คู่มือ
แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒

คานา
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านคื อคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ซึ่งเป็น
ระดับชั้นที่ต้องมีพื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรี ยนระดับชั้นต่อๆไป ควรจะต้อง
อ่านออกเขีย นได้ตามมาตรฐานที่ห ลั กสู ตรกาหนด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานในฐานะ
หน่วยงานหลักที่ต้องกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาเป็นต้องมีข้อมูลคุณภาพนักเรียน
โดยรวมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนดาเนิ นโครงการที่เหมาะสม อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความ
เข้มแข็งด้านการอ่านเขียนให้แก่นักเรียนประถมศึกษาอย่างจริงจัง จึงมอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔
ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา ได้ รั บ มอบหมายจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้
ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวน 2 ครั้ง คือ
ปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๔ ประเมินเฉพาะปลายภาคเรียนที่ ๒
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และ
เขียนได้ และได้จัดทาคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานให้มีมาตรฐาน ผลการประเมินเป็นที่เชื่อถือได้ สามารถนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแบบทดสอบการอ่านออก
เขีย นได้ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1 – ๔ เล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดสอบและพัฒนานักเรียนให้ได้
มาตรฐาน เกิดผลการประเมินนักเรียนที่แท้จริงและนาไปใช้วางแผนพัฒนาการศึกษาได้ต่อไป
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สารบัญ
หลักการและเหตุผล
จุดประสงค์ของการประเมิน
นิยามศัพท์เฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย
กาหนดสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
การแปลความหมายของผลการประเมิน
การนาผลการประเมินไปใช้ในการวินิจฉัยนักเรียน
ขั้นตอนการดาเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
1. การเตรียมการก่อนสอบ
2. การดาเนินการสอบ
3. การดาเนินการหลังสอบ
วิธีปฏิบัติในการบันทึกคะแนนลงไฟล์ excel ส่งส่วนกลาง
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คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕9
หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันนาไปสู่การพัฒนาประเทศ
ให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา จึงมี
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้วและมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในทุกด้านให้ความสาคัญกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้นแรก ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รัฐบาลชุดปัจจุบันจึง
กาหนดเป็นนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา ว่าในระยะเร่งด่วน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ด้วยเหตุนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานจึงได้
จัดทายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขึ้น โดยกาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ ๑ ที่ว่า
“เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” ในการนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสานักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริม
ให้ครูในโรงเรียนทุกแห่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อให้นักเรียนในทุกระดับชั้นสามารถอ่านเขียน
ได้ตามความสามารถของนักเรียนที่จบในแต่ละชั้นปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่าน
ออกเขียนได้ และมอบหมายให้สานักทดสอบทางการศึกษาดาเนินการประเมินว่านักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคนหรือไม่ และภาพรวมของประเทศอยู่ในระดับใด ซึ่งผลการประเมิน ปลายภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่านและเขียนอยู่ในระดับที่ดีมาก ดังนี้
จานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

Mean%

C.V.

รวมอ่านออกเขียนได้

457,719

100

75.51

27.81

การอ่านออกเสียง

457,719

40

78.79

32.18

การอ่านรู้เรื่อง

457,719

30

74.56

26.66

การเขียน

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)

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายด้าน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเด็กประถมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยให้ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่
เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคา โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ
สมอง (BBL) และกาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดจุดเน้นการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 6 จุดเน้น โดยเฉพาะจุดเน้นด้านหลักสูตร

๒

และกระบวนการเรียนรู้ ข้อที่ 2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากล ข้อย่อย 2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ ข้อย่อย 2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
จากนโยบายของรัฐมนตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สานักทดสอบทางการศึกษา โดยการมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดาเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ในด้านการอ่านออก
เขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านคล่องเขียนคล่องชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๔ ซึ่งในการดาเนินงานสานักทดสอบ
ทางการศึกษาได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน โดยพิจารณากรอบโครงสร้างเครื่องมือจาก ๑) การวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามระดับชั้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒) การวิเคราะห์ ระดับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ๓) กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่
ถูกต้องตามหลักภาษาและใช้วงคาศัพท์ในบัญชีคาพื้นฐาน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยา
พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า ๕ ปีขึ้นไป รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผล เครื่องมือที่สร้างตามกรอบโครงสร้างนี้ จะวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง
และเขียนได้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสาเร็จในการดาเนินงานตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องด้านการอ่านเขียนของนักเรียนได้ตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาได้
ตรงตามความเป็นจริงต่อไป

จุดประสงค์ของการประเมิน
1. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการดาเนินงานพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเขียนของนักเรียน
2. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศที่นาไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการอ่านออก
เขียนได้ของนักเรียน ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

นิยามศัพท์เฉพาะ
ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ได้กาหนดนิยามไว้ ดังนี้
อ่านออก หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคาในวงคาศัพท์ในแต่ละระดับชั้นปีทั้งที่
เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยวิธีการอ่านออกเสียง
อ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นคาในวงคาศัพท์ในแต่ละระดับชั้นปีทั้งที่
เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการ
อ่าน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง สาหรับเด็ก (เป็นข้อความง่ายๆ) จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ตอบคาถามจากเรื่องที่อ่าน
บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สาคัญที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน และสรุป
ความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่างสมเหตุสมผล
เขียนได้ หมายถึง การเขียนคา ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ที่สามารถสื่อความได้อย่างสมเหตุสมผลโดย
การใช้คา ประโยค ข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดในแต่ละระดับชั้น ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยสามารถเขียนคา
ประโยค หรือข้อความง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อการสื่อสารได้สอดคล้อง สร้างสรรค์ และสมเหตุสมผล

๓

กลุ่มเป้าหมาย
ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ ทุกคน ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเมินเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กาหนดการสอบ
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบพร้อมกันทั่วประเทศวันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๕9
โดยมีตารางสอบ ดังนี้
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง
(ภาคปฏิบัติ)

พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง
(แบบทดสอบ)

๑๔.0๐ – ๑๔.๓๐ น.
ฉบับที่ ๓ การเขียน
(แบบทดสอบ)

หมายเหตุ ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ให้ดาเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในช่วงเช้า โดยให้พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียนที่เข้าสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นี้ สอดคล้องกับมาตรฐานและตั วชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีรายละเอียดตามกรอบโครงสร้าง ดังนี้

๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ 1
สมรรถนะ

องค์
ประกอบ
คา
ประโยค

อ่าน
ออก
ข้อความ

คา
อ่าน
รู้เรื่อง

ประโยค
ข้อความ

คา
ประโยค
เขียนได้
ข้อความ

ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร
-อ่านออกเสียง คา คา
คล้องจอง ข้อความสั้นๆ
หรือประโยคสั้นที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (คาที่มรี ูป
วรรณยุกต์ และไม่มีรูป
วรรณยุกต์)

ขอบข่ายสาระ
(สิ่งเร้า)

วงคาศัพท์ที่
กาหนด
อักษรสามหมู่
ประสมสระเสียง
สั้น-ยาว ๑๖ ตัว
สระเกิน ๔ ตัว
(ทั้งไม่มีรูปและมี
รูปวรรณยุกต์)
-อักษรกลาง
กจดตบปอ
-บอกข้อคิดที่ได้จากการ
-อักษรสูง
อ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง
ขฉถผฝสห
สาหรับเด็ก (เป็นข้อความ
-อักษรต่า
ง่ายๆ)
คงชซทนพ
-จับใจความจากเรื่องที่อ่าน ฟ ม ย ร ล ว ฮ
-ตอบคาถามจากเรื่องที่
-สระ
อ่าน
อะ อา อิ อี อึ
-บอกความหมายของคา/
อือ อุ อู เอะ เอ
เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่
แอะ แอ โอะ โอ
สาคัญ ที่พบเห็นใน
เอียะ เอีย อัวะ
ชีวิตประจาวัน
อัว เอือะ เอือ
-คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน อา ใอ ไอ เอา
-เขียนคา ประโยคง่ายๆ ที่
ใช้ในชีวิตประจาวัน
-เขียนเรียบเรียงประโยค
ง่ายๆ

จานวนคา/
จานวนข้อ
1๐ คา
3 ประโยค
(๑2 คา)

รูปแบบ
เกณฑ์
คะแนน
การ
การให้
มฐ.
เต็ม
ประเมิน
คะแนน
ปฏิบัติจริง ๑๐ 1 : ๑ ท ๑.๑
ป.๑/๑
ปฏิบัติจริง ๑5 1 : ๑ ท ๑.๑
๑ : ๑ ป.๑/๒

๑ ข้อความ
(2๐ คา
5 ประโยค)

ปฏิบัติจริง

25

1:๑
๑:๑

10 คา

จับคู่

๑๐

๑:๑

6 ประโยค

จับคู่/
เลือกตอบ

๑๒

๑:๒

๔ ข้อความ
๔ คาถาม

เลือกตอบ

๘

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

1๐ คา

เขียน

5

๒:๑

5

๑:1

(ตามคาบอก)

๕ ประโยค
๕ ข้อความ

เขียนประโยค
(เขียนประโยค
จากคาที่
กาหนด)

เขียนอิสระ
(เขียนบรรยาย
ภาพ)

๑๐

๑:๒

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

เกณฑ์การประเมิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)
ในการประเมินผลความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ปลายภาคเรียนที่ 1 ให้พิจารณาจากผลการทดสอบของนักเรียนที่ทาข้อสอบแต่ละฉบับ โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดังนี้
ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การอ่านออกเสียงเป็นคา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี ๑๐ ข้อ (ข้อที่ ๑-๑๐)
ข้อละ ๑ คะแนน
- ถ้านักเรียนอ่านออกเสียงคาที่กาหนดได้ถูกต้อง ๑ คา ให้ ๑ คะแนน
อ่านผิด ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 2 การอ่านออกเสียงประโยค คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน มี ๓ ข้อ (ข้อที่ ๑๑-๑๓) ข้อละ ๕
คะแนน
- ในแต่ละข้อ ถ้านักเรียนอ่านออกเสียงคาในประโยคที่กาหนดให้ได้ถูกต้องทั้งหมด และอ่าน
ต่อเนื่องเป็นประโยคได้ ให้ ๕ คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนของคา ในแต่ละประโยคมี ๔ คา ถ้าอ่านถูกต้องทุกคา ให้ ๔ คะแนน
(คาละ ๑ คะแนน อ่านผิดให้ 0 คะแนน)
- ส่วนของประโยค ถ้าอ่านออกเสียงเป็นประโยคได้โดยไม่สะกดคา ให้ ๑ คะแนน และ
อ่านเป็นคา ๆ หรือไม่อ่านรวมเป็นประโยค ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ 3 การอ่านออกเสียงเป็นข้อความ คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน มี 1 ข้อความ
- ถ้านักเรียนอ่านออกเสียงคาในข้อความที่กาหนดให้ จานวน ๒0 คา ได้ถูกต้อง ให้คะแนน
คาละ ๑ คะแนน และถ้าอ่านต่ อเนื่องเป็นประโยคที่ มีความหมายได้ ให้ อี กประโยคละ ๑
คะแนนรวม ๕ ประโยค แต่ถ้าอ่านรวมเป็นประโยคไม่ได้ ให้ 0 คะแนน
หมายเหตุ 1. คาซ้าไม่คิดคะแนน (คิดให้คะแนนเฉพาะคาที่มีหมายเลขกากับ)
2. อ่านผิดคาซ้าเดิมไม่หักคะแนนเพิ่ม
ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การอ่านรู้เรื่องเป็นคา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี 1๐ ข้อ (ข้อที่ ๑-๑๐) ให้นักเรียนลากเส้น
โยงคาให้ตรงกับรูปภาพที่เป็นความหมายของคาที่กาหนด ๑ คาต่อ ๑ ภาพ จานวน ๑๐ คา
จากรูปภาพที่กาหนดให้ ๑๒ รูป ถ้านักเรียนลากเส้นโยงคากับรูปภาพได้ถูกต้อง ให้คาละ ๑
คะแนน ถ้าโยงคากับรูปภาพไม่ถูกต้อง ให้ ๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ การอ่านรู้เรื่องเป็นประโยค คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน มี ๖ ข้อ (ข้อที่ ๑๑-๑๖) ให้นักเรียน
ลากเส้นโยงประโยคที่เป็นความหมายหรือสัมพันธ์กับภาพที่กาหนด 1 ประโยคต่อ 1 ภาพ
จานวน ๘ ภาพ จากประโยคที่กาหนดให้ ๖ ประโยค ถ้าลากเส้นโยงประโยคกับภาพได้
ถูกต้องให้ประโยคละ ๒ คะแนน ถ้าโยงไม่ถูกต้อง ให้ 0 คะแนน
ตอนที่ ๓ การอ่านรู้เรื่องเป็นข้อความ คะแนนเต็ม ๘ คะแนน มี ๔ ข้อ(ข้อที่ ๑๗-๒๐) เป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบ ตอบถูกให้ข้อละ ๒ คะแนน ตอบผิดให้ ๐ คะแนน

๖

ฉบับที่ 3 การเขียน ซึ่งแบ่งข้อสอบเป็น ๓ ตอน กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การเขียนตามคาบอก คะแนนเต็ม 5 คะแนน มีทั้งหมด ๑๐ คา (ข้อที่ ๑-๑๐) คาละ 0.5
คะแนน ถ้านักเรียนสามารถเขียนตามคาบอกได้ถูกต้อง ๑ คา ให้ 0.5 คะแนน
ตอนที่ 2 การเขียนประโยค ให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้มาเขียนให้เป็นประโยค คะแนนเต็ม ๕
คะแนน มีทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อที่ ๑๑-๑๕) ข้อละ ๑ คะแนน
๑ คะแนน
- ถ้านักเรียนนาคาที่กาหนดมาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมาย
สมเหตุสมผล และสะกดคาได้ถูกต้องทุกคา
๐.๕ คะแนน
- ถ้านักเรียนนาคาที่กาหนดมาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมาย
สมเหตุสมผล มีคาที่สะกดผิดไม่เกิน 2 แห่ง แต่สามารถตีความหมาย
ของประโยคได้ หรือ
- ถ้านักเรียนนาคาที่กาหนดมาเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคาที่เป็นไปได้
และสะกดได้ถูกต้องทุกคา
๐ คะแนน
- ถ้านักเรียนนาคาที่กาหนดมาเขียนเป็นประโยคที่มีความหมาย
สมเหตุสมผล แต่มีคาที่สะกดผิดตั้งแต่ 3 คา ขึ้นไป หรือ
- ถ้านักเรียนนาคาที่กาหนดมาเขียนเป็นวลีหรือกลุ่มคาที่เป็นไปได้
แต่สะกดคาผิด หรือ
- ถ้านักเรียนนาคาที่กาหนดมาเขียนไม่เป็นประโยคหรือเขียนคา/วลี
หรือไม่เขียน
ตอนที่ 3 การเขียนอิสระ ให้นักเรียนเขียนประโยคหรือข้อความให้สอดคล้องกับรูปภาพที่กาหนด
คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อที่ ๑๖-๒๐) ข้อละ 2 คะแนน
๒ คะแนน
- ถ้านักเรียนเขียนประโยคหรือข้อความได้สอดคล้องกับรูปภาพ
ที่กาหนดและมีความหมาย มีการสะกดคาได้ถูกต้องทุกคา
๑ คะแนน
- ถ้านักเรียนเขียนประโยคหรือข้อความได้สอดคล้องกับรูปภาพ
ที่กาหนดและมีความหมาย โดยมีคาที่สะกดผิดไม่เกิน 2 แห่ง แต่
สามารถตีความหมายได้ หรือ
- ถ้านักเรียนเขียนได้เป็นคา/กลุ่มคา(ไม่เป็นประโยค) แต่เขียน
สอดคล้องกับรูปภาพที่กาหนดและสะกดคาได้ถูกต้องทุกคา
๐ คะแนน
- ถ้านักเรียนเขียนประโยค หรือข้อความ ได้สอดคล้องกับรูปภาพ
ที่กาหนดให้ มีความหมาย แต่มีคาที่สะกดผิดตั้งแต่ 3 คา ขึ้นไป หรือ
- ถ้านักเรียนเขียนได้เป็นคา/กลุ่มคาซึ่งไม่เป็นประโยคแต่เขียนเป็นคาที่
สอดคล้องกับรูปภาพที่กาหนดให้ และสะกดคาผิด หรือ
- ถ้านักเรียนเขียนข้อความหรือคา/กลุ่มคาไม่สอดคล้องกับรูปภาพที่
กาหนดให้หรือไม่เขียน

๗

การแปลความหมายของผลการประเมิน
ผลการประเมินในภาพรวม สามารถแปลความหมายได้ ดังต่อไปนี้
ความหมายในภาพรวม

ระดับความสามารถ

ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง และเขียน คา ประโยค และ
ข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป

ดีมาก

ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสี ยง อ่านรู้เรื่อง และเขียน คา ประโยค และ
ข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้อง ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

ดี

ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสี ยง อ่านรู้เรื่ อง และเขียน คา ประโยค และ
ข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้องตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ขึ้นไปแต่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

พอใช้

ความสามารถของนักเรียนในการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง และเขียน คา ประโยค และ
ข้อความในวงคาศัพท์ที่กาหนดได้ถูกต้อง ต่ากว่าร้อยละ ๒๕

ปรับปรุง

การนาผลการประเมินไปใช้ในการวินิจฉัยนักเรียน
ผลจากการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้นี้ นอกจากจะนาไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านเขียนของนักเรียนในภาพรวมของประเทศ ระดับสั งกัด หรือระดับเขตพื้นที่
การศึกษาแล้ว โรงเรียนยังสามารถใช้ ผลการประเมินในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนในการอ่านเขียนได้ทันที
และสามารถทบทวนวิธีการสอนของครู ได้อีกทางหนึ่งด้วย หลั งจากที่โรงเรียนบันทึกข้อมูลผลการประเมินของ
นักเรียนรายบุคคลส่งเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสร็ จเรียบร้อย
แล้ ว ครู ที่สอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ทุกคน ควรร่วมกันพิจารณาผลการประเมินของนักเรียนในภาพรวมและ
วิเคราะห์เป็นรายคน ซึ่งจะทาให้ทราบว่าโดยภาพรวมของโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีจุดอ่อนที่ต้อง
เร่งแก้ไขในเรื่องใด ครูจะได้ปรับวิธีการสอนใหม่ให้ เหมาะกับกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหานั้นๆ ส่วนการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเป็นรายคนจะทาให้ครูทราบว่า นักเรียนคนนั้นไม่เข้าใจเรื่องใดก็จะสามารถแก้ไขและพัฒนาได้ตรงประเด็น
ดังตัวอย่างการพิจารณาผลการประเมินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การวิเคราะห์และพิจ ารณาผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อการวินิจฉัย
ข้อบกพร่องด้านการอ่านเขียนของนักเรียน พิจารณาได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ครูสามารถพิจารณาได้ว่านักเรียนแต่ละคนอ่าน
ออกเสียง ในแต่ละตอนแล้วอ่านได้หรืออ่านไม่ได้ ดังนี้
ตอนที่ ๑ จากการอ่านออกเสียงเป็นคา ๑๐ ข้อ ๑๐ คา นั้น ครูทราบได้ทันทีว่านักเรียนแต่ละคนอ่าน
ออกเสียง ผิดที่คาใดบ้าง ผิดคาที่เป็นพยัญชนะที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ก – ภ ต้น หรือผิดที่การใช้
สระเสียงสั้นเสียงยาวในการประสมเป็นคา หรือคาที่ใช้วรรณยุกต์ เช่น
 “ตารา” ถ้านักเรียนอ่าน “ตา” ไม่ได้ แต่อ่าน “รา” ได้ แสดงว่านักเรียนมีข้อบกพร่อง
ในการอ่าน “สระเกิน คือ สระอา” ครูต้องกลับไปทบทวนวิธีการสอนใหม่ และ/หรือ
ฝึกฝนให้นักเรียนได้อ่านคาที่ใช้สระอาให้มากขึ้นจนคล่อง

๘

 “ป่าช้า” ถ้านักเรียนอ่าน “ป่า” หรือ “ช้า” ไม่ได้ แสดงว่านักเรียนมีข้อบกพร่องใน
การอ่าน “วรรณยุกต์ เอก หรือ โท” ครูต้องกลับไปทบทวนวิธีสอนใหม่ และ/หรือ
ฝึกฝนให้นักเรียนได้อ่านคาที่มีการใช้วรรณยุกต์มากขึ้นจนคล่อง
ตอนที่ 2 จากการอ่านออกเสียงเป็นประโยค ซึ่ งมี ๓ ข้อ ข้อละ ๑ ประโยค ครูสามารถพิจารณาได้ว่า
นักเรียนแต่ละคนอ่านออกเสียงผิดที่คาใดบ้างจากประโยคที่กาหนดให้ เช่น ผิดคาที่เป็นพยัญชนะที่มี
ความคล้ายคลึงกัน หรือผิดที่การใช้สระเสียงสั้นเสียงยาวในการประสมเป็นคา หรือคาที่ใช้วรรณยุกต์ เช่น
 “รูปูมีไข่งูใบโต” ถ้านักเรียนอ่านคาว่า “รูปู” ได้ แต่อ่านคาว่า “มี” หรือ “ใข่” หรือ
“ใบ”หรือ“โต” ไม่ได้ แสดงว่านักเรียนมีข้อบกพร่องในการอ่าน “สระเกิน คือ สระใอ
สระไอ สระโอ” และอาจมีข้อบกพร่องในการอ่าน “คาที่มีวรรณยุกต์เ อก” ดังนั้น
ครูจึงต้องกลับไปทบทวนวิธีการสอนอ่านคาที่ใช้สระเกินและคาที่มีวรรณยุกต์ใหม่ และ
ฝึกฝนให้นักเรียนอ่านได้จนคล่องแคล่ว
 ถ้ า นั ก เรี ย นอ่ า นได้ เ ป็ น ค าแต่ ไ ม่ ส ามารถอ่ า นเป็ น ประโยคได้ แ สดงว่ า นั ก เรี ย น
มีข้อบกพร่องในการอ่านประโยค ดังนั้นครูจึงต้องฝึกฝนการอ่านประโยคให้นักเรียน
อ่านได้จนคล่องแคล่ว
ตอนที่ 3 จากการอ่านออกเสียงเป็นข้อความที่มี ๒๐ คา (ไม่นับคาซ้า) ครูสามารถพิจารณาได้ว่า
นักเรียนแต่ละคนที่อ่านข้อความที่กาหนดให้นั้น มีคาใดบ้างที่นักเรียนอ่านถูกต้อง คาใดบ้างที่นักเรียน
อ่านผิด คาที่นักเรียนอ่านผิดนั้น เป็นคาที่ใช้สระเสียงสั้น คาที่ใช้สระเสียงยาว คาที่ใช้วรรณยุกต์ คาที่
ใช้สระเกิน คาที่มีตัวสะกดตรงมาตรา คาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา คาที่มีพยัญชนะควบกล้า คาที่มี
อักษรนา คาที่มีสระเปลี่ยนรูป คาที่มีสระลดรูป แต่ละประเภทอย่างละกี่คา กลุ่มคาใดที่นักเรียนคนนี้
อ่านผิดมากที่สุด หรือมีนักเรียนกี่คนที่ยังมีปัญหาในการอ่านรวมเป็นประโยค ครูก็จะมีข้อมูลในการ
วินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริ งว่าปัญหานั้นๆ เกิดจากวิธีการสอนของครูหรือวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน
(การวินิ จฉัยการอ่านเป็ นข้อความของนักเรียนใช้ห ลักการเดียวกับการวินิจฉัยการอ่านเป็นคาและ
การอ่านเป็นประโยค ในตอนที่ 1 และตอนที่ 2)
หมายเหตุ กรณีที่พบว่านักเรียนยังมีข้อบกพร่องในการอ่านออกเสียง ตามข้อวินิจฉัยในการอ่านตอนที่ 1 และ
ตอนที่ 2 ครูต้องพัฒนาจนนักเรียนอ่านออกเสียก่อน และกรณีที่นักเรียนอ่านไม่ออก ผลของการทดสอบจาก
แบบทดสอบฉบับที่ 2 ไม่ควรนามาใช้ในการวินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหา แต่ถ้าหากพบว่านักเรียนสามารถอ่านออก
เฉพาะส่วนที่เป็นคา ครูสามารถใช้ผลในตอนที่ ๑ ในการวินิจฉัยว่านักเรียนมีความเข้าใจในความหมายของคาที่อ่าน
และพัฒนาต่อไป
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง หลังจากพิจารณาการอ่านคา ประโยค และข้อความ
ของนักเรียนจากผลการสอบฉบับที่ 1 การอ่านออกเสียง แล้ว คณะครูควรร่วมกันพิจารณาว่า นักเรียนแต่ละคน
สามารถเข้าใจความหมายของ คา ประโยค และข้อความที่อ่านหรือไม่ ดังนี้
ตอนที่ ๑ จากการให้นักเรียนอ่าน คา ๑๐ ข้อ ๑๐ คา แล้วให้นักเรียนลากเส้นโยงภาพที่มีความหมาย
ตรงกับคาที่กาหนดให้ถูกต้อง จากการวิเคราะห์คาตอบของนักเรียน จะทาให้ครูทราบว่านักเรียนแต่ละ
คนนั้นเข้าใจความหมายของคาที่อ่านคาใดบ้าง เช่น
 “ถูตา” ถ้านักเรียนอ่านแล้วเข้าใจคาว่า “ถูตา” หมายถึง อาการที่ยกมือไปที่ตาและ
ถูไปมา นักเรียนจะต้องลากเส้นโยงคาว่า “ถูตา” กับภาพที่กาหนดได้ถูกต้อง แต่ถ้า
ลากเส้นโยงไม่ถูกต้อง ย่อมแสดงว่านักเรียนอ่านคาออกแต่ไม่เข้าใจความหมายของ
คาที่อ่าน ครูที่สอนนักเรียนคนนั้นต้องกลับไปทบทวนวิธีการสอนใหม่ เพื่อเสริมความ

๙

เข้าใจโดยพยายามใช้สื่อประกอบการสอนให้มากขึ้น และ/หรือฝึกฝนให้นักเรียนได้บอก
หรืออธิบายสิ่งที่เข้าใจจากคาที่ให้นักเรียนอ่านให้มากขึ้น เพื่อครูจะได้ตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียนและปรับแก้ได้อย่างถูกต้อง
ตอนที่ 2 จากการทดสอบว่านักเรียนอ่านประโยคแล้วรู้เรื่องหรือไม่ ซึ่งข้อสอบตอนนี้มี 6 ข้อ ข้อละ 1
ประโยคนั้น การวินิจฉัยการอ่านประโยคแล้วเข้าใจเรื่องราว และตอบคาถามจากประโยคที่กาหนดให้
ได้ถูกต้อง (ครูต้องมั่นใจว่านักเรียนอ่านคาทุกคาและเข้าใจความหมายของคาทุกคาได้ถูกต้องก่อน)
การวินิจฉัยการอ่านประโยคแล้วรู้เรื่องนั้น ประโยคมีความซับซ้อนมากกว่าคา เพราะมีองค์ประกอบ
มากกว่า การทาความเข้าใจกับประโยค ครูอาจต้องพูดคุยซักถามนักเรียนคนนั้นว่า ในแต่ละประโยคที่
นักเรียนตอบผิดนั้น นักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร แล้วให้นักเรียนพิจารณาประโยคใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจ
ว่านักเรียนไม่ได้ตอบถูกเพราะการเดา ครูต้องสร้างความเข้ าใจโดยการทบทวนหลายๆ ครั้ง และฝึกให้
นักเรียนได้พูดอธิบายสิ่งที่เข้าใจจากประโยคที่ให้นักเรียนอ่าน อาจใช้สื่อประกอบการสอนให้มากขึ้น
เพื่อครูจะได้ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและปรับแก้ได้อย่างถูกต้อง
ตอนที่ 3 จากการทดสอบว่านักเรียนอ่านข้อความแล้วรู้เรื่องหรือไม่ ซึ่งข้อสอบในตอนนี้มี 4 ข้อ ข้อละ
๑ ข้อความ แต่ละข้อเป็นข้อความที่ระบุเป็นเรื่องราวที่มีความหมาย มีการดาเนินเหตุการณ์ (ครูต้อง
มั่นใจว่านักเรียนอ่านคาทุกคาและเข้าใจความหมายของคาทุกคาได้ถูกต้องก่อน) ในการวิเคราะห์
วินิจฉัยว่านักเรียนอ่านรู้เรื่องและสามารถเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมด แล้วตอบคาถามจากเหตุการณ์ที่
กาหนดให้ได้ แสดงว่านักเรียนอ่านแล้วเข้าใจเรื่องราว แต่ถ้านักเรียนเลือกคาตอบไม่ถูกต้อง อาจแสดงว่า
นักเรียนสับสนในเหตุการณ์ ตัวละคร พฤติกรรมของคนในเหตุการณ์ก็ได้ ที่สาคัญนักเรียนอาจยังไม่
สามารถสร้ า งความคิ ด รวบยอดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวนั้ น ๆ ได้ ครู ค วรต้ อ งทบทวนวิ ธี ก ารสอนใหม่
โดยพยายามตั้งคาถามจากง่ายไปยาก เช่น ทบทวนเรื่องราวในเหตุการณ์ ตั้งคาถามที่กระตุ้นการคิด
เชื่อมโยง คิดหาความสัมพันธ์ ตีความเหตุการณ์ในเรื่อง เป็นต้น ใช้สื่อประกอบการสอนให้มากขึ้น และ
ครูต้องอดทนให้นักเรียนตอบคาถามหากนักเรียนต้องการเวลาคิด เพื่อให้นักเรียนได้บอกหรืออธิบาย
สิ่งที่เข้าใจจากเรื่องราวที่ให้นักเรียนอ่านให้มากขึ้น เพื่อครูจะได้ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนและ
ปรับแก้ได้อย่างถูกต้อง
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ ฉบับที่ ๓ การเขียน ครูพิจารณาได้ว่านักเรียนแต่ละคนสามารถเขียนได้หรือ
ไม่ได้ในแต่ละตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ จากการเขียนคาของนักเรียนตามคาบอกของผู้ประเมินหรือครูจานวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คานั้น
เมื่อวิเคราะห์จากผลการเขียนของนักเรียน ครูย่อมสามารถทราบได้ทันทีว่านักเรียนแต่ละคนเขียนผิด
เพราะเหตุ ใ ด เช่ น ฟั ง เสี ย งพยั ญ ชนะไม่ ชั ดเจน (นั ก เรี ยนอาจได้ ยิ น ค าว่ า มาดู เป็ น ตาดู ) จ ารู ป
สระประสมเสียงสั้นหรือเสียงยาวไม่ได้ จึงเขียนไม่ถูกต้อง ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง หรือมีความสับสน
ระหว่างตาที่มีพยัญชนะต้น ที่ประสมด้วยสระและมีรูปวรรณยุกต์ปรากฏด้วยเช่น
 “ตาต่า”ถ้านักเรียนเขียน “ต่า” ไม่ได้ แต่เขียน “ตา” ได้ แสดงว่านักเรียนมีข้อบกพร่อง
ในการเขี ย น “สระเกิน คื อ สระอ า และมีข้ อบกพร่ อ งในการเขี ยนประสมค าที่ มี
วรรณยุกต์ เ อก” ครูควรต้องทบทวนวิธี การสอนใหม่ และ/หรือฝึ กฝนให้ นัก เรีย น
ได้เขียนคาที่ใช้สระอาและเขียนคาที่มีวรรณยุกต์เอกให้มากขึ้นจนคล่อง
ตอนที่ ๒ การทดสอบการเขียนตอนที่ ๒ (การเขียนประโยค) นี้ ต้องการวัดความสามารถในการเขียน
ของนักเรียนว่าสามารถเข้าใจรูปประโยค ซึ่งประกอบด้วย ประธาน และกริยา และอาจมีกรรมหรือ

๑๐

ส่วนขยายอื่นๆ โดยให้นักเรียนนาคาที่กาหนดให้ มาแต่งให้เป็นประโยคที่ถูกต้องและมีความหมาย
มีทั้งหมด ๕ ข้อ ข้อละ ๑ ประโยค จากการพิจารณาผลการทดสอบของนักเรียน รายคน ครูสามารถ
วิเคราะห์ได้ทันทีว่านักเรียนแต่ละคนเขียนประโยคผิดเพราะเหตุใด เช่น
 ข้อสอบกาหนดว่า “ปูม้า” ให้นักเรียนนามาเขียนเป็นประโยคโดยมีคาว่า “ปูม้า” อยู่ใน
ประโยคนั้นให้ถูกต้อง เช่น นักเรียนแต่งประโยคว่า “แม่ซื้ปูม้ามากิน” หรือ “พ่อไปหา
ปูม้า” หรือ “น้าหาปูม้าได้ตัวโต” แสดงว่านักเรียน แสดงว่า นักเรียนเข้าใจหน้าที่ของ
คาในประโยค และเป็นประโยคที่เป็นความจริงและเป็นไปได้ แต่ถ้านักเรียนเขียนคาว่า
“มีปูม้า” หรือ “ปูม้าโต”หรือ“ดูปูม้า” แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังไม่เข้าใจโครงสร้าง
ของประโยคซึ่งยังขาดในส่วนของประธาน หรือยังไม่เข้าใจในวิธีการเขียนในรูปแบบของ
ประโยคที่ถูกต้อง ครูต้องหมั่นฝึกให้นักเรียนแต่งประโยคให้มากขึ้น
ตอนที่ ๓ การทดสอบการเขียนตอนที่ ๓ (การเขียนอิสระ) นี้ ต้องการวัดความสามารถในการเขียนของ
นักเรียนว่าสามารถแปลความหมายจากภาพและสื่อสารออกมาเป็นประโยคได้หรือไม่ โดยให้นักเรียน
เขียนประโยค ๑ ประโยค (หรือมากกว่าหากนักเรียนสามารถเขียนได้) ซึ่งข้อสอบมีทั้งหมด ๕ ข้อ
ข้อละ ๑ ภาพ เมื่อพิจารณาจากประโยคหรือข้อความที่นักเรียนเขียน ครูพิจารณาได้ว่านักเรียนแต่ละคน
สามารถสื่อความหมายจากภาพให้ผู้อื่นรับรู้ได้ดีเพียงใด เช่น
 ข้อสอบกาหนดภาพ “คนผู้ชายกาลังยืนดูกอบัวหลายๆ กอ อยู่ที่สระบัว”ดังนี้

ถ้านักเรียนเขียนว่า “อามาดูกอบัว”แสดงว่า นักเรียนสามารถแปลความหมายจากภาพ
และสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ แต่ถ้านักเรียนเขียนว่า “ตากะบัว หรือ อากะบัว หรือ พ่อ
และบัว” แสดงว่า นักเรียนยังสื่อความจากภาพได้เพียงตัวละครในภาพ แต่ไม่สามารถ
บอกกิริย าอาการหรือเรื่องราวในภาพได้ หรือเขียนว่า “ดูบัว ” หรือ “บัว”แสดงว่า
นักเรียนสามารถสื่อสารได้เพียงสิ่งที่เห็นในภาพเท่านั้น นั่นแสดงว่า การสื่อความหมาย
ของนักเรียนยังเป็นคา หรือวลี ทาให้การสื่อเรื่องราวในภาพจึงไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ครู
ต้องหมั่นฝึกให้นักเรียนแต่งประโยค หรือเรียบเรียงประโยคให้มากขึ้นจนคล่อง และ
เข้าใจประโยคอย่างมีความหมาย และขยายจากการเขียน ๑ ประโยค เป็นหลายๆ
ประโยคต่อไป
๒) การวิเคราะห์ผลในภาพรวมของโรงเรียน
ผลการทดสอบนักเรียนรายคนในทุกระดับชั้น โรงเรียนสามารถนามาวิเคราะห์และสรุปหาจุดบกพร่อง
ของการสอนหรือการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมได้ เช่น พบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่ านผิดซ้าๆ ที่คาเดียวกัน แสดง
ว่า คานั้นเป็นคายากสาหรับนักเรียน ครูควรต้องปรับกระบวนการสอน ทาความเข้าใจกับนักเรียน และฝึกให้มากขึ้น
หรือพบว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่าน-เขียนคาที่ใช้วรรณยุกต์ไม่ถูกต้องในกลุ่มพยัญชนะเสียงสูง โรงเรียนควรส่งเสริมให้
ครูพัฒนาชุดฝึกเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน-เขียนคาที่ใช้วรรณยุกต์โดยให้ทาซ้าๆ จนคล่อง ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรง

๑๑

จุด เป็ น ต้น ทั้งนี้ สิ่ งที่โ รงเรี ย นวิเคราะห์ได้จากผลการทดสอบจะช่ว ยให้ครูค้นหาเทคนิควิธีส อนที่เหมาะสมกับ
นักเรียน หรือปรับเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านเขียนของนักเรียนทุกคน และช่วยกันเสริมสร้างพื้นฐานการ
อ่านเขียนของนักเรียนให้เข้มแข็ง จนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียนถัดไปได้ เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการดาเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
การดาเนินการสอบวัดการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ มีความเชื่อถือได้และสามารถใช้ผลการประเมินในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง มีขั้นตอนและ
กระบวนการดาเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. การเตรียมการก่อนการสอบ
ก่อนการสอบ ให้โรงเรียนเตรียมการให้พร้อมเพื่ อให้การดาเนินการสอบได้มาตรฐาน และป้องกัน มิให้เกิด
ปัญหาในการสอบ ดังนี้
๑.๑ การจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบตามปกติของการจัดสอบปลายภาคเรียนของโรงเรียน
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานชุดต่างๆ ตามความจาเป็น เพื่อรองรับและปฏิบัติงานประเมิน เช่น
๑) คณะกรรมการประสานการสอบระหว่างเขตกับสนามสอบ ในการรับ – ส่งแบบทดสอบ และ
เอกสารประกอบการสอบ
๒) คณะกรรมการกากับการสอบ ห้องสอบละ ๒ คน สลับกรรมการ จากต่างโรงเรียน (สาหรับ
แบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการให้เหมาะสมกับจานวนนักเรียนเพื่อให้สอบเสร็จ
ภายในครึ่งวัน)
๓) คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของโรงเรียน/สนามสอบ
๔) คณะกรรมการตรวจกระดาษคาตอบเขียนตอบ
๕) คณะกรรมการบันทึกผลการประเมินและตรวจสอบความถูกต้อง
๖) คณะกรรมการ (อื่นๆ) ตามความจาเป็น
๑.๓ จั ด ท าส าเนาแบบทดสอบและเอกสารประกอบ ส านั ก ทดสอบทางการศึ ก ษาจะส่ ง ต้ น ฉบั บ ให้
สานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตละ ๑ ชุด โดยส่งให้ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
ดาเนินการจัดเตรียมทาสาเนาข้อสอบสาหรับดาเนินการสอบ ดังนี้
๑.๓.๑ แบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ แบบทดสอบสาหรับนักเรียน
และแบบทดสอบสาหรับกรรมการให้คะแนน การจัดเตรียมแบบทดสอบนั้น ฉบับสาหรับให้นักเรียนอ่านให้สาเนา
๑ ชุด ต่อ ๑ ห้องสอบ (กรณีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มให้สาเนาตามจานวนกรรมการ) ฉบับสาหรับให้กรรมการให้คะแนน
ให้จัดทาสาเนาแบบทดสอบให้พอดีกับจานวนนักเรียนที่เข้าสอบ
๑.๓.๒ แบบทดสอบฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง ให้จัดทาสาเนาแบบทดสอบให้พอดีกับจานวนนักเรียน
ที่เข้าสอบ
๑.๓.๓ แบบทดสอบฉบั บ ที่ ๓ การเขีย นแบ่ งเป็ น ๒ ส่ ว น คื อ แบบทดสอบส าหรับ นั กเรีย น และ
แบบทดสอบสาหรับกรรมการ ในการอ่านคาให้นักเรียนเขียน การจัดทาแบบทดสอบสาหรับนักเรียนให้สาเนาพอดีกับ
จานวนนักเรียนที่เข้าสอบ สาหรับกรรมการให้สาเนา ๑ ชุด ต่อ ๑ ห้องสอบ
๑.๓.๔ แบบกรอกคะแนนนักเรียนให้จัดทาสาเนา ๑ ชุด ต่อ ๑ ห้องสอบ
1.๔ ในการเก็บรักษาแบบทดสอบ หลังจากจัด พิมพ์หรือสาเนาแบบทดสอบแล้ว ให้บรรจุแบบทดสอบลง
ซองตามห้องสอบปิดผนึกให้มิดชิดเก็บรักษาไว้ในลักษณะเอกสารลับทางราชการ และส่งมอบให้สนามสอบในวันสอบ

๑๒

๒. การดาเนินการสอบ
ในการดาเนินการสอบ ให้คณะกรรมการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑ กรรมการดาเนินการสอบรับแบบทดสอบก่อนการสอบไม่เกิน ๓๐ นาที จากนั้นศึกษาและทาความ
เข้าใจวิธีการสอบและเกณฑ์การให้คะแนนการอ่านออกเสียงร่วมกัน
๒.๒ กรรมการดาเนิ นการสอบเปิดซองแบบทดสอบ และตรวจสอบจานวนแบบทดสอบในแต่ละซอง
ให้ครบตามจานวนนักเรียนในแต่ละห้องสอบและให้ครบทั้ง ๓ ฉบับ
๒.๓ ให้กรรมการดาเนินการสอบแบบทดสอบแต่ละฉบับ โดยดาเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
แบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียง
๑) ให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยให้นักเรียนอ่านทีละ 1 คน
๒) กรรมการเขียนชื่อ สกุล โรงเรียน ห้องที่ เลขที่ ของนักเรียน ลงในแบบทดสอบสาหรับกรรมการบันทึก
คะแนน
๓) กรรมการแจกบทอ่านสาหรับนักเรียนให้นักเรียน พร้อมทั้งอธิบายคาชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ ก่อนลงมือ
อ่านพร้อมกับจับเวลา
๔) กรรมการใส่เครื่องหมาย  ในช่องคาที่นักเรียนอ่านถูก และใส่เครื่องหมาย × ในช่องคาที่นักเรียนอ่านผิด
๕) ให้เวลานักเรียนสอบอ่านออกเสี ยงคนละไม่เกิน 10 นาที เมื่อกรรมการดาเนินการสอบให้สัญญาณ
หมดเวลาแล้ว นักเรียนยังอ่านไม่เสร็จ ให้นักเรียนหยุดอ่านทันที
๖) กรรมการดาเนินการสอบตรวจสอบความถูกต้องของคาที่นักเรียนอ่านทันที แล้วกรอกข้อมูลลงแบบบันทึก
คะแนนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
๗) ให้นักเรียนคนถัดไปเข้ามาสอบอ่านต่อไป
แบบทดสอบฉบับที่ ๒ การอ่านรู้เรื่อง
๑) กรรมการแจกแบบทดสอบให้นักเรียนทุกคน และให้นักเรียนเขียนข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ สกุล โรงเรียน
ห้องที่ เลขที)่ ลงในแบบทดสอบ
๒) กรรมการอ่านคาชี้แจงให้นั กเรียนเข้าใจวิธีการทาข้อสอบในแต่ละตอนก่ อนลงมือสอบ (เฉพาะชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑)
๓) เมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการทาข้อสอบแล้ว ให้นักเรียนลงมือทาในแบบทดสอบ กรรมการจับเวลา
๔) กรรมการบอกเวลา ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อเวลาสอบผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งของเวลาสอบ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
เหลือเวลาสอบ ๕ นาทีสุดท้าย
๕) เมื่อหมดเวลา ให้นักเรียนวางแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ กรรมการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตามลาดับ
เลขที่สอบ แล้วนาบรรจุใส่ซองและนาส่งกรรมการตรวจให้คะแนนต่อไป
แบบทดสอบฉบับที่ ๓ การเขียน
๑) กรรมการแจกแบบทดสอบให้นักเรียนทุกคน และให้นักเรียนเขียนข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ สกุล โรงเรียน
ห้องที่ เลขที่) ลงในแบบทดสอบ
๒) กรรมการอ่านคาชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจวิธีการทาข้อสอบในแต่ละตอนก่อนลงมือสอบ
๓) เริ่ ม ลงมื อ สอบ ตอนที่ ๑ การเขี ย นตามค าบอก ให้ ก รรมการอ่ า นค าที่ ก าหนดไว้ ใ นแบบทดสอบ
ให้นักเรียนเขียนพร้อมกัน โดยแต่ละคาให้กรรมการอ่านซ้า ๓ ครั้ง โดยให้มีระยะห่างของการอ่าน ๑๐-๑๕ วินาทีต่อครั้ง
ให้เวลานักเรียนเขียนแต่ละคา ไม่เกินคาละ ๑ นาที
๔) เมื่อสอบตอนที่ ๑ เสร็จแล้ว ให้นักเรียนลงมือสอบตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ เริ่มจับเวลาสอบ
๕) กรรมการบอกเวลา ๒ ครั้ ง ครั้ง ที่ ๑ เมื่ อเวลาสอบผ่ า นไปแล้ ว ครึ่ ง หนึ่ ง ของเวลาสอบ ครั้ง ที่ ๒
เมื่อเหลือเวลาสอบ ๕ นาทีสุดท้าย

๑๓

๖) เมื่อหมดเวลา ให้นักเรียนวางแบบทดสอบบนโต๊ะ กรรมการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตามลาดับ
เลขที่สอบ แล้วนาบรรจุใส่ซองและนาส่งกรรมการตรวจให้คะแนนต่อไป
๓. การดาเนินการหลังสอบ
เมื่อดาเนินการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) กรรมการรวบรวมแบบทดสอบนาไปเก็บรักษา
2) กรรมการตรวจให้คะแนน นาแบบทดสอบฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
การให้คะแนน และกรอกคะแนนที่ได้ลงแบบบันทึกคะแนนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
แบบบันทึกคะแนนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
ห้อง
สอบ

เลขที่

การอ่านออกเสียง

ชื่อ - สกุล
คา

ประโยค ข้อความ คา

การอ่านรู้เรื่อง
ประโยค

การเขียน

ข้อความ คา ประโยค ข้อความ

3) กรรมการรายงายผลการสอบบันทึกคะแนนบันทึกคะแนนทั้ง การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และ
การเขียน ลงใน ไฟล์ Excel ส่งเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วิธีปฏิบัติในการบันทึกคะแนนลงไฟล์ excel
๑. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะส่งฟอร์มกรอกคะแนนซึ่งเป็นไฟล์ excel ให้โรงเรียน ทางระบบการส่งหนังสือ
ราชการก่อนถึงวันสอบ
2. ให้โรงเรียนกรอกคะแนนสอบของนักเรียนในแต่ละฉบับแต่ละตอนของแบบทดสอบ
3. ในการบั น ทึก ผลสอบให้ บั น ทึก ข้ อมู ล นั กเรี ยนรายคน ตั้ ง แต่ ชื่ อเขต รหั ส โรงเรี ย น ชื่ อ นัก เรีย น ห้ อ ง เลขที่
ประเภทเด็กพิเศษ คะแนนที่นักเรียนทาได้ในแต่ละตอนของแบบทดสอบทั้ง 3 ฉบับ
ข้อควรระวังในการกรอกข้อมูล
๑) นักเรียนที่ขาดสอบไม่ต้องกรอกข้อมูล
2) กรณีนักเรียนทาได้ 0 คะแนนในบางตอน ให้กรอกเลข 0 เท่านั้น ห้ามกรอกเครื่องหมายอื่นหรือเว้นว่างไว้
๓) การให้คะแนนนักเรียนให้ยึดตามเกณฑ์ในคู่มือเท่านั้น ห้ามให้คะแนนนอกเหนือจากที่คู่มือกาหนด
เช่น บางข้อคะแนนเต็ม 2 และมีเกณฑ์ให้คะแนนเป็น 0, 1, 2 แต่มีบางท่านให้คะแนน 1.5
ซึง่ ไม่มีในเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งผิด ถ้าเกิดกรณีดังกล่าวส่วนกลางจะถือว่าข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อน
และตัดข้อมูลดังกล่าวออกจากการประมวลผลภาพรวม
๔. หลังจากกรอกข้อมูลคะแนนสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการตรวจทานการกรอกคะแนนอีกครั้ง ใน
กรณีที่มจี านวนนักเรียนน้อยอาจใช้การตรวจสอบด้วยสายตา แต่ถ้ามีนักเรียนจานวนมากๆ ขอให้ตรวจสอบโดยใช้
คาสั่ง ในโปรแกรม excel เช่น คาสั่งตัวกรองข้อมูล โดยดาเนินการ ดังนี้
1) คลุมดาลงบนแถวซึ่งเป็นหัวเรื่อง ดังนี้

๑๔

2) เลือกเมนูข้อมูล แล้วเลือกเครื่องหมายตัวกรอง

3) ให้ดาเนินตรวจสอบคะแนนที่โรงเรียนบันทึกมาว่ามีคะแนนที่เกินคะแนนเต็มหรือไม่ มีการใส่เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์นอกเหนือจากคะแนนหรือไม่ หรือ มีการกรอกคะแนนซึ่ง ไม่ได้กาหนดในเกณฑ์การให้คะแนนหรือไม่
ซึ่งทาได้โดยการเลือกที่เครื่องหมาย ในช่องที่กรอกคะแนนช่องแรกไปจนถึงช่องสุดท้าย

๑๕

4) เมื่อพบข้อมูลที่ผิดปกติ เช่น บันทึกคะแนนเกินจากคะแนนเต็ม ให้ใส่เครื่องหมาย ช่องคะแนนดังกล่าว
แล้วเลือกตกลง

๕) เมื่อเลือกตกลงแล้วจะพบข้อมูลที่ผิดพลาด ให้ดาเนินการตรวจสอบกับข้อมูลจริง และดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง

๑๖

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

5. เมื่อตรวจสอบการบันทึกคะแนน และแก้ไขครบทุกช่องแล้วให้ดาเนินส่งไฟล์ excel ดังกล่าวให้กับส่วนกลาง
ทางระบบ EPCC (ข้อความส่วนตัว)

๑๗

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
2. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
3. ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา (นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ)
ผู้ยกร่างเอกสารคู่มือ
1. นางลาใย สนั่นรัมย์
2. นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์
3. นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์
ผู้จัดทาคู่มือ
1. รองศาสตราจารย์กาญจนา วัธนสุนทร
2. นางบุญชู ชลัษเฐียร
3. นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
4. นางสุวัณณา ทัดเทียม
5. นางสนอง หอทอง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี กระโหมวงศ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีชัย เอี่ยมจินดา
8. นางลาใย สนั่นรัมย์
9. นายจันทร์ สกุลวงศ์ไพบูลย์
10. นางนุดาพักตร์ ลาภเกรียงไกร
11. นางฉันทนา สกุลวงศ์ไพบูลย์
12. นายวราวุฒิ วดีวรวิทย์
13. นายเกรียงศักดิ์ โชติวิชาศิริกุล
14. นางสาวกุลนิษฐ์ ชูเมือง
15. นางสาวพิณพิโส เสียงดัง

สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๘

16. นางสาวกนกวรรณ กิจสมสาตร์
17. นางสาวนิตยา คูสันเทียะ

สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

………………………………………………………………….

