คู่มือ
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน
สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สงวนลิขสิทธิ์

มกราคม ๒๕60
-๑-

คู่มือ
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน
สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นความสาคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับการจั ดการศึกษาที่มีระบบเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่ความเป็นพลเมือง
ที่สมบูรณ์ สามารถดารงตนในสังคมอย่างปกติสุข
การอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเรียนรู้
และการพัฒนาชีวิตสู่ความสาเร็จ การอ่านอย่างคล่องแคล่ วและเข้าใจความหมายจะนามาซึ่งความรู้และส่งเสริม
ให้ เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจ ารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ต่อชีวิต พร้อมทั้ง
สามารถถ่ ายทอดสื่ อสารความรู้ ความคิ ดให้ ผู้ อื่ นทราบและเข้าใจได้ ซึ่งเป็นทั กษะที่ ส าคั ญในศตวรรษที่ ๒๑
หากผู้เรียนบกพร่องหรือขาดความสามารถในการอ่านจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่อาจก้าวหน้าได้ และจะประสบ
ความยากลาบากในการดารงชีวิต จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่จะต้องพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสารให้แก่
ประชาชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อเติบใหญ่ และนาไปสู่ การเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งยาวนานถึง ๑๔ - ๑๕ ปี หรือในวัยของการศึกษาภาคบังคับ จึงจาเป็นต้องพัฒนาการศึกษาในช่วงนี้ให้มั่นคง
โดยพิ จารณาว่ าการอ่ านออกเขี ยนได้ อ่ านคล่ องเขียนคล่ อง และสื่ อสารได้ เป็ นพื้นฐานที่ส าคั ญอันดับแรก ๆ
ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน การพัฒนาความสามารถในการอ่านนอกจากครูจะต้องมีองค์ความรู้
เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน ทั้งนั กเรียนปกติและนักเรียนที่ต้อง
ได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ครูต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งความแตกต่างทางสติปัญญา
และความแตกต่างทางพื้นฐานครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ควรคานึงถึงในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้การดาเนินงานพัฒนาการอ่านการเขียนจึงได้มีการกาหนดเป็นนโยบายสาคัญในการจัดการศึกษา
เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
ด้วยความสาคัญของการอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy) ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้กาหนดเป็นนโยบายสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน ดังนี้ “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เมื่อจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ซึ่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยส านั กวิ ชาการและมาตรฐานการศึ กษาได้ ด าเนิ นการสร้ างและพั ฒนาเครื่ องมื อวั ด
และประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ขึ้น
เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนตามนโยบายดังกล่าว โดยกรอบ
โครงสร้างของเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้จัดทาขึ้นจาก
๑. การวิ เ คราะห์ ห ลั กสู ต รกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย ในมาตรฐานการเรี ย นรู้ และตั ว ชี้ วั ด
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. คาศัพท์พื้นฐานจากบัญชีคาพื้นฐานและหนังสือเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ตามระดับชั้น
๓. การวิเคราะห์ระดับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
-๒-

เครื่ องมื อ ที่ ส ร้ างขึ้ น นี้ สร้ างโดยศึ ก ษานิ เ ทศก์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นภาษาไทย ครู ผู้ ส อนภาษาไทย
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย และได้รับรางวัลด้านการสอนภาษาไทยและตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทยและการวัดและประเมินผล จากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใช้
วัดและประเมินผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ นี้ ครูผู้สอนสามารถนาผลของการสอบวัดเป็นข้อมูล
ในการวินิจฉัยผู้เรียนเพื่อพัฒนาด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนได้ตรงตามความเป็นจริง
จุดประสงค์ของการประเมิน
๑. เพื่อประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
สาหรับการรายงานผลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES) ในเดือนมกราคม ๒๕60
๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการประเมินการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
การประเมินการอ่านการเขียนสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ สาหรับการรายงานผล
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES) ในเดือนมกราม ๒๕๖๐ ครั้งนี้ ได้กาหนดนิยามศัพท์ดังนี้
1. การอ่าน เป็นการวัดความสามารถในการอ่านออกและการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ดังนี้
1.1 การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านคา ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ที่เป็นวงคาศัพท์ที่กาหนด
ในแต่ละระดับชั้น ปี ทั้งที่เป็นคาที่มีความหมายโดยตรงหรือคาที่มีความหมายโดยนัยที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
โดยใช้วิธีการอ่านออกเสียง
1.2 การอ่านรู้เรื่อง หมายถึง การอ่านคา ประโยค ข้อความสั้น ๆ หรือเรื่องราวที่เป็นวงคาศัพท์
ที่ ก าหนดในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ปี ทั้ ง ที่ เ ป็ น ค าที่ มี ค วามหมายโดยตรงหรื อ ค าที่ มี ค วามหมายโดยนั ย ที่ ใ ช้
ในชีวิตประจาวัน โดยสามารถบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง สาหรับเด็ก (เป็นข้อความง่าย ๆ)
จั บ ใจความจากเรื่ องที่อ่าน ตอบค าถามจากเรื่อ งที่อ่า น บอกความหมายของเครื่ องหมายหรือสั ญลั กษณ์
ที่สาคัญที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน คาดคะเนจากเรื่องที่อ่าน และสรุปความรู้ ข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อย่าง
สมเหตุสมผล
2. การเขียน เป็นการวัดความสามารถในการเขียนคาและเขียนเรื่องของนักเรียน ดังนี้
2.1 การเขียนคา หมายถึง การเขียนคาที่เป็นวงคาศัพท์ที่กาหนดในแต่ละระดับชั้นปี โดยวิธีการ
เขียนตามคาบอก
2.2 การเขียนประโยค/เรื่อง หมายถึง การเขียนคา ประโยคง่าย ๆ การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับ
ประสบการณ์หรือจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ การเขียนย่อความ การเขียนเรียงความ และการเขียนแสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็น

-๓-

ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียนครั้งนี้ เป็นแบบทดสอบ
วัดความสามารถด้านการอ่านการเขียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โดยแบบทดสอบแต่ละระดับชั้น
แบ่งเป็น ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) การอ่าน ๒) การเขียน
โครงสร้างของเครื่องมือ
เครื่ องมือ วัด และประเมิน ผลความสามารถและทั กษะการอ่ านและการเขีย นส าหรั บนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ นี้ เพื่อใช้วัดและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียน และนาผลการประเมิน
รายงานผลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES) ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเครื่องมือวัดและประเมินผลนี้
มีความสอดคล้องกับ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในมาตรฐานการเรียนรู้แ ละตัวชี้วัดในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียด
ตามกรอบโครงสร้าง ดังนี้

-๔-

โครงสร้างของเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สมรรถนะ
การอ่าน
1. การอ่านออกเสียง

2. การอ่านรู้เรื่อง

การเขียน
1. การเขียนคา

2. การเขียนประโยค

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ท 1.1 ป.1/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ

ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ท 1.1 ป.1/2
บอกความหมายของคาและข้อความทีอ่ า่ น
ท 1.1 ป.1/3
ตอบคาถามเกีย่ วกับเรื่องที่อ่าน
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ

ท 4.1 ป.1/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา
ท 2.1 ป.1/2
เขียนสื่อสารด้วยคาและประโยคง่าย ๆ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบของการวัด

จานวน (ข้อ)

การอ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง และข้อความที่ประกอบด้วย
คาพื้นฐาน คือ คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า 600 คา
รวมทั้งคาที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย
1. คาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์
2. คาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
3. คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
4. คาที่มีอักษรนา
การสะกดคา การแจกลูก และการอ่านเป็นคา

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง
๑. การอ่านสะกดคา
๒. การอ่านออกเสียงคา
3. การอ่านออกเสียงข้อความ

๑๐ ข้อ
๒๐ ข้อ
๑ ข้อ

การบอกความหมายของคา และข้อความที่อ่าน

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๕ ข้อ

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน เรื่องสั้น ๆ บทร้องเล่น
และบทเพลง เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๕ ข้อ

การเขียนสื่อสาร
1. คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. คาพื้นฐานในบทเรียน
3. คาคล้องจอง
4. ประโยคง่าย ๆ
การสะกดคา การแจกลูก และการอ่านเป็นคา

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนตามคาบอก)

๒๐ ข้อ

การเขียนสื่อสาร
1. คาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. คาพื้นฐานในบทเรียน
3. คาคล้องจอง
4. ประโยคง่าย ๆ

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนแต่งประโยค)

๕ ข้อ

-๕-

โครงสร้างของเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สมรรถนะ
การอ่าน
1. การอ่านออกเสียง

2. การอ่านรู้เรื่อง

การเขียน
1. การเขียนคา

2. การเขียนเรื่อง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ท 1.1 ป.2/1
อ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง

ท 1.1 ป.2/2
อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/3
ตั้งคาถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/4
ระบุใจความสาคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.2/5
แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
ท 4.1 ป.2/2
เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา

ท 2.1 ป.2/3
เขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบของการวัด

จานวน (ข้อ)

การอ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ
ที่ประกอบด้วยคาพื้นฐานเพิ่มจาก ป.1 ไม่น้อยกว่า 800 คา
รวมทั้งคาที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย
1. คาที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์
2. คาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
3. คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
4. คาที่มีอักษรนา
5. คาที่มีตัวการันต์
6. คาที่มี รร
7. คาที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
การบอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง
1. การอ่านออกเสียงคา
2. การอ่านออกเสียงข้อความ

๒๐ ข้อ
๑ ข้อ

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๕ ข้อ

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทาน เรื่องเล่าสั้น ๆ บทเพลง
และบทร้อยกรองง่าย ๆ เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๕ ข้อ

1. มาตราตัวสะกดคาที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
2. การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
3. คาที่มีตัวการันต์
4. คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
5. คาที่มีอักษรนา
6. คาที่มี รร
การเขียนเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนตามคาบอก)

๒๐ ข้อ

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนเรื่องตามจินตนาการ)

๑ ข้อ

-๖-

โครงสร้างของเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมรรถนะ
การอ่าน
1. การอ่านออกเสียง

2. การอ่านรู้เรื่อง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ท 1.1 ป.3/1
อ่านออกเสียงคา ข้อความ เรื่องสั้น ๆ
และบทร้อยกรองง่าย ๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว

ท 1.1 ป.3/2
อธิบายความหมายของคาและข้อความที่อ่าน
ท 1.1 ป.3/3
ตั้งคาถามและตอบคาถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.3/4
ลาดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน
โดยระบุเหตุผลประกอบ
ท 1.1 ป.3/5
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพือ่ นาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบของการวัด

จานวน (ข้อ)

การอ่านออกเสียงคา คาคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ
ที่ประกอบด้วยคาพื้นฐานเพิ่มจาก ป.๒ ไม่น้อยกว่า 1,200 คา
รวมทั้งคาที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย
๑. คาที่มีตัวการันต์
๒. คาที่มี รร
๓. คาที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง
๔. คาพ้อง
๕. คาพิเศษอื่น ๆ เช่น คาที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ
การบอกความหมายของคาและข้อความที่อ่าน

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง
๑. การอ่านคา
๒. การอ่านบทร้อยกรอง
โดยอ่านแบบร้อยแก้ว

๒๐ ข้อ
๑ ข้อ

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๑๐ ข้อ

การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น
เรื่องเล่าสั้น ๆ บทเพลง และบทร้อยกรอง บทเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น ข่าวและเหตุการณ์ ในชีวติ ประจาวันในท้องถิ่น
และชุมชน

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๑๐ ข้อ

-๗-

โครงสร้างของเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ)
สมรรถนะ
การเขียน
1. การเขียนคา

2. การเขียนเรื่อง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ท 4.1 ป.3/1
เขียนสะกดคาและบอกความหมายของคา

ท 2.1 ป.3/5
เขียนเรื่องตามจินตนาการ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. มาตราตัวสะกดคาที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา
2. การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่า
3. คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
4. คาที่มีอักษรนา
5. คาที่ประวิสรรชนีย์และคาที่ไม่ประวิสรรชนีย์
6. คาที่มี ฤ ฤๅ
7. คาที่ใช่ บัน บรร
8. คาที่ใช้ รร
การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคา ภาพ และหัวข้อที่กาหนด

-๘-

รูปแบบของการวัด

จานวน (ข้อ)

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนตามคาบอก)

๒๐ ข้อ

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนเรื่องตามจินตนาการ)

๑ ข้อ

โครงสร้างของเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สมรรถนะ
การอ่าน
1. การอ่านออกเสียง

2. การอ่านรู้เรื่อง

การเขียน
การเขียนเรื่อง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ท 1.1 ป.4/1
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท 1.1 ป.4/3
อ่านเรื่องสั้น ๆ ตามเวลาที่กาหนดและตอบคาถาม
จากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.4/4
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.4/5
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ
ท 1.1 ป.4/6
สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพือ่ นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ท 2.1 ป.4/7
เขียนเรื่องตามจินตนาการ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบของการวัด

จานวน (ข้อ)

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย
1. คาที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น
2. คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
3. คาที่มีอักษรนา
4. คาประสม
๕. อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ
การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น ๆ เรื่องเล่า
จากประสบการณ์ นิทานชาดก บทความ บทโฆษณา งานเขียน
ประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน
สารคดีและบันเทิงคดี

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง

๑ ข้อ

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๑๐ ข้อ

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนเรื่องตามจินตนาการ)

๑ ข้อ

-๙-

โครงสร้างของเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สมรรถนะ
การอ่าน
1. การอ่านออกเสียง

2. การอ่านรู้เรื่อง

การเขียน
การเขียนเรื่อง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ท 1.1 ป.5/1
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท 1.1 ป.๕/4
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.๕/5
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องที่อ่าน
เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ท 2.1 ป.5/4
เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบของการวัด

จานวน (ข้อ)

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย
1. คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
2. คาที่มีอักษรนา
3. คาที่มีตัวการันต์
4. อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ
การจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น วรรณคดีในบทเรียน บทความ
บทโฆษณา งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ ข่าวและเหตุการณ์ประจาวัน

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง

๑ ข้อ

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๑๐ ข้อ

การเขียนย่อความจากสือ่ ต่าง ๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่าง ๆ
ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คาสอน โอวาท คาปราศรัย

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนย่อความ)

๑ ข้อ

-๑๐-

โครงสร้างของเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สมรรถนะ
การอ่าน
1. การอ่านออกเสียง

2. การอ่านรู้เรื่อง

การเขียน
การเขียนเรื่อง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ท 1.1 ป.6/1
อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท 1.1 ป.6/3
อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลา
แล้วถามเกีย่ วกับเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.6/4
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ท 1.1 ป.6/5
อธิบายการนาความรูแ้ ละความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการดาเนินชีวิต
ท ๒.1 ป.6/๔
เขียนเรียงความ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

รูปแบบของการวัด

จานวน (ข้อ)

การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ประกอบด้วย
1. คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
2. คาที่มีอักษรนา
3. คาที่มีตัวการันต์
4. คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
5. อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
6. วัน เดือน ปีแบบไทย
ฯลฯ
การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น ๆ นิทาน
และเพลงพื้นบ้าน บทความ พระบรมราโชวาท สารคดี เรื่องสั้น
งานเขียนประเภทโน้มน้าว

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง

๑ ข้อ

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ

๑๐ ข้อ

การเขียนเรียงความ

แบบทดสอบการเขียน
(การเขียนเรียงความ)

๑ ข้อ

-๑๑-

กาหนดการสอบและการรายงานผล
เครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลความสามารถและทั ก ษะการอ่ า นและการเขี ย น ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ครั้งนี้ กาหนดการสอบในเดือนมกราคม ๒๕60 (กรณีที่นักเรียนคนใดไม่สามารถ
สอบในวันที่โรงเรียนจัดสอบ เช่น ป่วย ไม่มาเรียน ฯลฯ ต้องให้นักเรียนสอบให้ครบในวันอื่น)
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจกาหนดช่วงเวลาในการสอบและการรายงานผลของโรงเรียน
ให้โรงเรียนดาเนินการได้
การรายงานผล
การรายงานผลการประเมินให้รายงานผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒560
เกณฑ์ของระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน
การวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ - ๖ ครั้งนี้ ใช้เกณฑ์การประเมินและแปลผลการประเมิน ดังนี้
เกณฑ์ของระดับคะแนน
ร้อยละ 75 - 100
ร้อยละ 50 - 74
ร้อยละ 25 - 49
ร้อยละ 0 - 24

การแปลผล
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

การนาผลการประเมินไปใช้การพัฒนานักเรียน
การประเมิน นักเรีย นระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่ อนาข้อมูล
จากผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนซึ่งมีความสามารถสูง
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และแก้ ไ ขปั ญ หาการอ่ า นและการเขี ย นของนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการประเมิ น ต่ ากว่ า ระดั บ พอใช้
โดยครูผู้สอนควรพิจารณาผลการประเมินของนั กเรียนทั้งภาพรวมและรายบุคคล เพื่ อให้ทราบว่านักเรียน
แต่ละคนมีผลการประเมินความสามารถและทักษะใดที่ควรได้รับการพัฒนา และนักเรียนคนใดที่ต้องได้รับ
การพัฒนาโดยเร็วโดยครูผู้สอนจาเป็นต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน
เช่น การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม เป็นต้น
การดาเนินการสอบ
การดาเนินการสอบเป็นความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด ในการบริหารจัดการมีแนวปฏิบัติดังนี้
๑. การเตรียมการก่อนการสอบ ก่อนการสอบให้โรงเรียนเตรียมการดังนี้
๑.๑ การจัดห้องสอบ ให้จัดห้องสอบตามปกติของการจัดสอบของโรงเรียน
๑.๒ ผู้ดาเนินการสอบ มอบหมายให้ครูผู้สอนหรือครูประจาชั้นเป็นผู้ดาเนินการสอบ โดยใช้เครื่องมือวัด
และประเมินผลที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด

-๑๒-

๒. การดาเนินการสอบ การดาเนินการสอบให้ดาเนินการดังนี้
๒.๑ ให้ ครู ผู้ สอนหรื อครู ประจ าชั้ น ที่ ได้ รั บมอบหมายศึ กษาท าความเข้ าใจจากคู่ มื อเครื่ องมื อวั ด
และประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและการเขียน สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
วิธีดาเนินการสอบ และเกณฑ์การประเมินในคาชี้แจงของแบบทดสอบของแต่ละระดับชั้นที่รับผิดชอบให้เข้าใจ
๒.๒ ให้ครูผู้สอนหรือครู ประจาชั้นที่ได้รับมอบหมายจัดสอบตามรายละเอียดที่กาหนดในคาชี้แจง
ของแบบทดสอบแต่ละระดับชั้น
๓. การดาเนินการหลังสอบ การดาเนินการหลังสอบให้ดาเนินการดังนี้
ครู ผู้ ส อนหรื อครู ประจ าชั้นที่ได้ รับ มอบหมายตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่ กาหนดในคาชี้ แจง
ของแบบทดสอบแต่ละระดับชั้นของนักเรียนในโรงเรียนของตน และรายงานผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดช่ว งเวลาและวิธีการในการรายงานผลของโรงเรียน
ให้โรงเรียนทราบและดาเนินการ โดยอาจให้โรงเรียนเป็นผู้รายงานผลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES) หรือรวบรวม
ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการรายงาน ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีปฏิบัติในการบันทึกผลการประเมินการอ่านการเขียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES)
1. ส่วนกลางกาหนดการบันทึกผลการประเมินการอ่านการเขียน โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือโรงเรียนรายงานข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
2. ให้ผู้รายงานข้อมูลบันทึกผลการประเมินการอ่านการเขียนตามตารางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - MES) ดังนี้
ตารางรายงานผลการประเมินการอ่าน
การอ่าน
ฉบับที่ 1 การอ่านออกเสียง
ดีมาก (คน)

ดี (คน)

พอใช้ (คน)

ปรับปรุง (คน)

ดีมาก (คน)

………….

………….

………….

………….

………….

รวมจานวน
การอ่าน
ฉบับที่ 2 การอ่านรู้เรื่อง
(คน)
ดี (คน)
พอใช้ (คน) ปรับปรุง (คน)
………….
………….
………….
………….

ตารางสาหรับรายงานผลการประเมินการเขียน
การเขียน
ฉบับที่ 1 การเขียนคา
ดีมาก (คน)

ดี (คน)

พอใช้ (คน)

ปรับปรุง (คน)

………….

………….

………….

………….

รวมจานวน
การเขียน
ฉบับที่ 2 การเขียนประโยค/เรื่อง
(คน)
ดีมาก (คน)
ดี (คน)
พอใช้ (คน) ปรับปรุง (คน)
………….
………….
………….
………….
………….

* ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีเฉพาะการเขียนเรื่อง

การสอบและประเมินผล
เพื่อการค้นและพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
-๑๓-

