคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงมี
ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งโดยเฉพำะในระดับชั้นประถมศึกษำ นักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔ ซึ่งเป็น
ระดับชั้นที่ต้องมีพื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ที่จะต้องใช้เป็ นเครื่องมือในกำรเรียนระดับชั้นต่อๆ ไป ควรจะต้อง
อ่ำนออกเขีย นได้ตำมมำตรฐำนที่ห ลั กสู ตรกำหนด และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนในฐำนะ
หน่วยงำนหลักที่ต้องกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำเป็นต้องมีข้อมูลคุณภำพนักเรียน
โดยรวมเพื่อใช้ป ระกอบกำรตั ดสิน ใจและวำงแผนดำเนินโครงกำรที่เหมำะสม อีกทั้งรัฐบำลมีนโยบำยที่จะสร้ำง
ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรอ่ำนเขียนให้แก่นักเรียนประถมศึกษำอย่ำงจริงจัง จึงมอบหมำยให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๔
ส ำนั ก ทดสอบทำงกำรศึ ก ษำ ได้ รั บ มอบหมำยจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนให้
ดำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จำนวน 2 ครั้ง คือ
ปลำยภำคเรียนที่ ๑ และปลำยภำคเรียนที่ ๒ และชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ – ๔ ประเมินเฉพำะปลำยภำคเรียนที่ ๒
โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ด้ำน คือ อ่ำนออก อ่ำนรู้เรื่อง และ
เขียนได้ และได้จัดทำคู่มือแบบทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ๔ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนให้มีมำตรฐำน ผลกำรประเมินเป็นที่เชื่อถือได้ สำมำรถนำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้ไปวำงแผนแก้ปัญหำและ
พัฒนำคุณภำพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือแบบทดสอบกำรอ่ำนออก
เขีย นได้ ชั้น ประถมศึกษำปี ที่ 1 – ๔ เล่มนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรจัดสอบและพัฒนำนักเรียนให้ได้
มำตรฐำน เกิดผลกำรประเมินนักเรียนที่แท้จริงและนำไปใช้วำงแผนพัฒนำกำรศึกษำได้ต่อไป

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

๓

สารบัญ
หลักกำรและเหตุผล
จุดประสงค์ของกำรประเมิน
นิยำมศัพท์เฉพำะ
กลุ่มเป้ำหมำย
กำหนดสอบ
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้
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คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕9
หลักการและเหตุผล
กำรศึกษำเป็นปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำประชำกรของประเทศให้มีคุณภำพอันนำไปสู่กำรพัฒนำประเทศ
ให้มีควำมเข้มแข็งในทุกด้ำน กำรปูพื้นฐำนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนโดยเฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำ จึงมี
ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้วและมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงในทุกด้ำนให้ควำมสำคัญกับกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยเฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำในช่วงชั้นแรก ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ รัฐบำลชุดปัจจุบันจึง
กำหนดเป็นนโยบำยโดยคณะกรรมกำรพัฒนำนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ ว่ำในระยะเร่งด่วน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
เด็กที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ต้องอ่ำนออกเขียนได้ ด้วยเหตุนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้
จัดทำยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบำยเร่งด่วน ข้อที่ ๑ ที่ว่ำ
“เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” ในกำรนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยสำนักต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกำรพัฒนำและสนับสนุนส่งเสริม
ให้ครูในโรงเรียนทุกแห่งพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีต่ำงๆ เพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นสำมำรถอ่ำนเขียน
ได้ตำมควำมสำมำรถของนักเรียนที่จบในแต่ละชั้นปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ต้อง
อ่ำนออกเขียนได้ และมอบหมำยให้สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำดำเนินกำรประเมินว่ำนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ ๑ สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ทุกคนหรือไม่ และภำพรวมของประเทศอยู่ในระดับใด ซึ่งผลกำรประเมิน ปลำยภำค
เรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนอยู่ในระดับที่ดีมำก ดังนี้
จานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

Mean%

C.V.

รวมอ่ำนออกเขียนได้

457,719

100

75.51

27.81

กำรอ่ำนออกเสียง

457,719

40

78.79

32.18

กำรอ่ำนรู้เรื่อง

457,719

30

74.56

26.66

กำรเขียน

457,719

30

72.12

33.39

ความสามารถ

จานวนนักเรียน/ร้อยละ
ปรับปรุง
18,034
(3.94)
27,051
(5.91)
9,063
(1.98)
28,333
(6.19)

พอใช้
ดี
ดีมาก
39,089 107,839 292,757
(8.54) (23.56) (63.96)
34,970 73,784 321,914
(7.64) (16.12) (70.33)
45,268 140,245 263,143
(9.89) (30.64) (57.49)
41,973 126,651 260,763
(9.17) (27.67) (56.97)

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำขั้นพื้น ฐำนเกี่ย วกับ กำรแก้ปั ญหำเด็กประถมศึกษำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ โ ดยให้ ปรับปรุง วิธีกำรเรียน
กำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น กำรสอนแบบแจกลูกสะกดคำ โดยใช้แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
พั ฒ นำกำรสมอง (BBL)
และก ำหนดเป้ ำ หมำยให้ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๑ ต้ อ งอ่ ำ นออกเขี ย นได้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ขึ้นไปต้องอ่ำนคล่องเขียนคล่อง และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้กำหนด
จุ ด เน้ น กำรด ำเนิ น งำนในปี ง บประมำณ ๒๕๖๐ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ก ระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร 6 จุ ด เน้ น

๒

โดยเฉพำะจุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มำตรฐำนสำกล ข้อย่อย
2.2 ผู้ เรี ย นชั้น ประถมศึกษำปี ที่ 1 อ่ำนออกเขียนได้ ข้อย่อย 2.3 ผู้ เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำ ปีที่ ๒ ขึ้นไป
อ่ำนคล่องเขียนคล่อง
จำกนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ โดยกำรมอบหมำยจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ดำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔ ในด้ำนกำรอ่ำนออก
เขียนได้ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อ่ำนคล่องเขียนคล่องชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ – ๔ ซึ่งในกำรดำเนินงำนสำนักทดสอบ
ทำงกำรศึกษำได้สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือมำตรฐำน โดยพิจำรณำกรอบโครงสร้ำงเครื่องมือจำก ๑) กำรวิเครำะห์
มำตรฐำนและตัว ชี้วัด กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้ภ ำษำไทย ตำมระดับชั้นของหลักสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ๒) กำรวิเครำะห์ ระดับพัฒนำกำรเรียนรู้ของนัก เรียน ๓) กระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทยที่
ถูกต้องตำมหลักภำษำและใช้วงคำศัพท์ในบัญชีคำพื้นฐำน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนจิตวิทยำ
พัฒนำกำร จิตวิทยำกำรเรียนรู้ ครูผู้สอนที่มีประสบกำรณ์กำรสอนมำกกว่ำ ๕ ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวัด
และประเมินผล เครื่องมือที่สร้ำงตำมกรอบโครงสร้ำงนี้ จะวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ด้ำน คือ อ่ำนออก อ่ำนรู้เรื่อง
และเขียนได้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และนำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้ไปวำงแผนปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ครูผู้สอนสำมำรถนำไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนเขียนของนักเรียนได้ตรงประเด็นและสำมำรถแก้ปัญหำได้
ตรงตำมควำมเป็นจริงต่อไป

จุดประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลประเมินกำรอ่ำนเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกำรดำเนินงำนพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙
2. เพื่อวิเครำะห์ผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศที่นำไปใช้วำงแผนปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรอ่ำนออก
เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔ ได้อย่ำงเหมำะสม
3. เพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำร
เรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน

นิยามศัพท์เฉพาะ
ในกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน ได้กำหนดนิยำมไว้ ดังนี้
อ่านออก หมำยถึง กำรอ่ำนคำ ประโยค หรือข้อควำมสั้นๆ ที่เป็นคำในวงคำศัพท์ในแต่ละระดับชั้นปี
ทั้งที่เป็นคำที่มีควำมหมำยโดยตรงหรือคำที่มีควำมหมำยโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิธีกำรอ่ำนออกเสียง
อ่านรู้เรื่อง หมำยถึง กำรอ่ำนคำ ประโยค หรือข้อควำมสั้นๆ ที่เป็นคำในวงคำศัพท์ในแต่ละระดับชั้นปี
ทั้งที่เป็นคำที่มีควำมหมำยโดยตรงหรือคำที่มีควำมหมำยโดยนัยที่ ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสำมำรถบอกข้อคิดที่ได้
จำกกำรอ่ำน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็ก (เป็นข้อควำมง่ำยๆ) จับใจควำมจำกเรื่องที่อ่ำน ตอบคำถำมจำกเรื่อง
ที่อ่ำน บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์ที่สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน คำดคะเนจำกเรื่องที่อ่ำน และ
สรุปควำมรู้ข้อคิดจำกเรื่องที่อ่ำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล
เขียนได้ หมำยถึง กำรเขียนคำ ประโยค หรือข้อควำมสั้นๆ ที่สำมำรถสื่อควำมได้อย่ำงสมเหตุสมผลโดย
กำรใช้คำ ประโยค ข้อควำมในวงคำศัพท์ที่กำหนดในแต่ละระดับชั้น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสำมำรถเขียนคำ
ประโยค หรือข้อควำมง่ำยๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อกำรสื่อสำรได้สอดคล้อง สร้ำงสรรค์ และสมเหตุสมผล

๓

กลุ่มเป้าหมาย
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔ ทุกคน ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด ดังนี้
ภาคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ประเมินนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔

กาหนดการสอบ
ภำคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – 2 สอบพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 23 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 – ๔ สอบพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ 24 กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
โดยมีตำรำงสอบ ดังนี้
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เวลา
วิชาที่สอบ
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ฉบับที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียง (ภำคปฏิบัติ)
11.๓๐ - ๑3.0๐ น.
พักกลำงวัน
13.0๐ - ๑3.30 น.
ฉบับที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบทดสอบ)
14.0๐ - ๑4.3๐ น.
ฉบับที่ ๓ กำรเขียน (แบบทดสอบ)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ฉบับที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียง (ภำคปฏิบัติ)
11.๓๐ - ๑3.0๐ น.
พักกลำงวัน
13.0๐ - ๑3.30 น.
ฉบับที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบทดสอบ)
14.0๐ - ๑4.4๐ น.
ฉบับที่ ๓ กำรเขียน (แบบทดสอบ)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ฉบับที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียง (ภำคปฏิบัติ)
11.๓๐ - ๑3.0๐ น.
พักกลำงวัน
13.0๐ - ๑3.45 น.
ฉบับที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบทดสอบ)
14.0๐ – ๑5.00 น.
ฉบับที่ ๓ กำรเขียน (แบบทดสอบ)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ฉบับที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียง (ภำคปฏิบัติ)
11.๓๐ - ๑3.0๐ น.
พักกลำงวัน
13.0๐ – ๑4.00 น.
ฉบับที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่อง (แบบทดสอบ)
14.0๐ – ๑5.30 น.
ฉบับที่ ๓ กำรเขียน (แบบทดสอบ)
หมายเหตุ ฉบับที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียง ให้ดำเนินกำรสอบให้แล้วเสร็จภำยในช่วงเช้ำเท่ำนั้น โดยให้พิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรให้เหมำะสมกับจำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ

๔

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ๔ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๙ นี้ สอดคล้องกับมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีรำยละเอียดตำมกรอบโครงสร้ำง ดังนี้
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สมรรถนะ

องค์
ประกอบ

ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร

ขอบข่ายสาระ
(สิ่งเร้า)

คำ

-อ่ำนออกเสียง คำ
คำคล้องจอง ข้อควำมสั้นๆ
หรือประโยคสั้นที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน (คำที่มรี ูป
วรรณยุกต์ และไม่มีรูป
วรรณยุกต์ คำที่มตี ัวสะกด
ตรงมำตรำ และไม่ตรง
มำตรำ คำทีม่ ีพยัญชนะ
ควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ)
-บอกข้อคิดที่ได้จำกกำร
อ่ำนร้อยแก้ว ร้อยกรอง
สำหรับเด็ก (เป็นข้อควำม
ง่ำยๆ)
-จับใจควำมจำกเรื่องที่อ่ำน
-ตอบคำถำมจำกเรื่องที่
อ่ำน
-บอกควำมหมำยของคำ/
เครื่องหมำยสัญลักษณ์ที่
สำคัญ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจำวัน
-คำดคะเนจำกเรื่องที่อ่ำน
-เขียนคำ ประโยคง่ำยๆ ที่
ใช้ในชีวิตประจำวัน
-เขียนเรียบเรียงประโยค
ง่ำยๆ

วงคาศัพท์ที่
กาหนด
อักษรสำมหมู่
ประสมสระเสียง
สั้น-ยำว ๑๖ ตัว
สระเกิน ๔ ตัว
(ทั้งไม่มีรูปและมี
รูปวรรณยุกต์)
-อักษรกลาง
กจดตบปอ
-อักษรสูง
ขฉถผฝสห
-อักษรต่า
คงชซทนพ
ฟมยรลวฮ
-สระ
อะ อำ อิ อี อึ
อือ อุ อู เอะ เอ
แอะ แอ โอะ โอ
เอียะ เอีย อัวะ
อัว เอือะ เอือ
อำ ใอ ไอ เอำ

ประโยค
อ่าน
ออก
ข้อควำม

คำ
อ่าน
รู้เรื่อง

ประโยค

ข้อควำม

คำ
ประโยค
เขียนได้
ข้อควำม

จานวนคา/
จานวนข้อ
20 คำ
6 ประโยค/
(36 คำ)

รูปแบบ
เกณฑ์
คะแนน
การ
การให้
มฐ.
เต็ม
ประเมิน
คะแนน
ปฏิบัติจริง ๑๐ 2 : ๑ ท ๑.๑
ป.๑/๑
ปฏิบัติจริง ๑2 ๑ : ๑ ท ๑.๑
6 : ๑ ป.๑/๒

๑ ข้อควำม ปฏิบัติจริง
(8 ประโยค/
4๐ คำ)

18

๑:๑
4:๑

10 คำ/
5 กลุ่มคำ

จับคู่

๑๐

2:๑
1:1

๖ ประโยค
(6 ข้อ)

เลือกตอบ

๑๒

๑:๒

๔ ข้อควำม
(๔ ข้อ)

เลือกตอบ

๘

๑:๒

2๐ คำ

เขียน

10

๒:๑

๕ ประโยค เขียนประโยค 10

๑:2

(ตำมคำบอก)
(เขียน
ประโยคจำก
คำที่กำหนด)

๕ ภำพ

เขียนอิสระ
(เขียน
บรรยำยภำพ)

๑๐

๑:๒

ท ๕.๑
ป.๑/๑
ท ๑.๑
ป.๑/๓
ท ๑.๑
ป.๑/๔
ท ๑.๑
ป.๑/๗
ท ๑.๑
ป.๑/๕
ท ๒.๑
ป.๑/๒
ท ๔.๑
ป.๑/๒
ท ๔.๑
ป.๑/๓
ท ๔.๑
ป.๑/๔

๕

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
องค์
สมรรถนะ
ประกอบ
คำ

อ่าน
ออก

ประโยค

ข้อควำม

คำ

ประโยค
อ่าน
รู้เรื่อง
ข้อควำม

คำ
เขียนได้

ประโยค
ข้อควำม

ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร
- อ่ำนออกเสียงคำ คำคล้องจอง
ข้อควำม และบทร้อยกรอง
ง่ำยๆ ได้ถูกต้อง (คำที่มรี ูป
วรรณยุกต์และไม่มรี ูป
วรรณยุกต์ คำที่มตี ัวสะกดตรง
มำตรำ และไม่ตรงมำตรำ คำที่มี
พยัญชนะควบกล้ำ คำทีม่ ี
อักษรนำ คำที่มีตัวกำรันต์ คำที่
ใช้ รร คำที่มีพยัญชนะ และสระ
ที่ไม่ออกเสียง คำคล้องจอง
บทร้อยกรอง คำที่มีควำมหมำย
ตรงข้ำมกัน)
- บอกข้อคิดที่ได้จำกกำรอ่ำน
ร้อยแก้ว ร้อยกรองสำหรับเด็ก
(เป็นข้อควำมง่ำยๆ)
- บอกควำมหมำยของคำ /
ข้อควำม อ่ำนร้อยแก้ว ร้อยกรอง
สำหรับเด็ก (เป็นข้อควำมง่ำยๆ)
- ตั้งคำถำม / ตอบคำถำมจำก
เรื่องที่อำ่ น
- บอกควำมหมำยของ
เครื่องหมำย สัญลักษณ์ที่สำคัญ
ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
- ระบุใจควำมสำคัญและ
รำยละเอียดจำกเรือ่ งทีอ่ ่ำน
- แสดงควำมคิดเห็นและ
คำดคะเนเหตุกำรณ์จำกเรือ่ งที่
อ่ำน
- อ่ำนข้อเขียนเชิงอธิบำยและ
ปฏิบัติตำมคำสั่ง หรือข้อแนะนำ
- เขียนคำ ประโยคง่ำยๆ
คำคล้องจอง ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
- เขียนเรียบเรียงประโยคง่ำยๆ
- คำคล้องจองง่ำยๆ

ขอบข่ายสาระ
(สิ่งเร้า)

จานวนคา/
จานวนข้อ

รูปแบบ
เกณฑ์
คะแนน
การ
การให้ มฐ.
เต็ม
ประเมิน
คะแนน
ปฏิบัติจริง 10
2:1 ท 1.1

คำในบัญชีคำ
20 คำ
พื้นฐำนที่ใช้ใน
ตัวชี้วัด
ประกอบด้วยเป็น
คำที่มีควำมหมำย 7 ประโยค/ ปฏิบัติจริง
โดยตรง และเป็น
56 คำ
คำที่มีลักษณะ
พิเศษต่ำงๆ เช่น
1 ข้อควำม
- คำควบกล้ำ
6 ประโยค/ ปฏิบัติจริง
- คำที่มีตัวกำรันต์
40 คำ
- คำที่ใช้ รร
- คำคล้องจอง
- บทร้อยกรอง
15 คำ
จับคู่
- ภำพแผนที่
(15 ข้อ)
แผนภูมิ นิทำนสั้นๆ
ป้ำยประกำศ
โฆษณำต่ำงๆ
6 ประโยค เลือกตอบ
- คำที่ใช้ใน
(7 ข้อ)
ชีวิตประจำวัน
- คำในบทเรียน
- บัญชีคำพื้นฐำน
4
เลือกตอบ
ข้อควำม
(8 ข้อ)

ป.2/1
ท 4.1
ป.2/2

14

1:1
8:1

16

๑:1
4:1

15

1:1

7

1:1

8

1:1

20 คำ

เขียนตำม
คำบอก

10

2:1

5
ประโยค

- เขียน
ประโยค

10

1:2

เขียนอิสระ เขียนอิสระ 10
1 เรื่อง
(เขียนเรื่อง
จำกภำพ)

1:10

ท 1.1
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.2/4
ป.2/5
ป.2/7
ท 5.1
ป.2/1

ท 2.1
ป.2/2
ท 4.1
ป.2/2
ท 4.1
ป.2/3
ป.2/4

๖

3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
องค์
สมรรถนะ
ประกอบ
คำ
ประโยค

ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร
- อ่ำนออกเสียงคำ
ข้อควำมเรื่องสั้นๆ และ
บทร้อยกรองง่ำยๆ
ได้อย่ำงถูกต้อง
คล่องแคล่ว

อ่าน
ออก
ข้อควำม

คำ

- อธิบำยควำมหมำยของ
คำและข้อควำมที่อ่ำน
- ตั้งคำถำมและตอบ
คำถำมเชิงเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่ำน
ประโยค - ลำดับเหตุกำรณ์และ
คำดคะเนเหตุกำรณ์
จำกเรื่องที่อ่ำน โดย
อ่าน
ระบุเหตุผลประกอบ
รู้เรื่อง ข้อควำม - สรุปควำมรู้และข้อคิด
จำกเรื่องที่อ่ำนเพื่อ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
- อ่ำนข้อเขียนเชิง
อธิบำยและปฏิบัติตำม
คำสั่งหรือข้อแนะนำ
- อธิบำยควำมหมำยของ
ข้อมูลจำกแผนภำพ
แผนที่และแผนภูมิ
คำ
- สะกดคำและควำมหมำย
ของคำ
ประโยค - ระบุชนิดและหน้ำที่
เขียน
ของคำ
ได้ ข้อควำม - แต่งประโยคง่ำยๆ
-เขียนบรรยำยเกี่ยวกับสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง
- เขียนเรื่องตำม
จินตนำกำร

ขอบข่ายสาระ
(สิ่งเร้า)

จานวน
รูปแบบ
เกณฑ์
คะแนน
คา/
การ
การให้ มฐ.
เต็ม
จานวนข้อ ประเมิน
คะแนน
20 คำ ปฏิบัติจริง 10 2:1 ท 1.1
ป.3/1
ป.3/2
8
ปฏิบัติจริง 16 1:1 ป.3/7
ประโยค/
4:1
32 คำ

คำ ประโยค และ
ข้อควำม
ที่เป็นคำที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และ
เป็นคำในบัญชีคำ
พื้นฐำนโดยมีทั้งคำที่มี
ควำมหมำยโดยตรง
และมีควำมหมำย
1 ข้อควำม
โดยนัย คำลักษณะ
7
พิเศษต่ำงๆ เช่น
ประโยค/
- คำที่มีตัวกำรันต์
35 คำ
- คำที่มี รร
10 คำ
- คำที่มีพยัญชนะ และ
สระไม่ออกเสียง
- คำพ้องรูป และพ้อง
เสียง
- คำศัพท์อื่นๆ ที่ใช้ ฑ,
10
ฤ, ฤๅ
ประโยค
- คำที่ใช้ บัน, บรร
(10 ข้อ)
- คำที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
5-10
(ภำษำไทย,ภำษำถิ่น, ข้อควำม
คำในบทเรียน)
(10 ข้อ)
- ภำพ, แผนที่,
แผนภูมิ, กรำฟ
- นิทำน, เรื่องสั้น,
ปริศนำคำทำย
ป้ำยประกำศ,
โฆษณำ บทควำม,
บทร้อยกรอง
20 คำ

ปฏิบัติจริง

14

1:1
5:1

จับคู่/
เลือกตอบ

10

1:1

เลือกตอบ

10

1:1

เลือกตอบ

10

1:1

เขียนตำม
คำบอก
5 ประโยค เขียนแต่ง
ประโยค
1 เรื่อง เขียนอิสระ

10

2:1

10

1:2

10

1:10

(เขียนเรื่อง
จำกภำพ)

ท 1.1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.3/5
ป.3/7
ป.3/8

ท 2.1
ป.3/2
ป.3/5
ท 4.1
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/4
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4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
องค์
สมรรถนะ
ประกอบ
คำ

อ่าน
ออก

ประโยค
ข้อควำม

คำ

อ่าน
รู้เรื่อง

ประโยค

ข้อควำม

คำ
ประโยค
เขียนได้

ข้อควำม

ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร
- อ่ำนออกเสียงบทร้อยแก้ว
และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ขอบข่ายสาระ
(สิ่งเร้า)

จานวนคา/
จานวนข้อ

รูปแบบ
เกณฑ์
คะแนน
การ
การให้ มฐ.
เต็ม
ประเมิน
คะแนน
ปฏิบัติจริง 5
4:1 ท 1.1

คำ ประโยค
20 คำ
ข้อควำมที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันเป็น
คำที่อยู่ในวง
4
ปฏิบัติจริง
คำศัพท์ที่กำหนด
ประโยค/
- คำศัพท์ใน
24 คำ
บทเรียนและ
1 ข้อควำม ปฏิบัติจริง
คำศัพท์ที่ควรรู้
7
ของชัน้ ประถม
ประโยค/
ศึกษำปีที่ 4
30 คำ
- คำเป็น คำตำย
- อธิบำยควำมหมำยของคำ
10 ข้อ เลือกตอบ/
ประโยค และสำนวนจำกเรื่อง - คำพ้อง
เขียนเติม
- คำควบกล้ำ
ที่อ่ำน
คำใน
- คำอักษรนำ
- อ่ำนเรื่องสั้นๆ แล้วตอบ
ช่องว่ำง
- คำ ร, ล, รร, บัน ,
คำถำมจำกเรื่องทีอ่ ่ำน
- แยกข้อเท็จจริงจำกเรื่องที่อ่ำน บรร , กำรันต์
5 ประโยค เขียนตอบ
- คำดคะเนเหตุกำรณ์โดยระบุ - อักษรย่อ และ
(5 ข้อ)
เครื่องหมำยวรรค
เหตุผลประกอบ
ตอน
- สรุปควำมรู้ และข้อคิดจำก
4-10
-บทร้อยแก้ว และ
เรื่องไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เลือกตอบ
ข้
อ
ควำม
บทร้
อ
ยกรอง
- ระบุข้อคิดจำกนิทำนพื้นบ้ำน
- ประโยคชนิดต่ำงๆ (10 ข้อ)
และนิทำนคติธรรม
และประโยคทีม่ ี
- อธิบำยข้อคิดจำกกำรอ่ำน
สำนวน
เพื่อนำไปใช้
- นิทำน, บทควำม,
- เขียนสื่อสำรโดยใช้คำได้
20 คำ
เขียนตำม
สำรคดี,
ถูกต้องชัดเจนเหมำะสม
คำบอก
เรือ่ งสั้น, นิทำน
- เขียนแผนภำพโครงเรื่อง
พื้นบ้ำน
เพื่อพัฒนำงำนเขียน
5 ประโยค เขียนแต่ง
- แผนภำพควำมคิด
- เขียนเรื่องตำมจินตนำกำร
ประโยค
และแผนภำพ
- เขียนย่อควำมจำกเรื่องสั้นๆ
โครงเรื่อง
- เขียนสะกดคำและบอก
เขียน
เขียน
ควำมหมำยของคำในบริบท - กำรเขียนชนิด
เรียงควำม บรรยำย
ต่ำงๆ และ
ต่ำงๆ
1 ข้อควำม
ภำพ
กำรย่อควำม
เขียน
เขียน
ย่อควำม ย่อควำม
1 เรื่อง

12

1:1
3:1

13

1:1
5:1

10

1:1

10

1:2

10

1:1

10

2:1

10

1:2

10

1:10

10

1:10

ป.4/1
ป.4/2
ท 4.1
ป.4/1

ท 1.1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4
ป.4/5
ป.4/6
ท 5.1
ป.4/1
ป.4/2

ท 2.1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4
ป.4/7
ท 4.1
ป.4/1
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เกณฑ์การประเมินการอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในกำรประเมินผลควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ ๒
พิจำรณำจำกผลกำรทดสอบของนักเรียนจำกกำรทำข้อสอบแต่ละฉบับ โดยใช้เกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้
ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียงคำ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี 2๐ ข้อ ข้อละ 0.5 คะแนน
- ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำที่กำหนดได้ถูกต้อง ๑ คำ ให้ 0.5 คะแนน
อ่ำนผิด ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 กำรอ่ำนออกเสียงประโยค คะแนนเต็ม ๑2 คะแนน มี 6 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
ในแต่ละข้อ
- ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในประโยคทีก่ ำหนดให้ได้ถูกต้องทั้งหมดโดยอ่ำนรวมเป็นประโยค
ได้ ให้ 2 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของคำ ในแต่ละประโยคมี 6 คำ ถ้ำอ่ำนถูกต้อง 5-6 คำ ให้ ๑ คะแนน,
อ่ำนถูกต้อง 3-4 คำให้ 0.5 คะแนน, อ่ำนถูกต้อง ๐–๒ คำให้ 0 คะแนน
- ส่ วนของประโยค ถ้ำอ่ำนรวมเป็นประโยคได้ ให้ ๑ คะแนน และถ้ำอ่ำนรวมเป็น
ประโยคไม่ได้หรือไม่อ่ำนรวมเป็นประโยคให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 3 กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม คะแนนเต็ม 18 คะแนน มี 1 ข้อควำม
- ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในข้อควำมที่กำหนดให้ โดยแบ่งกำรให้คะแนนเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของคำ มีจำนวน 40 คำ ถ้ำอ่ำนได้ถูกต้องให้คะแนนคำละ 0.25 คะแนน อ่ำนผิด
ให้ 0 คะแนน
- ส่ ว นของประโยค ถ้ ำ อ่ ำ นรวมเป็ น ประโยคได้ ให้ ๑ คะแนน ถ้ ำ อ่ ำ นรวมเป็ น
ประโยคไม่ได้ หรือไม่อ่ำนรวมเป็นประโยค หรืออ่ำนตะกุกตะกัก ให้ 0 คะแนน
หมายเหตุ 1. คำซ้ำไม่คิดคะแนน (คิดให้คะแนนเฉพำะคำที่มีหมำยเลขกำกับ)
2. อ่ำนผิดคำซ้ำเดิมไม่หักคะแนนเพิ่ม
ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนรู้เรื่องคำ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี 15 ข้อ โดยมี 2 ตอน คือ ให้นักเรียนอ่ำน
คำ / กลุ่มคำที่กำหนดให้
1.1 ข้อที่ ๑-๑๐ ให้นักเรียนลำกเส้นโยงคำให้ตรงกับรูปภำพที่มีควำมสัมพันธ์กัน ๑ คำ ต่อ ๑ ภำพ
จำนวน ๑๐ คำ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ถ้ำนักเรียนลำกเส้นโยงคำกับรูปภำพได้ถูกต้อง ให้คำละ 0.5 คะแนน ถ้ำโยงคำกับรูปภำพ
ไม่ถูกต้อง ให้ ๐ คะแนน
1.2 ข้อ ๑๑-๑๕ ให้นั กเรียนลำกเส้ นโยงกลุ่มคำที่เป็นควำมหมำยของคำกับกลุ่ มคำที่กำหนดให้
สัมพันธ์กัน 1 คำต่อ 1 กลุ่มคำ จำนวน 5 กลุ่มคำ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ถ้ำนักเรียนลำกเส้นโยงคำกับกลุ่มคำได้ถูกต้อง ให้กลุ่มคำละ 1 คะแนน ถ้ำโยงไม่ถูกต้อง
ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ ๒ กำรอ่ ำ นรู้ เ รื่ อ งประโยค คะแนนเต็ ม ๑๒ คะแนน เป็ น ข้ อ สอบแบบเลื อ กตอบ ๖ ข้ อ
(ข้อที่ 16-21) ถ้ำตอบถูกให้ข้อละ ๒ คะแนน ตอบผิดให้ ๐ คะแนน
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ตอนที่ ๓ กำรอ่ ำ นรู้ เ รื่ อ งข้ อ ควำม คะแนนเต็ ม ๘ คะแนน เป็ น ข้ อ สอบแบบเลื อ กตอบ ๔ ข้ อ
(ข้อที่ 22-25) ถ้ำตอบถูกให้ข้อละ ๒ คะแนน ตอบผิดให้ ๐ คะแนน
ฉบับที่ 3 การเขียน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรเขียนตำมคำบอก คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีทั้งหมด 2๐ คำ ให้คะแนนคำละ
0.5 คะแนน
- นักเรียนสำมำรถเขียนตำมคำบอกได้ถูกต้อง ๑ คำ ให้คะแนน 0.5 คะแนน
ตอนที่ 2 กำรเขียนประโยค ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้มำเขียนให้เป็นประโยคที่ถูกต้องและเป็น
ประโยคที่มีควำมหมำย คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
๒ คะแนน
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคที่มีควำมหมำย
สมเหตุสมผล และสะกดคำได้ถูกต้องทุกคำ
๑ คะแนน
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคที่มีควำมหมำย
สมเหตุสมผล มีคำที่สะกดผิดไม่เกิน 2 แห่ง แต่สำมำรถตีควำมหมำย
ของประโยคได้ หรือ
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคำที่เป็นไปได้
และสะกดได้ถูกต้องทุกคำ
๐ คะแนน
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคที่มีควำมหมำย
สมเหตุสมผล แต่มีคำที่สะกดผิดตั้งแต่ 3 คำ ขึ้นไป หรือ
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคำที่เป็นไปได้
แต่สะกดคำผิด หรือ
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนไม่เป็นประโยคหรือเขียนคำ/วลี
หรือไม่เขียน
ตอนที่ 3 กำรเขียนอิสระ ให้นักเรียนเขียนประโยคหรือข้อควำมให้สอดคล้ำงกับรูปภำพที่กำหนด
คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
๒ คะแนน
- ถ้ำนักเรียนเขียนข้อควำมหรือเขียนเรียงควำมได้สอดคล้องกับรูปภำพ
ที่กำหนดให้และมีควำมหมำย และสะกดคำได้ถูกต้องทุกคำ
๑ คะแนน
- ถ้ำนักเรียนเขียนข้อควำมหรือเขียนเรียงควำมได้สอดคล้องกับรูปภำพ
ที่กำหนดให้และมีควำมหมำย โดยมีคำที่สะกดผิดไม่เกิน 2 แห่ง แต่
สำมำรถตีควำมหมำยได้ หรือ
- ถ้ำนักเรียนเขียนได้เป็นคำ/กลุ่มคำซึ่งไม่เป็นประโยค แต่เขียนเป็นคำที่
สอดคล้องกับรูปภำพที่กำหนดให้ และสะกดคำได้ถูกต้องทุกคำ
๐ คะแนน
- ถ้ำนักเรียนเขียนข้อควำมหรือเขียนเรียงควำมได้สอดคล้องกับรูปภำพ
ที่กำหนดให้และมีควำมหมำย แต่มคี ำที่สะกดผิดตั้งแต่ 3 คำ ขึ้นไป หรือ
- ถ้ำนักเรียนเขียนได้เป็นคำ/กลุ่มคำซึ่งไม่เป็นประโยคแต่เขียนเป็นคำที่
สอดคล้องกับรูปภำพที่กำหนดให้ และสะกดคำผิด หรือ
- ถ้ำนักเรียนเขียนข้อควำมหรือคำ/กลุ่มคำไม่สอดคล้องกับรูปภำพที่
กำหนดให้หรือไม่เขียน

๑๐

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ในกำรประเมินผลควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๙ ปลำยภำคเรียนที่ ๒ ให้พิจำรณำจำกผลกำรทดสอบของนักเรียนที่ทำข้อสอบแต่ละฉบับ โดยใช้เกณฑ์กำร
ประเมิน ดังนี้
ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียงคำ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี ๒๐ ข้อ (ข้อที่ ๑-๒๐) ข้อละ 0.5 คะแนน
- ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำที่กำหนดได้ถูกต้อง ๑ คำ ให้ 0.5 คะแนน อ่ำนผิด ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 กำรอ่ำนออกเสียงประโยค คะแนนเต็ม ๑๔ คะแนน มี 7 ข้อ (ข้อที่ 21-27) ข้อละ 2 คะแนน
- ในแต่ละข้อ ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในประโยคที่กำหนดได้ถูกต้องทั้งหมด และอ่ำน
ต่อเนื่องเป็นประโยคได้ ให้ 2 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของคำ ในแต่ละประโยคมี 8 คำ ให้ 1 คะแนน
(อ่ำนถูก 6 – 8 คำ ได้ ๑ คะแนน อ่ำนถูก 3 – 5 คำ ได้ 0.5 คะแนน อ่ำนถูก 0 – 2
คำ ได้ 0 คะแนน)
- ส่วนของประโยค ถ้ำอ่ำนต่อเนื่องเป็นประโยคได้ ให้ ๑ คะแนน และถ้ำอ่ำนรวมเป็น
ประโยคไม่ได้ หรืออ่ำนตะกุกตะกักโดยต้องสะกดคำในขณะอ่ำน ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 3 กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม คะแนนเต็ม 16 คะแนน มี 1 ข้อควำม
ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในข้อควำมที่กำหนดให้ โดยแบ่งกำรให้คะแนนเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของคำ มีจำนวน 40 คำ ถ้ำอ่ำนได้ถูกต้องให้คะแนนคำละ 0.25 คะแนน อ่ำนผิด
ให้ 0 คะแนน
- ส่ ว นของประโยค ถ้ ำ อ่ ำ นรวมเป็ น ประโยคได้ ให้ ๑ คะแนน ถ้ ำ อ่ ำ นรวมเป็ น
ประโยคไม่ได้หรือไม่อ่ำนรวมเป็นประโยคหรืออ่ำนตะกุกตะกัก โดยต้องสะกดคำ
ในขณะอ่ำน ให้ 0 คะแนน
หมายเหตุ 1. คำซ้ำไม่คิดคะแนน (คิดให้คะแนนเฉพำะคำที่มีหมำยเลขกำกับ)
2. อ่ำนผิดคำซ้ำเดิมไม่หักคะแนนเพิ่ม
ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนรู้เรื่องคำ คะแนนเต็ม ๑5 คะแนน มี 1๕ ข้อ (ข้อที่ ๑-๑๕) ให้นักเรียนเติมตัวอักษร
กำกับรูปภำพ ให้ตรงกับควำมหมำยของคำหรือกลุ่มคำ
- ถ้ำนักเรียนเติมตัวอักษรถูกต้อง ให้ข้อละ 1 คะแนน ไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน
ตอนที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่องประโยคคะแนนเต็ม 7 คะแนน มี 7 ข้อ (ข้อที่ ๑6 - 22) โดยให้นักเรียนอ่ำน
ประโยคที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
- ถ้ำนักเรียนเลือกตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน
ตอนที่ ๓ กำรอ่ำนรู้เรื่องข้อควำม คะแนนเต็ม ๘ คะแนน มี 8 ข้อ (ข้อที่ 23 - 3๐) โดยให้นักเรียน
อ่ำนข้อควำมที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
- ถ้ำนักเรียนเลือกตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน

๑๑

ฉบับที่ 3 การเขียน ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรเขียนตำมคำบอก คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีทั้งหมด 2๐ คำ (ข้อที่ ๑-2๐) คำละ 0.5 คะแนน
- ถ้ำนักเรียนสำมำรถเขียนตำมคำบอกได้ถูกต้อง ๑ คำ ให้ 0.5 คะแนน เขียนผิดให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 กำรเขียนประโยค ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้มำเขียนให้เป็นประโยค คะแนนเต็ม 10 คะแนน
มีทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อที่ 21-25) ข้อละ 2 คะแนน
2 คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคที่มีควำมหมำย
สมเหตุสมผล และสะกดคำได้ถูกต้องทุกคำ
1 คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคที่มีควำมหมำย
สมเหตุสมผล มีคำที่สะกดผิดไม่เกิน 2 แห่ง แต่สำมำรถตีควำมหมำย
ของประโยคได้ หรือ
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคำที่เป็นไปได้และ
สะกดได้ถูกต้องทุกคำ
๐ คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดให้มำเขียนเป็นประโยคที่มีควำมหมำย
สมเหตุสมผล แต่สะกดผิดตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป หรือ
- ถ้ำนักเรียนเขียนเป็นวลี/กลุ่มคำ แต่สะกดผิด หรือ
- ถ้ำนักเรียนเขียนประโยค วลี/กลุ่มคำ ที่ไม่มีควำมหมำย หรือ
- ถ้ำนักเรียนเขียนคำที่ให้มำ หรือ ไม่เขียน
ตอนที่ 3 กำรเขียนเรื่องจำกภำพตำมจินตนำกำร ให้นักเรียนเขียนประโยคหรือข้อควำมจำกรูปภำพ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีทั้งหมด 1 ภำพ โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมรำยกำรต่อไปนี้คือ
กำรตั้งชื่อเรื่อง สำระสำคัญของเนื้อเรื่อง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้ภำษำ และปริมำณกำรเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ในกำรประเมินผลควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๙ ปลำยภำคเรียนที่ ๒ ให้พิจำรณำจำกผลกำรทดสอบของนักเรียนที่ทำข้อสอบแต่ละฉบับ โดยใช้เกณฑ์
กำรประเมิน ดังนี้
ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียงคำ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี ๒๐ ข้อ (ข้อที่ ๑-๒๐) ข้อละ 0.5 คะแนน
- ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำที่กำหนดได้ถูกต้อง ๑ คำ ให้ 0.5 คะแนน อ่ำนผิด ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 กำรอ่ำนออกเสียงประโยค คะแนนเต็ม ๑6 คะแนน มี 8 ข้อ (ข้อที่ 21-28) ข้อละ 2 คะแนน
- ในแต่ละข้อ ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในประโยคที่กำหนดให้ได้ถูกต้องทั้งหมด และอ่ำน
ต่อเนื่องเป็นประโยคได้ ให้ 2 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของคำ ในแต่ละประโยคให้คะแนนเฉพำะคำที่กำกับด้วยหมำยเลข มีจำนวน
4 คำ ให้ 1 คะแนน (อ่ำนถูก 1 คำ ได้ 0.25 คะแนน)
- ส่วนของประโยค ถ้ำอ่ำนต่อเนื่องเป็นประโยคได้ ให้ ๑ คะแนน และถ้ำอ่ำนต่อเนื่อง
เป็ น ประโยคไม่ ไ ด้ หรื อ อ่ ำ นโดยต้ อ งสะกดค ำหรื อ อ่ ำ นตะกุ ก ตะกั ก
ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 3 กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม คะแนนเต็ม 14 คะแนน มี 1 ข้อควำม
- ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในข้อควำมที่กำหนดให้ จำนวน 35 คำ ได้ถูกต้อง ให้คะแนน
คำละ 0.20 คะแนน และถ้ำมีกำรเว้นวรรคตอนถูกต้องให้อีกแห่งละ 1 คะแนนรวม 7 คะแนน

๑๒

- ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในข้อควำมที่กำหนดให้ โดยแบ่งกำรให้คะแนนเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของคำ มีจำนวน 35 คำ ถ้ำอ่ำนได้ถูกต้องให้คะแนนคำละ 0.20 คะแนน อ่ำนผิด
ให้ 0 คะแนน
- ส่วนของประโยค ถ้ำอ่ำนรวมเป็นประโยคโดยเว้นวรรคตอนแล้วประโยคมีควำมหมำย
ให้ ๑ คะแนน และถ้ำอ่ำนตะกุกตะกัก โดยต้องสะกดคำในขณะอ่ำนหรือ เว้นวรรค
ตอนแล้วประโยคมีไม่มีควำมหมำย หรือไม่อ่ำนรวมเป็นประโยคหรือ ให้ 0 คะแนน
หมายเหตุ 1. คำซ้ำไม่คิดคะแนน (คิดให้คะแนนเฉพำะคำที่มีหมำยเลขกำกับ)
2. อ่ำนผิดคำซ้ำเดิมไม่หักคะแนนเพิ่ม
ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนรู้เรื่องคำ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี 10 ข้อ (ข้อที่ ๑-๑0)
- ให้นักเรียนเติมตัวอักษรที่เป็นควำมหมำยของคำที่คำหนดให้ตรงกับกลุ่มคำที่มีควำมสัมพันธ์
กันให้ถูกต้อง ๑ คำต่อ ๑ กลุ่มคำ จำนวน ๑๐ คำ โดยตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน
ตอบผิด ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่องประโยค คะแนนเต็ม 10 คะแนน มี 10 ข้อ (ข้อที่ ๑1 - 20)
- ให้นักเรียนอ่ำนประโยคที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ข้อละ ๑ คะแนน ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ ๓ กำรอ่ำนรู้เรื่องข้อควำม คะแนนเต็ม 10 คะแนน มี 10 ข้อ (ข้อที่ 21 - 3๐)
- ให้ นั ก เรี ย นอ่ ำ นข้ อ ควำมที่ ก ำหนดให้ แล้ ว เลื อ กค ำตอบที่ ถู ก ต้ อ ง ตอบถู ก ให้ ข้ อ ละ 1
คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน
ฉบับที่ 3 การเขียน ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรเขี ย นตำมค ำบอก คะแนนเต็ ม 10 คะแนน มี ทั้ ง หมด 2 ๐ ค ำ (ข้ อ ที่ ๑-2๐)
คำละ 0.5 คะแนน
- ถ้ำนักเรียนสำมำรถเขียนตำมคำบอกได้ถูกต้อง ๑ คำ ให้ 0.5 คะแนนตอบผิด ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 กำรเขียนประโยค ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้มำเขียนให้เป็นประโยค คะแนนเต็ม 10
คะแนน มีทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อที่ 2๑-2๕) ข้อละ 2 คะแนน
2 คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคตำมที่กำหนดได้ถูกต้องมี
ควำมหมำยสมเหตุสมผล และสะกดคำได้ถูกต้องทุกคำ
1 คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคที่ตำมที่กำหนดได้
ถูกต้อง มีควำมหมำยสมเหตุสมผล มีคำที่สะกดผิดไม่เกิน 1-2 แห่ง
แต่สำมำรถตีควำมหมำยของประโยคได้ หรือ
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคำที่เป็นไปได้และ
สะกดได้ถูกต้องทุกคำ
๐ คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนไม่เป็นประโยคหรือเขียนคำ/วลี
หรือไม่เขียน

๑๓

ตอนที่ 3 กำรเขียนเรื่องจำกภำพตำมจินตนำกำร คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีทั้งหมด 1 ภำพ
- ให้นักเรียนเขียนเรียงควำม/เรื่องจำกรูปภำพที่กำหนด โดยพิจำณำให้คะแนนตำมรำยกำร
ต่อไปนี้ คือ กำรตั้งชื่อเรื่อง สำระสำคัญของเนื้อเรื่อง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรใช้ภำษำ
และปริมำณกำรเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ในกำรประเมินผลควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ
๒๕๕๙ ภำคเรียนที่ ๒ ให้พิจำรณำจำกผลกำรทดสอบของนักเรียนที่ทำข้อสอบแต่ละฉบับ โดยใช้เกณฑ์กำรประเมิน
ดังนี้
ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียงคำ คะแนนเต็ม 5 คะแนน มี ๒๐ ข้อ (ข้อที่ ๑-๒๐) ข้อละ 0.25 คะแนน
- ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำที่กำหนดได้ถูกต้อง ๑ คำ ให้ 0.25 คะแนน
อ่ำนผิด ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 กำรอ่ำนออกเสียงประโยค คะแนนเต็ม ๑2 คะแนน มี 4 ข้อ (ข้อที่ 21-24) ข้อละ 3 คะแนน
- ในแต่ละข้อ ถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในประโยคที่กำหนดให้ได้ถูกต้องทั้งหมด และอ่ำน
ต่อเนื่องเป็นประโยคได้ ให้ 3 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของคำ ในแต่ละประโยคมี 6 คำ ให้ 2 คะแนน (อ่ำนถูก 5-6 คำ ได้ 2 คะแนน
3-4 คำ ได้ 1 คะแนน 0-2 คำ ได้ 0 คะแนน)
- ส่วนของประโยค ถ้ำอ่ำนต่อเนื่องเป็นประโยคได้ ให้ ๑ คะแนน และถ้ำอ่ำนต่อเนื่อง
เป็นประโยคไม่ได้ หรืออ่ำนโดยต้องสะกดคำ หรืออ่ำนติดตะกุกตะกัก
หรืออ่ำนโดยต้องสะกดคำ ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 3 กำรอ่ำนออกเสียงข้อควำม คะแนนเต็ม 13 คะแนน มี 1 ข้อควำม
- นักเรียนอ่ำนออกเสียงคำในข้อควำมที่กำหนดให้ จำนวน 30 คำ คะแนนเต็ม ๖ คะแนน
และกำรอ่ำนเป็นประโยคและกำรเว้นวรรคตอน จำนวน ๗ ประโยค คะแนนเต็ม ๗ คะแนน
ดังนี้
- ส่ ว นของคำ มี 30 คำ อ่ำนได้ถูกต้อง ให้คะแนนคำละ 0.20 คะแนน อ่ำนผิ ดให้ 0
คะแนน
- ส่วนของประโยคและกำรเว้นวรรคตอน กำรเว้นวรรคตอนถูกต้อง หรือเว้นวรรคตอน
แล้วประโยคยังมีควำมชัดเจน มีควำมหมำย ให้คะแนนแห่งละ 1 คะแนน
ถ้ำอ่ำนต่อเนื่องเป็นประโยคไม่ได้ หรืออ่ำนโดยต้องสะกดคำ หรืออ่ำน
ตะกุ ก ตะกั ก หรื อ เว้ น วรรคตอนแล้ ว ท ำให้ ป ระโยคไม่ มี ค วำมหมำย
ให้ 0 คะแนน
หมายเหตุ 1. คำซ้ำไม่คิดคะแนน (คิดให้คะแนนเฉพำะคำที่มีหมำยเลขกำกับ)
2. อ่ำนผิดคำซ้ำเดิมไม่หักคะแนนเพิ่ม

๑๔

ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรอ่ำนรู้เรื่องคำ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี 10 ข้อ (ข้อที่ ๑-๑0)
1.1 เลือกควำมหมำยของคำ จำนวน 5 ข้อ (ข้อที่ 1-5)
ให้นักเรียนเลือกคำที่มีควำมหมำยตรงและหรือ มีควำมสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้ถูกต้อง
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
1.2 เขียนเติมคำในช่องว่ำง จำนวน 5 ข้อ (ข้อที่ 6-10)
ให้นักเรียนเลือกคำที่มีควำมหมำยตรงและหรือมีควำมสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้ถูกต้อง
ตอบถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
ตอนที่ ๒ กำรอ่ำนรู้เรื่องประโยค คะแนนเต็ม 10 คะแนน มี 5 ข้อ (ข้อที่ ๑1 - 15)
- ให้ นั กเรี ย นอ่ำนประโยคที่กำหนดให้ แล้ ว เขียนคำตอบที่ถูกต้อง สอดคล้ องกับข้อมูลที่
สมเหตุสมผล ได้ 2 คะแนน ตอบผิดหรือไม่สอดคล้อง ไม่สมเหตุสมผล ได้ 0 คะแนน
ตอนที่ ๓ กำรอ่ำนรู้เรื่องข้อควำม คะแนนเต็ม 10 คะแนน มี 10 ข้อ (ข้อที่ 16 - 25) โดยให้นักเรียน
อ่ำนข้อควำมที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ให้ข้อละ 1 คะแนน ตอบถูก ได้ 1 คะแนน
ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
ฉบับที่ 3 การเขียน ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ กำรเขียนตำมคำบอก มีทั้งหมด 2๐ คำ (ข้อที่ ๑-2๐) คะแนนเต็ม 10 คะแนน คำละ 0.5
คะแนน ถ้ำนักเรียนเขียนได้ถูกต้อง ๑ คำ ให้ 0.5 คะแนน เขียนผิด ได้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 กำรเขียนประโยค มีทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อที่ 2๑-2๕) คะแนนเต็ม 10 คะแนน ข้อละ 2
คะแนน ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้มำเขียนให้เป็นประโยค ตำมที่กำหนด
2 คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคได้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงภำษำ
และชนิดของประโยคตำมที่กำหนด มีควำมหมำยสมเหตุสมผล และสะกดคำ
ได้ถูกต้องทุกคำ
1 คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นประโยคได้ถูกต้อง โครงสร้ำงภำษำ
และชนิดของประโยคตำมที่กำหนด มีควำมหมำยสมเหตุสมผลหรือมีควำม
เป็นไปได้ แต่มีคำที่สะกดผิด 1-3 คำ แต่สำมำรถตีควำมหมำยของประโยคได้ /
- ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคำที่เป็นไปได้และสะกดได้
ถูกต้องทุกคำ
๐ คะแนน - ถ้ำนักเรียนนำคำที่กำหนดมำเขียนไม่เป็นประโยคหรือเขียนคำ/วลีหรือไม่
ถูกต้องตำมโครงสร้ำงและชนิดของประโยค หรือไม่เขียน
ตอนที่ 3 กำรเขียนข้อควำม คะแนนเต็ม 20 คะแนน จำนวน 2 ข้อ (ข้อที่ 26-27) ข้อ 10 คะแนน
3.1 กำรเขียนเรื่องจำกภำพตำมจินตนำกำร จำนวน 1 ข้อ(ข้อ 26) คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ให้ นั ก เรี ย นเขี ยนบรรยำยเรื่ องจำกภำพที่ก ำหนดตำมจิ นตนำกำร โดยพิ จำรณำให้
คะแนน ตำมรำยกำรต่ อ ไปนี้ กำรตั้ งชื่ อ เรื่ อง สำระส ำคั ญ ของเนื้ อ เรื่ อง ควำมคิ ด
สร้ำงสรรค์ กำรใช้ภำษำ ปริมำณกำรเขียน
3.2 กำรเขียนย่อควำม จำนวน 1 ข้อ (ข้อ 27) คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ให้นักเรียนเขียนย่อควำมจำกเรื่องที่อ่ำน โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
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การแปลความหมายของผลการประเมิน
ผลกำรประเมินในภำพรวม สำมำรถแปลควำมหมำยได้ ดังต่อไปนี้
ความหมายในภาพรวม

ระดับความสามารถ

ควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรอ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง และเขียน คำ ประโยค และ
ข้อควำมในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป

ดีมาก

ควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรอ่ำนออกเสี ยง อ่ำนรู้เรื่อง และเขียน คำ ประโยค และ
ข้อควำมในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

ดี

ควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรอ่ำนออกเสี ยง อ่ ำนรู้เรื่อง และเขียน คำ ประโยค และ
ข้อควำมในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

พอใช้

ควำมสำมำรถของนักเรียนในกำรอ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง และเขียน คำ ประโยค และ
ข้อควำมในวงคำศัพท์ที่กำหนดได้ถูกต้อง ต่ำกว่ำร้อยละ ๒๕

ปรับปรุง

การนาผลการประเมินไปใช้ในการวินิจฉัยนักเรียน
ผลจำกกำรทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ทั้งปลำยภำคเรียนที่ ๑ และ ๒
ที่ไ ด้ นี้ นอกจำกจะน ำไปใช้ ใ นกำรวำงแผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรอ่ ำ นเขี ย นของนั ก เรี ย นในภำพรวมของประเทศ
ระดับสั งกัด หรือระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำแล้ ว โรงเรียนยังสำมำรถใช้ผลกำรประเมินในกำรวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ของนักเรียนในกำรอ่ำนเขียนได้ทันที และสำมำรถทบทวนวิธีกำรสอนของครูได้อีกทำงหนึ่งด้วย หลังจำกที่โรงเรียน
บันทึกข้อมูลผลกำรประเมินของนั กเรีย นรำยบุคคลส่ งเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่ อส่งไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูที่สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ ทุกคน ควรร่วมกันพิจำรณำผลกำรประเมิน
ของนั ก เรี ย นในภำพรวมและวิ เ ครำะห์ เ ป็ น รำยคน ซึ่ ง จะท ำให้ ท รำบว่ ำ โดยภำพรวมของโรงเรี ย น นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ มีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขในเรื่องใด ครูจะได้ปรับวิธีกำรสอนใหม่ให้เหมำะกับกลุ่มนักเรียนที่มี
ปั ญหำนั้ น ๆ ส่ ว นกำรวิเครำะห์ ผ ลกำรประเมินเป็นรำยคนจะทำให้ ครูท รำบว่ ำ นัก เรียนคนนั้น ไม่เข้ ำใจเรื่องใด
ก็จะสำมำรถแก้ไขและพัฒนำได้ตรงประเด็น
สำหรับกำรพิจำรณำผลกำรประเมินในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 – 4 ให้ครูพิจำรณำผลกำรประเมิน
ในแต่ ล ะด้ ำ นว่ ำ นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนมี ค ะแนนในระดั บ ปรั บ ปรุ ง ในองค์ ป ระกอบย่ อ ยในเรื่ อ งใด อำทิ เรื่ อ งค ำ
เรื่องประโยค หรือเรื่องข้อควำม ครู สำมำรถใช้หลักกำรในกำรแก้ปัญหำนักเรียนในลักษณะเดี ยวกับกำรใช้ผลกำร
ประเมินในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั้งนี้ ในระดับประถมศึกษำปีที่ 2 – 4 มีส่วนที่มีควำมแตกต่ำงในกำรพัฒนำ
ผู้เรียนซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของภำษำ วงคำศัพท์ที่ใช้ และลักษณะของประโยค คำ หรือข้อควำม โดยให้ครูร่วมกัน
พิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดในพฤติ ก รรมกำรเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ดั ง ตั ว อย่ ำ งกำรพิ จ ำรณำผลกำรประเมิ น ในระดั บ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
กำรวิเครำะห์และพิจ ำรณำผลกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ เพื่อกำรวินิจฉัย
ข้อบกพร่องด้ำนกำรอ่ำนเขียนของนักเรียน พิจำรณำได้ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

๑๖

๑) การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ครูสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำนักเรียนแต่ละคนอ่ำน
ออกเสียงในแต่ละตอนแล้วอ่ำนได้หรืออ่ำนไม่ได้ ดังนี้
ตอนที่ ๑ จำกกำรอ่ำนออกเสียงคำ ๑๐ ข้อ ๑๐ คำ นั้น ครูทรำบได้ทันทีว่ำนักเรียนแต่ละคนอ่ำนออก
เสียง ผิดที่คำใดบ้ำง ผิดคำที่เป็นพยัญชนะที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน เช่น ก – ภ ต้น หรือผิดที่กำรใช้สระ
เสียงสั้นเสียงยำวในกำรประสมเป็นคำ หรือคำที่ใช้วรรณยุกต์ เช่น
 “ตำรำ” ถ้ำนักเรียนอ่ำน “ตำ” ไม่ได้ แต่อ่ำน “รำ” ได้ แสดงว่ำนักเรียนมีข้อบกพร่อง
ในกำรอ่ำน “สระเกิน คือ สระอา” ครูต้องกลับไปทบทวนวิธีกำรสอนใหม่ และ/หรือ
ฝึกฝนให้นักเรียนได้อ่ำนคำที่ใช้สระอำให้มำกขึ้นจนคล่อง
 “ป่ำช้ำ” ถ้ำนักเรียนอ่ำน “ป่ำ” หรือ “ช้ำ” ไม่ได้ แสดงว่ำนักเรียนมีข้อบกพร่องใน
กำรอ่ำน “วรรณยุกต์ เอก หรือ โท” ครูต้องกลับไปทบทวนวิธีสอนใหม่ และ/หรือ
ฝึกฝนให้นักเรียนได้อ่ำนคำที่มีกำรใช้วรรณยุกต์มำกขึ้นจนคล่อง
ตอนที่ 2 จำกกำรอ่ำนออกเสียงประโยค ซึ่งมี ๓ ข้อ ข้อละ ๑ ประโยค ครูสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำ
นักเรียนแต่ละคนอ่ำนออกเสียงผิดที่คำใดบ้ำงจำกประโยคที่กำหนดให้ เช่น ผิดคำที่เป็นพยัญชนะที่ มี
ควำมคล้ำยคลึงกัน หรือผิดที่กำรใช้สระเสียงสั้นเสียงยำวในกำรประสมเป็นคำ หรือคำที่ใช้วรรณยุกต์ เช่น
 “รูปูมีไข่งูใบโต” ถ้ำนักเรียนอ่ำนคำว่ำ “รูปู” ได้ แต่อ่ำนคำว่ำ “มี” หรือ “ใข่” หรือ
“ใบ”หรือ“โต” ไม่ได้ แสดงว่ำนักเรียนมีข้อบกพร่องในกำรอ่ำน “สระเกิน คือ สระใอ
สระไอ สระโอ” และอำจมีข้อบกพร่องในกำรอ่ำน “คาที่มีวรรณยุกต์เ อก” ดังนั้น
ครูจึงต้องกลับไปทบทวนวิธีกำรสอนอ่ำนคำที่ใช้สระเกินและคำที่มีวรรณยุกต์ใหม่ และ
ฝึกฝนให้นักเรียนอ่ำนได้จนคล่องแคล่ว
 ถ้ ำ นั ก เรี ย นอ่ ำ นได้ เ ป็ น ค ำแต่ ไ ม่ ส ามารถอ่ า นเป็ น ประโยคได้ แ สดงว่ ำ นั ก เรี ย น
มีข้อบกพร่องในกำรอ่ำนประโยค ดังนั้นครูจึงต้องฝึกฝนกำรอ่ำนประโยคให้นักเรียน
อ่ำนได้จนคล่องแคล่ว
ตอนที่ 3 จำกกำรอ่ำนออกเสียงข้อควำมที่มี ๒๐ คำ (ไม่นับคำซ้ำ) ครูสำมำรถพิจำรณำได้ว่ำนักเรียน
แต่ละคนที่อ่ำนข้อควำมที่กำหนดให้นั้น มีคำใดบ้ำงที่ นักเรียนอ่ำนถูกต้อง คำใดบ้ำงที่นักเรียนอ่ำนผิด
คำที่นักเรียนอ่ำนผิดนั้น เป็นคำที่ใช้สระเสียงสั้น คำที่ใช้สระเสียงยำว คำที่ใช้วรรณยุกต์ คำที่ใช้สระ
เกิน คำที่มี ตัว สะกดตรงมำตรำ ค ำที่มีตัว สะกดไม่ตรงมำตรำ คำที่มี พยัญชนะควบกล้ ำ คำที่ มี
อักษรนำ คำที่มีสระเปลี่ ยนรูป คำที่มีสระลดรูป แต่ละประเภทอย่ำงละกี่คำ กลุ่มคำใดที่นักเรียนคนนี้
อ่ำนผิดมำกที่สุด หรือมีนักเรียนกี่คนที่ยังมีปัญหำในกำรอ่ำนรวมเป็นประโยค ครูก็จะมีข้อมูลในกำร
วินิจฉัยหำสำเหตุที่แท้จริ งว่ำปัญหำนั้นๆ เกิดจำกวิธีกำรสอนของครูหรือวิธีกำรเรียนรู้ของนักเรี ยน
(กำรวินิ จฉัยกำรอ่ำนเป็ นข้อควำมของนักเรียนใช้ห ลักกำรเดียวกับกำรวินิจฉัยกำรอ่ำนเป็นคำและ
กำรอ่ำนเป็นประโยค ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2)
หมายเหตุ กรณีที่พบว่ำนักเรียนยังมีข้อบกพร่องในกำรอ่ำนออกเสียง ตำมข้อวินิจฉัยในกำรอ่ำนตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ครูต้อง
พัฒนำจนนักเรียนอ่ำนออกเสียก่อน และกรณีที่นักเรียนอ่ำนไม่ออก ผลของกำรทดสอบจำกแบบทดสอบฉบับที่
2 ไม่ควรนำมำใช้ในกำรวินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหำ แต่ถ้ำหำกพบว่ำนักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเฉพำะส่วนที่เป็นคำ
ครูสำมำรถใช้ผลในตอนที่ ๑ ในกำรวินิจฉัยว่ำนักเรียนมีควำมเข้ำใจในควำมหมำยของคำที่อ่ำนและพัฒนำต่อไป

๑๗

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง หลังจำกพิจำรณำกำรอ่ำนคำ ประโยค และข้อควำม
ของนักเรียนจำกผลกำรสอบฉบับที่ 1 การอ่านออกเสียง แล้ว คณะครูควรร่วมกันพิจำรณำว่ำ นักเรียนแต่ละคน
สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของ คำ ประโยค และข้อควำมที่อ่ำนหรือไม่ ดังนี้
ตอนที่ ๑ จำกกำรให้นักเรียนอ่ำน คำ ๑๐ ข้อ ๑๐ คำ แล้วให้นักเรียนลำกเส้นโยงภำพที่มีควำมหมำย
ตรงกับคำที่กำหนดให้ถูกต้อง จำกกำรวิเครำะห์คำตอบของนักเรียน จะทำให้ครูทรำบว่ำ
นักเรียนแต่ละคนนั้นเข้ำใจควำมหมำยของคำที่อ่ำนคำใดบ้ำง เช่น
 “ถูตำ” ถ้ำนักเรียนอ่ำนแล้วเข้ำใจคำว่ำ “ถูตำ” หมำยถึง อำกำรที่ยกมือไปที่ตำและ
ถูไปมำ นักเรียนจะต้องลำกเส้นโยงคำว่ำ “ถูตำ” กับภำพที่กำหนดได้ถูกต้อง แต่ถ้ำ
ลำกเส้นโยงไม่ถูกต้อง ย่อมแสดงว่ำนักเรียนอ่ำนคำออกแต่ไม่เข้ำใจควำมหมำยของ
คำที่อ่ำน ครูที่สอนนักเรียนคนนั้น ต้องกลับไปทบทวนวิธีกำรสอนใหม่ เพื่อเสริมควำม
เข้ำใจโดยพยำยำมใช้สื่อประกอบกำรสอนให้มำกขึ้น และ/หรือฝึกฝนให้นักเรียนได้บอก
หรืออธิบำยสิ่งที่เข้ำใจจำกคำที่ให้นักเรียนอ่ำนให้มำกขึ้น เพื่อครูจะได้ตรวจสอบควำม
เข้ำใจของนักเรียนและปรับแก้ได้อย่ำงถูกต้อง
ตอนที่ 2 จำกกำรทดสอบว่ำนักเรียนอ่ำนประโยคแล้วรู้เรื่องหรือไม่ ซึ่งข้อสอบตอนนี้มี 6 ข้อ ข้อละ 1
ประโยคนั้น กำรวินิจฉัยกำรอ่ำนประโยคแล้วเข้ำใจเรื่องรำว และตอบคำถำมจำกประโยคที่
กำหนดให้ได้ถูกต้อง (ครูต้องมั่นใจว่านักเรียนอ่านคาทุกคาและเข้าใจความหมายของคา
ทุกคาได้ถูกต้องก่ อน) กำรวินิจฉัยกำรอ่ำนประโยคแล้วรู้เรื่องนั้น ประโยคมีควำมซับซ้อน
มำกกว่ำคำ เพรำะมีองค์ประกอบมำกกว่ำ กำรทำควำมเข้ำใจกับประโยค ครูอำจต้องพูดคุย
ซักถำมนักเรียนคนนั้นว่ำ ในแต่ละประโยคที่นักเรียนตอบผิดนั้น นักเรียนเข้ำใจว่ำอย่ำงไร
แล้วให้นักเรียนพิจำรณำประโยคใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ำนักเรียนไม่ได้ตอบถูกเพรำะกำร
เดำ ครูต้องสร้ำงควำมเข้ำใจโดยกำรทบทวนหลำยๆ ครั้ง และฝึกให้นักเรียนได้พูดอธิบำยสิ่ง
ที่เข้ำใจจำกประโยคที่ให้นักเรียนอ่ำน อำจใช้สื่อประกอบกำรสอนให้มำกขึ้น เพื่อครูจะได้
ตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักเรียนและปรับแก้ได้อย่ำงถูกต้อง
ตอนที่ 3 จำกกำรทดสอบว่ำนักเรียนอ่ำนข้อควำมแล้วรู้เรื่องหรือไม่ ซึ่งข้อสอบในตอนนี้มี 4 ข้อ
ข้อละ ๑ ข้อควำม แต่ละข้อเป็นข้อควำมที่ระบุเป็นเรื่องรำวที่มีควำมหมำย มีกำรดำเนิน
เหตุกำรณ์ (ครูต้องมั่นใจว่านักเรียนอ่านคาทุกคาและเข้าใจความหมายของคาทุกคาได้
ถูกต้องก่อน) ในกำรวิเครำะห์วินิจฉัยว่ำนักเรียนอ่ำนรู้เรื่องและสำมำรถเข้ำใจเหตุกำรณ์
ทั้งหมด แล้วตอบคำถำมจำกเหตุกำรณ์ที่กำหนดให้ได้ แสดงว่ำนักเรียนอ่ำนแล้วเข้ำใจเรื่องรำว
แต่ถ้ำนั กเรี ยนเลือกคำตอบไม่ถูกต้อง อำจแสดงว่ำ นักเรียนสั บสนในเหตุกำรณ์ ตัว ละคร
พฤติกรรมของคนในเหตุกำรณ์ก็ได้ ที่สำคัญนักเรียนอำจยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเรื่องรำวนั้นๆ ได้ ครูควรต้องทบทวนวิธีกำรสอนใหม่ โดยพยำยำมตั้งคำถำมจำกง่ำย
ไปยำก เช่ น ทบทวนเรื่อ งรำวในเหตุ กำรณ์ ตั้ งค ำถำมที่ ก ระตุ้ นกำรคิ ดเชื่ อ มโยง คิ ด หำ
ควำมสัมพันธ์ ตีควำมเหตุกำรณ์ในเรื่อง เป็นต้น ใช้สื่อประกอบกำรสอนให้มำกขึ้น และครู
ต้องอดทนให้นักเรียนตอบคำถำมหำกนักเรียนต้องกำรเวลำคิด เพื่อให้นักเรียนได้บอกหรือ
อธิบำย สิ่ งที่เข้ำใจจำกเรื่องรำวที่ให้นักเรียนอ่ำนให้ มำกขึ้น เพื่อครูจะได้ตรวจสอบควำม
เข้ำใจของนักเรียนและปรับแก้ได้อย่ำงถูกต้อง

๑๘

การวิเคราะห์ผลการทดสอบ ฉบับที่ ๓ การเขียน ครูพิจำรณำได้ว่ำนักเรียนแต่ละคนสำมำรถเขียนได้หรือ
ไม่ได้ในแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ จำกกำรเขียนคำของนักเรียนตำมคำบอกของผู้ประเมินหรือครูจำนวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คำนั้น
เมื่อวิเครำะห์จำกผลกำรเขียนของนักเรียน ครูย่อมสำมำรถทรำบได้ทันทีว่ำนักเรียนแต่ละคน
เขียนผิดเพรำะเหตุใด เช่น ฟังเสียงพยัญชนะไม่ชัดเจน (นักเรียนอำจได้ยินคำว่ำ มำดู เป็น
ตำดู) จำรูปสระประสมเสียงสั้นหรือเสียงยำวไม่ได้ จึงเขียนไม่ถูกต้อง ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง
หรือมีควำมสับสนระหว่ำงตำที่มีพยัญชนะต้น ที่ประสมด้วยสระและมีรูปวรรณยุกต์ปรำกฏ
ด้วยเช่น
 “ตำต่ำ”ถ้ำนักเรียนเขียน “ต่ำ” ไม่ได้ แต่เขียน “ตำ” ได้ แสดงว่ำนักเรียนมีข้อบกพร่อง
ในกำรเขี ย น “สระเกิน คื อ สระอ า และมีข้ อบกพร่ อ งในการเขี ยนประสมค าที่ มี
วรรณยุกต์ เ อก” ครูควรต้องทบทวนวิธี กำรสอนใหม่ และ/หรือฝึ กฝนให้ นัก เรีย น
ได้เขียนคำที่ใช้สระอำและเขียนคำที่มีวรรณยุกต์เอกให้มำกขึ้นจนคล่อง
ตอนที่ ๒ กำรทดสอบกำรเขียนตอนที่ ๒ (กำรเขียนประโยค) นี้ ต้องกำรวัดควำมสำมำรถในกำรเขียน
ของนักเรียนว่ำสำมำรถเข้ำใจรูปประโยค ซึ่งประกอบด้วย ประธำน และกริยำ และอำจมี
กรรมหรือส่วนขยำยอื่นๆ โดยให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ มำแต่งให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง
และมีควำมหมำย มีทั้งหมด ๕ ข้อ ข้อละ ๑ ประโยค จำกกำรพิจำรณำผลกำรทดสอบของ
นักเรียน รำยคน ครูสำมำรถวิเครำะห์ได้ทันทีว่ำนักเรียนแต่ละคนเขียนประโยคผิดเพรำะเหตุใด
เช่น
 ข้อสอบกำหนดว่ำ “ปูม้ำ” ให้นักเรียนนำมำเขียนเป็นประโยคโดยมีคำว่ำ “ปูม้ำ” อยู่ใน
ประโยคนั้นให้ถูกต้อง เช่น นักเรียนแต่งประโยคว่ำ “แม่ซื้ปูม้ำมำกิน” หรือ “พ่อไปหำ
ปูม้ำ” หรือ “น้ำหำปูม้ำได้ตัวโต” แสดงว่ำนักเรียน แสดงว่ำ นักเรียนเข้ำใจหน้ำที่ของ
คำในประโยค และเป็นประโยคที่เป็นควำมจริงและเป็นไปได้ แต่ถ้ำนักเรียนเขียนคำว่ำ
“มีปูม้ำ” หรือ “ปูม้ำโต”หรือ“ดูปูม้ำ” แสดงให้เห็นว่ำนักเรียนยังไม่เข้ำใจโครงสร้ำง
ของประโยคซึ่งยังขำดในส่วนของประธำน หรือยังไม่เข้ำใจในวิธีกำรเขียนในรูปแบบของ
ประโยคที่ถูกต้อง ครูต้องหมั่นฝึกให้นักเรียนแต่งประโยคให้มำกขึ้น
ตอนที่ ๓ กำรทดสอบกำรเขียนตอนที่ ๓ (กำรเขียนอิสระ) นี้ ต้องกำรวัดควำมสำมำรถในกำรเขียนของ
นักเรียนว่ำสำมำรถแปลควำมหมำยจำกภำพและสื่อสำรออกมำเป็นประโยคได้หรือไม่ โดยให้
นักเรียนเขียนประโยค ๑ ประโยค (หรือมำกกว่ำหำกนักเรียนสำมำรถเขียนได้) ซึ่ งข้อสอบมี
ทั้งหมด ๕ ข้อ ข้ อละ ๑ ภำพ เมื่ อพิจำรณำจำกประโยคหรือข้อควำมที่นั กเรียนเขี ยน ครู
พิจำรณำได้ว่ำนักเรียนแต่ละคนสำมำรถสื่อควำมหมำยจำกภำพให้ผู้อื่นรับรู้ได้ดีเพียงใด เช่น
 ข้อสอบกำหนดภำพ “คนผู้ชายกาลังยืนดูกอบัวหลายๆ กอ อยู่ที่สระบัว”ดังนี้

๑๙

ถ้ำนักเรียนเขียนว่ำ “อำมำดูกอบัว”แสดงว่ำ นักเรียนสำมำรถแปลควำมหมำยจำกภำพ
และสื่อสำรให้ผู้อื่นเข้ำใจได้ แต่ถ้ำนักเรียนเขียนว่ำ “ตำกะบัว หรือ อำกะบัว หรือ พ่อ
และบัว” แสดงว่ำ นักเรียนยังสื่อควำมจำกภำพได้เพียงตัวละครในภำพ แต่ไม่สำมำรถ
บอกกิริย ำอำกำรหรือเรื่องรำวในภำพได้ หรือเขียนว่ำ “ดูบัว ” หรือ “บัว”แสดงว่ำ
นักเรียนสำมำรถสื่อสำรได้เพียงสิ่งที่เห็นในภำพเท่ำนั้น นั่นแสดงว่ำ กำรสื่อควำมหมำย
ของนักเรียนยังเป็นคำ หรือวลี ทำให้กำรสื่อเรื่องรำวในภำพจึงไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ครู
ต้องหมั่นฝึกให้นักเรียนแต่งประโยค หรือเรียบเรียงประโยคให้มำกขึ้นจนคล่อง และ
เข้ำใจประโยคอย่ำงมีควำมหมำย และขยำยจำกกำรเขียน ๑ ประโยค เป็นหลำยๆ
ประโยคต่อไป
๒) การวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโรงเรียน
ผลกำรทดสอบนักเรียนรำยคนในทุกระดับชั้น โรงเรียนสำมำรถนำมำวิเครำะห์และสรุปหำจุดบกพร่อง
ของกำรสอนหรือกำรเรียนรู้ของนักเรียนในภำพรวมได้ เช่น พบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่อ่ำนผิดซ้ำๆ ที่คำเดียวกัน แสดง
ว่ำ คำนั้นเป็นคำยำกสำหรับนักเรียน ครูควรต้องปรับกระบวนกำรสอน ทำควำมเข้ำใจกับนักเรียน และฝึกให้มำกขึ้น
หรือพบว่ำนักเรียนส่วนใหญ่อ่ำน-เขียนคำที่ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องในกลุ่มพยัญชนะเสียงสูง โรงเรียนควรส่งเสริมให้
ครูพัฒนำชุดฝึกเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่ำน-เขียนคำที่ใช้วรรณยุกต์โดยให้ทำซ้ำๆ จนคล่อง ก็จะเป็นกำรแก้ปัญหำที่ตรง
จุด เป็ น ต้น ทั้งนี้ สิ่ งที่โ รงเรี ย นวิเครำะห์ได้จำกผลกำรทดสอบจะช่ว ยให้ครูค้นหำเทคนิควิธีส อนที่เหมำะสมกับ
นักเรียน หรือปรับเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนเขียนของนักเรียนทุกคน และช่วยกันเสริมสร้ำงพื้นฐำนกำร
อ่ำนเขียนของนักเรียนให้เข้มแข็ง จนเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนถัดไปได้ เป็นอย่ำงดี

ขั้นตอนการดาเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
กำรดำเนินกำรสอบวัดกำรอ่ำนออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 4 เพื่อให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกันทั้งประเทศ มีควำมเชื่อถือได้และสำมำรถใช้ผลกำรประเมินในกำรพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงแท้จริง มีขั้นตอนและ
กระบวนกำรดำเนินกำร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๑. การเตรียมการก่อนการสอบ
ก่อนกำรสอบ ให้โรงเรียนเตรียมกำรให้พร้อมเพื่อ ให้กำรดำเนินกำรสอบได้มำตรฐำน และป้องกัน มิให้เกิด
ปัญหำในกำรสอบ ดังนี้
๑.๑ กำรจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบละ ๓๕ คนต่อ ๑ ห้องสอบ
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำนชุดต่ำงๆ ตำมควำมจำเป็น เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนประเมิน เช่น
๑) คณะกรรมกำรประสำนกำรสอบระหว่ำงเขตกับสนำมสอบ ในกำรรับ – ส่งแบบทดสอบ และ
เอกสำรประกอบกำรสอบ
๒) คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ ห้องสอบละ ๒ คน สลับกรรมการอย่างน้อย ๑ คน จากต่าง
โรงเรียน (สำหรับแบบทดสอบฉบับที่ ๑ กำรอ่ำนออกเสียง ให้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรให้เหมำะสมกับจำนวน
นักเรียนเพื่อให้สอบเสร็จภำยในครึ่งวัน)
๓) คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำรจัดสอบของโรงเรียน/สนำมสอบ
๔) คณะกรรมกำรตรวจกระดำษคำตอบเขียนตอบ
๕) คณะกรรมกำรบันทึกผลกำรประเมินและตรวจสอบควำมถูกต้อง
๖) คณะกรรมกำร (อื่นๆ) ตำมควำมจำเป็น

๒๐

๑.๓ แบบทดสอบและเอกสำรประกอบ สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำจัดพิมพ์ให้นักเรียนทุกคนโดยบรรจุ
ข้อสอบลงกล่อง ตำมจำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน แต่ละระดับชั้น ห้องสอบละ ๓๕ ฉบับ (สนำมสอบสำมำรถ
เปิ ดวัน สอบและบริ หำรตำมจำนวนนักเรีย นแต่ล ะห้ องสอบได้ ถ้ำนักเรียนแต่ละห้ องไม่เกิน 35 คน) ภำยในจะ
ประกอบด้วย
๑.๓.๑ ซองแบบทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง ๑ ซอง ภำยในบรรจุแบบทดสอบ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
แบบทดสอบฉบับนักเรียน จำนวน ๒ ชุด สำหรับให้นักเรียนอ่ำน และแบบทดสอบฉบับกรรมกำรให้คะแนน จำนวน
35 ชุด
๑.๓.๒ ซองแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง ๑ ซอง ภำยในบรรจุแบบทดสอบกำรอ่ำนรู้เรื่อง 35 ชุด
๑.๓.๓ ซองแบบทดสอบกำรเขียน ๑ ซอง ภำยในบรรจุแบบทดสอบฉบับนักเรียน จำนวน 35 ชุด
และแบบทดสอบฉบับกรรมกำร ในกำรอ่ำนคำให้นักเรียนเขียน ๑ ชุด
๑.๓.๔ ซองสีน้ำตำลขยำยข้ำง A 4 จำนวน 1 ซอง (สำหรับสนำมสอบบรรจุข้อสอบทั้ง 3 ฉบับ
ส่งให้เขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยให้ใส่ทั้ง 3 ฉบับลงในซองเดียวกัน)
๑.๔ คู่มือแบบทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๔ ส่วนกลำงจะพิมพ์ให้ตำมจำนวน
ห้องสอบ และเพิ่มเติมให้เขตพื้นที่กำรศึกษำละ 100 ชุด โดยจัดส่ง คู่มือทั้งหมดให้เขตพร้อมกับแบบทดสอบ เพื่อให้
เขตบริหำรจัดกำร โดยกำรจัดประชุมชี้แจงหรือส่งคู่มือฯ ให้คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ศึกษำก่อนวันสอบ
๑.๕ เฉลยข้ อ สอบ อ่ ำ นรู้ เ รื่ อ ง และเกณฑ์ ก ำรตรวจให้ ค ะแนนกำรเขี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๑ – ๔
ส่วนกลำงจะพิมพ์ให้เขตพื้นที่กำรศึกษำละ 100 ชุด โดยจัดส่งให้เขตทั้งหมดสำหรับชี้แจงกรรมกำรตรวจให้คะแนน
และใช้ประกอบในกำรตรวจให้คะแนน
๑.๖ การส่ งข้อสอบ ส่วนกลำงส่ งข้อสอบให้กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ๑๘๓ เขต
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร ๑๕ แห่ง และสำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร
๑ แห่ง เมืองพัทยำ ๑ แห่ง โรงเรียนสำธิตในเขตกรุงเทพมหำนคร ๕ แห่ง รวม ๒๐5 แห่ง ในวันที่ 1๖, 17, ๒๐, 21
กุมภำพันธ์ ๒๕60 (บริษัทขนส่งจะประสำนแจ้งวันส่งให้ผู้รับผิดชอบของเขตทรำบอีกครั้งหนึ่ง)
1.๗ ในกำรเก็บรักษำแบบทดสอบ หลังจำกรับแบบทดสอบจำกส่วนกลำงให้ ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
ในแต่ละโรงเรียนจำกยอดข้ำงกล่องแบบทดสอบให้เรียบร้อย และเก็บรักษำไว้ในลักษณะเอกสำรลับทำงรำชกำร และ
ส่งมอบให้ สนำมสอบในเช้ำวันสอบ หรื อถ้ำสนำมอยู่ห่ ำงไกล เดินทำงล ำบำก ใช้เวลำในกำรเดินทำงนำน สำมำรถ
พิจำรณำส่งข้อสอบให้สนำมก่อนสอบ 1 วัน
๒. การดาเนินการสอบ
ในกำรดำเนินกำรสอบ ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๒.๑ กรรมกำรกำกับกำรสอบรับแบบทดสอบก่อนกำรสอบไม่เกิน ๓๐ นำที และดำเนินกำรสอบเปิดซอง
แบบทดสอบ ตรวจสอบจำนวนแบบทดสอบให้ครบตำมจำนวนนักเรียนในห้องสอบ
๒.๒ กรรมกำรกำกับกำรสอบศึกษำและทำควำมเข้ำใจคำชี้แจง วิธีกำรสอบและเกณฑ์กำรให้ คะแนน
(โดยเฉพำะฉบับอ่ำนออกเสียงกรรมกำรต้องทำควำมเข้ำใจเกณฑ์ให้คะแนนให้เข้ำใจก่อนดำเนินกำรสอบ)
๒.๓ ให้กรรมกำรกำกับกำรสอบดำเนินกำรสอบแบบทดสอบแต่ละฉบับ โดยดำเนินกำรตำมรำยละเอียด
ดังนี้
แบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง
๑) ให้นักเรียนสอบอ่ำนออกเสียงเป็นรำยบุคคล โดยให้กรรมกำรกำกับกำรสอบทั้ง 2 ท่ำนจัดที่นั่งแยก
ออกมำจำกห้องสอบ และเรียกให้นักเรียนเข้ำมำอ่ำนทีละ 1 คน

๒๑

๒) กรรมกำรกำกับกำรสอบ เขียนชื่อ สกุล โรงเรียน ห้องที่ เลขที่ ของนักเรียน ลงในแบบทดสอบกำรอ่ำนออก
เสียงสำหรับกรรมกำร สำหรับใช้ในกำรบันทึกผลกำรอ่ำนของนักเรียนแต่ละคน
๓) กรรมกำรแจกแบบทดสอบกำรอ่ำนออกเสียง (สำหรับ นักเรียน) ให้นักเรียน พร้อมทั้งอธิบำยคำชี้แจง
ให้นักเรียนเข้ำใจ ก่อนลงมืออ่ำนพร้อมกับจับเวลำ
๔) กรรมกำรกำกับกำรสอบทั้ง 2 ท่ำน ร่วมกันฟังและพิจำรณำใส่เครื่องหมำย  ในช่องคำที่นักเรียนอ่ำนถูก
และใส่เครื่องหมำย × ในช่องคำที่นักเรียนอ่ำนผิด
๕) ให้ เ วลำนั ก เรี ย นสอบอ่ ำ นออกเสี ย ง ส ำหรั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๑-๒ คนละไม่ เ กิ น 10 นำที
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓-๔ คนละไม่เกิน 7 นำที เมื่อกรรมกำรดำเนินกำรสอบให้สัญญำณหมดเวลำแล้ว นักเรียนยัง
อ่ำนไม่เสร็จ ให้นักเรียนหยุดอ่ำนทันที
๖) กรรมกำรดำเนินกำรสอบตรวจสอบควำมถูกต้องของคำที่นักเรียนอ่ำนทันที แล้วกรอกข้อมูลลงช่องบันทึก
คะแนนอ่ำนออกเสียงของนักเรียนซึ่งจะอยู่ในส่วนท้ำยของแบบทดสอบในแต่ละตอนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
๗) ให้นักเรียนคนถัดไปเข้ำมำสอบอ่ำนต่อไป
๘) เมื่อสอบนักเรียนหมดทุกคนแล้ว ให้ กรรมกำรเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตำมลำดับเลขที่สอบ แล้ว
นำบรรจุใส่ซองและนำส่งกรรมกำรบันทึกคะแนนต่อไป
หมายเหตุ กำรอ่ำนออกเสียง ให้ดำเนินกำรสอบให้แล้วเสร็จภำยในช่วงเช้ำเท่ำนั้น โดยให้พิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรให้เหมำะสมกับจำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ
แบบทดสอบฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง
๑) กรรมกำรแจกแบบทดสอบให้นักเรียนทุกคน และให้นักเรียนเขียนข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ สกุล โรงเรียน
ห้องที่ เลขที่) ลงในแบบทดสอบ
๒) กรรมกำรอ่ำนคำชี้แจงให้นั กเรียนเข้ำใจวิธีกำรทำข้ อสอบในแต่ละตอนก่อนลงมือสอบ (เฉพำะชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๒) สำหรับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ – ๔ ให้นักเรียนอ่ำนคำชี้แจงเอง
๓) เมื่อนักเรียนเข้ำใจวิธีกำรทำข้อสอบแล้ว ให้นักเรียนลงมือทำในแบบทดสอบ กรรมกำรจับเวลำ
๔) กรรมกำรบอกเวลำ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อเวลำสอบผ่ำนไปแล้วครึ่งหนึ่งของเวลำสอบ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
เหลือเวลำสอบ ๕ นำทีสุดท้ำย
๕) เมื่อหมดเวลำ ให้นักเรียนวำงแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ กรรมกำรเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตำมลำดับ
เลขที่สอบ แล้วนำบรรจุใส่ซองและนำส่งกรรมกำรตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนต่อไป
แบบทดสอบฉบับที่ ๓ การเขียน
๑) กรรมกำรแจกแบบทดสอบกำรเขียนสำหรับนักเรียนให้นักเรียนทุกคน และให้นักเรียนเขียนข้อมูลส่วน
บุคคล (ชื่อ สกุล โรงเรียนห้องที่ เลขที่) ลงในแบบทดสอบ
๒) กรรมกำรอ่ำนคำชี้แจงให้นั กเรียนเข้ำใจวิธีกำรทำข้อสอบในแต่ละตอนก่อนลงมือสอบ (เฉพำะชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๒) สำหรับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ – ๔ ให้นักเรียนอ่ำนคำชี้แจงเอง
๓) เริ่มลงมือสอบ ตอนที่ ๑ กำรเขียนตำมคำบอก ให้กรรมกำรเปิดแบบทดสอบกำรเขียนสำหรับกรรมกำร
อ่ำนคำที่กำหนดไว้ในแบบทดสอบ ให้นักเรียนเขียนพร้อมกัน โดยแต่ละคำให้กรรมกำรอ่ำนซ้ำ ๓ ครั้ง โดยให้มีระยะห่ำง
ของกำรอ่ำน ๑๐-๑๕ วินำทีต่อครั้ง ให้เวลำนักเรียนเขียนแต่ละคำ ไม่เกินคำละ ๑ นำที
๔) เมื่อสอบตอนที่ ๑ เสร็จแล้ว เริ่มจับเวลาสอบเมื่อให้นักเรียนลงมือสอบตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓
๕) กรรมกำรบอกเวลำ ๒ ครั้ ง ครั้ง ที่ ๑ เมื่ อเวลำสอบผ่ ำ นไปแล้ ว ครึ่ ง หนึ่ ง ของเวลำสอบ ครั้ ง ที่ ๒
เมื่อเหลือเวลำสอบ ๕ นำทีสุดท้ำย

๒๒

๖) เมื่อหมดเวลำ ให้นักเรียนวำงแบบทดสอบบนโต๊ะ กรรมกำรเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตำมลำดับ
เลขที่สอบ แล้วนำบรรจุใส่ซองและนำส่งกรรมกำรตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนต่อไป
๓. การดาเนินการหลังสอบ
เมื่อดำเนินกำรทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินกำร ดังนี้
๑) กรรมกำรรวบรวมแบบทดสอบนำส่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อตรวจให้คะแนนต่อไป
2) กรรมกำรตรวจให้คะแนน นำแบบทดสอบฉบับ ๒ และ ฉบับ ๓ มำตรวจให้คะแนนตำมเกณฑ์กำรให้คะแนน
๓) ในกำรบันทึกคะแนนส่งส่วนกลำง ให้เขตพื้นที่กำรศึ กษำเข้ำไป download แบบฟอร์มบันทึกคะแนน
ทำงเว็บไซต์ https://juno.tks.co.th/obecwebregis สำหรับ username และ password ของแต่ละเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ส่วนกลำงจะแจ้งให้ทรำบทำงระบบ epcc (ข้อควำมส่วนตัว) สำหรับหน่วยงำนต่ำงสังกัดส่วนกลำงจะ
ประสำนแจ้งให้ทรำบทำง email ที่ท่ำนใช้ในกำรติดต่อกับส่วนกลำง
๔) เขตพื้นที่กำรศึกษำบันทึกคะแนนตำมแบบบันทึกคะแนนกำรอ่ำนออกเขียนได้ลงในไฟล์ ที่ดำวน์โหลดมำ
เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำกำรอัพโหลดไฟล์ข้อมูลดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์เดิม ภายในวันที่ ๕ มีนาคม 25๖๐
๔) สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำจะดำเนินกำรวิเครำะห์ประมวลผลระดับโรงเรียน ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จังหวัด เขตตรวจรำชกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยให้นักเรียน โรงเรียน และ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ เข้ำไปดูผลสอบได้ทำงเว็บไซต์ https://juno.tks.co.th/obecwebregis ภายในวันที่ 7
เมษายน ๒๕๖๐

วิธีปฏิบัติในการบันทึกคะแนนส่งส่วนกลาง
๑. ส่วนกลำงจะส่งฟอร์มบันทึกคะแนนซึ่งเป็นไฟล์ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนทำงเว็บไซต์ โดยเขต
เข้ำไปดำวน์โหลดได้ ในแบบฟอร์มจะมีข้อมูลนักเรียนรำยคน ซึ่งเขตส่งให้ส่วนกลำง คือ ชื่อเขต รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน รหัสประจำตัวประชำชน ชื่อนักเรียน ห้อง เลขที่ เพศ ประเภทเด็กพิเศษ (ข้อมูลดังกล่ำวเขต
สำมำรถแก้ไขให้เป็นปัจจุบันได้)
ข้อควรระวังในแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายคน
๑) ชื่อเขตพื้นที่กำรศึกษำให้กรอกตำมรูปแบบเดียวกันยกตัวอย่ำง สพป.สุโขทัย เขต 1 โดยกรอกเหมือนกับ
ทุกคนถึงแม้จะเป็นนักเรียนต่ำงสังกัด
๒) รหัสโรงเรียนใช้รหัสกระทรวง ๑๐ หลัก ซึ่งตำมแบบฟอร์มกรอกคะแนนที่ท่ำนจะดำวน์โหลดไปรหัส
โรงเรียนจะผ่ำนกำรตรวจและแก้ไขรหัสที่ถูกต้องให้กับท่ำนแล้ว แต่ถ้ำท่ำนมีกำรเพิ่มนักเรียนขอให้ตรวจสอบรหัส
โรงเรียนให้ถูกต้อง มิเช่นนั้นในกำรประมวลผล นักเรียนคนดังกล่ำวอำจจะไม่ถูกนำมำประมวลผลด้วย
๓) ชื่อนักเรียน ขอให้ตรวจให้ถูกต้อง เพรำะจะต้องใช้สำหรับนักเรียนที่ต้องกำรเข้ำมำดูผลสอบรำยบุคคล
ทำงอินเทอร์เน็ต
๔) รหัสประจำตัวประชำชน 13 หลัก ขอให้ตรวจให้ถูกต้อง เพรำะจะต้องใช้สำหรับนักเรียนที่ต้องกำรเข้ำ
มำดูผลสอบรำยคนทำงอินเทอร์เน็ต
๕) เพศ ให้ใส่ตัวเลข 1 แทนเพศชำย และเลข ๒ แทนเพศหญิง เท่ำนั้น ห้ามพิมพ์ตัวอักษรเพศลงแทน หรือ
เว้นว่ำงไว้ไม่ระบุเพศ
๖) ประเภทเด็กพิเศษ ให้ตรวจสอบแก้ไขได้อีกครั้ง โดยใส่รหัสเลขเด็กพิเศษตั้งแต่ ๑ – ๑๒ สำหรับเด็กปกติ
ให้ใส่เลข 99 ห้ามเว้นว่ำงไว้ หรือใส่เลข ๐ หรือใส่เครื่องหมำย – หรือพิมพ์ตัวอักษรลงไปในช่องเด็กพิเศษ เพรำะใน
กำรประมวลจะประมวลตำมประเภทของเด็ก โดยเฉพำะเด็กปกติ ถ้ำไม่กรอกข้อมูลใดๆ เด็กคนดังกล่ำวไม่ถูกนำมำ
ประมวลผลด้วย
2. เขตพื้นที่กำรศึกษำ กรอกคะแนนสอบของนักเรียนในแต่ละฉบับแต่ละตอนลงแบบบันทึกคะแนน 9 ช่อง ดังนี้

๒๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ช่องที่ ๑ อ่ำนออกเสียงคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, 0.5, ๑, 1.5, 2, 2.5, …, 10
ช่องที่ ๒ อ่ำนออกเสียงประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่อง
นี้ คือ 0, 0.5, ๑, 1.5, 2, 2.5, …, 12
ช่องที่ ๓ อ่ำนออกเสียงข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๑๘ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่อง
นี้ คือ 0, 0.25, 0.5, 0.75, ๑, 1.25, …, 18
ช่องที่ ๔ อ่ำนรู้เรื่องคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0,
0.5, ๑, 1.5, 2, 2.5, …, 10
ช่องที่ ๕ อ่ำนรู้เรื่องประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้
คือ 0, 2, 4, 6, 8, …, 12
ช่องที่ ๖ อ่ำนรู้เรื่องข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๘ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้
คือ 0, 2, 4, 6, 8
ช่องที่ ๗ เขียนคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0, 0.5,
๑, 1.5, 2, 2.5, …, 10
ช่องที่ ๘ เขียนประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0,
๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๙ เขียนข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ช่องที่ ๑ อ่ำนออกเสียงคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, 0.5, ๑, 1.5, 2, 2.5, …, 10
ช่องที่ ๒ อ่ำนออกเสียงประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑4 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่อง
นี้ คือ 0, 0.5, ๑, 1.5, 2, 2.5, …, 14
ช่องที่ ๓ อ่ำนออกเสียงข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๑6 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่อง
นี้ คือ 0, 0.25, 0.5, 0.75, ๑, 1.25, …, 16
ช่องที่ ๔ อ่ำนรู้เรื่องคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0,
๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 15
ช่องที่ ๕ อ่ำนรู้เรื่องประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม 7 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, 6, 7
ช่องที่ ๖ อ่ำนรู้เรื่องข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๘ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้
คือ 0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, 6, 7, 8
ช่องที่ ๗ เขียนคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0, 0.5,
๑, 1.5, 2, 2.5, …, 10
ช่องที่ ๘ เขียนประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0,
๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๙ เขียนข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10

๒๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ช่องที่ ๑ อ่ำนออกเสียงคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, 0.5, ๑, 1.5, 2, 2.5, …, 10
ช่องที่ ๒ อ่ำนออกเสียงประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑6 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่อง
นี้ คือ 0, 0.25, 0.5, 0.75, ๑, 1.25, …, 16
ช่องที่ ๓ อ่ำนออกเสียงข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๑4 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่อง
นี้ คือ 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ๑, 1.2, …, 14
ช่องที่ ๔ อ่ำนรู้เรื่องคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0,
๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๕ อ่ำนรู้เรื่องประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้
คือ 0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๖ อ่ำนรู้เรื่องข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้
คือ 0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๗ เขียนคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0, 0.5,
๑, 1.5, 2, 2.5, …, 10
ช่องที่ ๘ เขียนประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0,
๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๙ เขียนข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ช่องที่ ๑ อ่ำนออกเสียงคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, 0.25, 0.5, 0.75, ๑, 1.25, …, 5
ช่องที่ ๒ อ่ำนออกเสียงประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑2 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่อง
นี้ คือ 0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 12
ช่องที่ ๓ อ่ำนออกเสียงข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม ๑3 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่อง
นี้ คือ 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ๑, 1.2, …, 13
ช่องที่ ๔ อ่ำนรู้เรื่องคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0,
๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๕ อ่ำนรู้เรื่องประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้
คือ 0, 2, 4, 6, 8, 10
ช่องที่ ๖ อ่ำนรู้เรื่องข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้
คือ 0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๗ เขียนคำ คะแนนมำจำกตอนที่ ๑ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0, 0.5,
๑, 1.5, 2, 2.5, …, 10
ช่องที่ ๘ เขียนประโยค คะแนนมำจำกตอนที่ ๒ คะแนนเต็ม ๑0 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ 0,
๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 10
ช่องที่ ๙ เขียนข้อควำม คะแนนมำจำกตอนที่ ๓ คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนที่เป็นไปได้ในช่องนี้ คือ
0, ๑, ๒, ๓, 4, 5, …, 20

๒๕

๓. กำรตรวจสอบก่อนกำรส่งส่วนกลำง
๑) นักเรียนที่ขำดสอบให้ตัดข้อมูลนักเรียนคนดังกล่ำวออกจำกไฟล์
2) กรณีนักเรียนทำได้ 0 คะแนนในบำงตอน ให้กรอกเลข 0 เท่ำนั้น ห้ำมกรอกเครื่องหมำยอื่นหรือเว้นว่ำงไว้
๓) กำรให้คะแนนนักเรียนให้ยึดตำมเกณฑ์ในคู่มือเท่ำนั้น ห้ำมให้คะแนนนอกเหนือจำกที่คู่มือกำหนด
4) ให้กำรบันทึกคะแนน และแก้ไขครบทุกช่อง แล้วดำเนินอัพโหลดไฟล์ excel ดังกล่ำวให้กับส่วนกลำง
ทำงเว็บไซต์ https://juno.tks.co.th/obecwebregis
4. ข้อแนะนา หลังจำกกรอกข้อมูลคะแนนสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินกำรตรวจทำนกำรกรอกคะแนนอีกครั้ง
ในกรณีที่มีจำนวนนักเรียนน้อยอำจใช้กำรตรวจสอบด้วยสำยตำ แต่ถ้ำมีนักเรียนจำนวนมำกๆ ขอให้ตรวจสอบ
โดยใช้คำสั่งในโปรแกรม excel เช่น คำสั่งตัวกรองข้อมูล โดยดำเนินกำร ดังนี้
1) คลุมดำลงบนแถวซึ่งเป็นหัวเรื่อง ดังนี้

2) เลือกเมนูข้อมูล แล้วเลือกเครื่องหมำยตัวกรอง

๒๖

3) ให้ดำเนินตรวจสอบคะแนนที่โรงเรียนบันทึกมำว่ำมีคะแนนที่เกินคะแนนเต็มหรือไม่ มีกำรใส่เครื่องหมำย
หรือสัญลักษณ์นอกเหนือจำกคะแนนหรือไม่ หรือมีกำรกรอกคะแนนซึ่งไม่ได้กำหนดในเกณฑ์กำรให้คะแนนหรือไม่
ซึ่งทำได้โดยกำรเลือกที่เครื่องหมำย ในช่องที่กรอกคะแนนช่องแรกไปจนถึงช่องสุดท้ำย

4) เมื่อพบข้อมูลที่ผิดปกติ เช่น บันทึกคะแนนเกินจำกคะแนนเต็ม ให้ใส่เครื่องหมำย ช่องคะแนนดังกล่ำว
แล้วเลือกตกลง

๕) เมื่อเลือกตกลงแล้วจะพบข้อมูลที่ผิดพลำด ให้ดำเนินกำรตรวจสอบกับข้อมูลจริง และแก้ไขให้ถูกต้อง

๒๗

๖) เมื่อแก้ ไขเสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ เลื อกทั้ งหมดและเลื อกตกลง ข้อมูล นักเรี ยนก็จะกลั บ คืนมำทุกคน
หลังจำกนั้นให้ดำเนินกำรเช่นเดียวกันในช่องให้คะแนนต่อๆ ไป จนครบทุกช่อง

๒๘

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (นำยกำรุณ สกุลประดิษฐ์)
2. ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร)
3. ผู้อำนวยกำรสำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ (นำยวิษณุ ทรัพย์สมบัติ)
ผู้กาหนดกรอบเอกสารคู่มือ
1. นำงลำใย สนั่นรัมย์
2. นำยจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์
3. นำงฉันทนำ สกุลวงศ์ไพบูลย์

สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

ผู้จัดทาคู่มือ
1. รองศำสตรำจำรย์กำญจนำ วัธนสุนทร
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เรวดี กระโหมวงศ์
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มีชัย เอี่ยมจินดำ
4. นำงบุญชู ชลัษเฐียร
5. นำงสำวไพรวัลย์ พิทักษ์สำลี
6. นำงสุวัณณำ ทัดเทียม
7. นำงสนอง หอทอง
8. นำงลำใย สนั่นรัมย์
9. นำยจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์
10. นำงนุดำพักตร์ ลำภเกรียงไกร
11. นำงฉันทนำ สกุลวงศ์ไพบูลย์
12. นำยวรำวุฒิ วดีวรวิทย์
13. นำยเกรียงศักดิ์ โชติวิชำศิริกุล
14. นำงสำวกุลนิษฐ์ ชูเมือง
15. นำงสำวพิณพิโส เสียงดัง
16. นำงสำวกนกวรรณ กิจสมสำตร์
17. นำงสำวนิตยำ คูสันเทียะ

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ

………………………………………………………………….

