คูมือ
แบบทดสอบการอานออกเขียนได
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

สํานักทดสอบทางการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีนาคม ๒๕๕๙

๒

คํานํา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพอันนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเขมแข็งในทุก ดาน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับ ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๑
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในดานการอานออกเขียนได จํานวน ๒ ครั้ง คือ ปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาค
เรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินในครั้งนี้ ไดแก ขอสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ดาน
คือ อานออก อานรูเรื่อง และเขียนได และไดจัดทําคูมือแบบทดสอบการอานออกเขียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดความเปนมาตรฐาน สามารถนําขอมูลสารสนเทศทีไ่ ดไปวางแผนแกปญ
 หา
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักทดสอบทางการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือแบบทดสอบการอานออกเขียนได ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ เลมนี้ จะเปนประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดสอบและพัฒนานักเรียนตอไป
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ขั้นตอนการดําเนินการสอบวัดความสามารถในการอานออกเขียนได
แบบบันทึกคะแนนการอานออกเขียนไดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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คูมือแบบทดสอบการอานออกเขียนได
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
(ปลายภาคเรียนที่ ๒)
หลักการและเหตุผล
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพอันนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเขมแข็งในทุก ดาน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับ ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๑
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ประเทศที่เจริญแลวและมีความกาวหนาอยางมั่นคงในทุกดานใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในชวงชั้นแรก รัฐบาลชุดปจจุบันจึงกําหนดเปนนโยบายโดย
คณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา วาในระยะเรงดวน ปการศึกษา ๒๕๕๘ เด็กที่จบชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ ตองอานออกเขียนได ดวยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดจัดทํายุทธศาสตรปฏิรูป
การศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ปก ารศึก ษา ๒๕๕๘ ขึ้ น โดยกํ า หนดเปน นโยบายเรง ดว น ขอ ที่ ๑ ที่ วา “เด็ กที่ จบชั้ น
ประถมศึกษาปที่ ๑ ตองอา นออกเขีย นได และตองมีระบบการประเมินที่เปนรูปธรรม” ในการนี้ สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสํานักตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการพัฒนาและสนับสนุนสงเสริมใหครู
ในโรงเรียนทุกแหงพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีตางๆ เพื่อใหนักเรียนในทุกระดับชั้นสามารถอานเขียนได
ตามความสามารถของนักเรียนที่จบในแตละชั้นป โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ตองอาน
ออกเขียนได และมอบหมายใหสาํ นักทดสอบทางการศึกษาดําเนินการประเมินวานักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
สามารถอานออกเขียนไดทุกคนหรือไม และภาพรวมของประเทศอยูในระดับใด
สํานักทดสอบทางการศึกษาจึงไดดําเนินการสรางและพัฒนาขอสอบมาตรฐานสําหรับการสอบปลายภาค
เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนมีและใชขอสอบมาตรฐานในการสอบ และเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานขอที่ ๑ ดังกลาว กรอบโครงสรางขอสอบที่สรางขึ้นนี้
ไดจ าก ๑) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึก ษาปที่ ๑ หลัก สูตร
แกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ๒) การวิ เ คราะห ร ะดั บ พั ฒ นาการเรี ยนรู ข องนั ก เรี ย น
๓) กระบวนการเรียนรูภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักภาษา และใชวงคําศัพทในบัญชีคําพื้นฐาน โดยกลุมผูเชี่ยวชาญ
และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท างด า นจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู ครู ผู ส อนระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑
ที่มีประสบการณการสอนไมนอยกวา ๕ ป และนักวัดและประเมินผล ขอสอบที่สรางตามกรอบโครงสรางนี้ ครูผูสอน
จึงสามารถนําไปวินิจฉัยขอบกพรองของนักเรียนไดตรงประเด็นและสามารถแกปญหาการอานเขียนไดตรงตามความ
เปนจริงไดอีกทางหนึ่งดวย
ในการนี้ สํานักทดสอบทางการศึกษา โดยการมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในดานการอานออกเขียนได จํานวน ๒ ครั้ง
คือ ปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินในครัง้ นี้ ไดแก
ขอสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ดาน คือ อานออก อานรูเรื่อง และเขียนได ทั้งนี้ เพื่อ นําขอ มูล สารสนเทศที่ได
ไปวางแผนแกปญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายยุทธศาสตร
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป

๒

จุดประสงคของการประเมิน
๑. เพื่อใหไดขอมูลผลประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๑
และปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๒. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินเปนสารสนเทศที่นําไปใชวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการอานออก
เขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และชั้นถัดไปไดอยางเหมาะสม
๓. เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอานออกเขียนไดซึ่งเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

นิยามศัพทเฉพาะ
ในการประเมินความสามารถดานการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่
๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งนี้ ไดกําหนดนิยามไว ดังนี้
อานออก หมายถึง การอานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ หรือประโยคสั้นๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน
(คําที่มีรูปวรรณยุกต และไมมีรูปวรรณยุกต คําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไมตรงมาตรา คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา
คําที่มีอักษรนํา)
อา นรูเ รื่อง หมายถึง การอ านคํา คําคล อ งจอง ขอ ความสั้นๆ หรือ ประโยคสั้นที่ใ ชในชี วิตประจําวั น
โดยสามารถบอกขอคิดที่ไดจากการอานรอยแกว รอยกรอง สําหรับเด็ก (เปนขอความงายๆ) จับใจความจากเรื่อง
ที่อาน ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณที่สําคัญที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
และคาดคะเนจากเรื่องที่อาน
เขี ย นได หมายถึง การเขี ยนคํา คํา คล อ งจอง ประโยค หรือ ขอ ความสั้ นๆ ที่ ใช ในชีวิ ตประจํา วั น
โดยสามารถเขี ย นคํ า ประโยค หรื อ ข อ ความงา ยๆ ที่ใ ช ใ นชีวิ ต ประจํ า วั น เขี ย นสะกดคํ า แจกลู ก ประสมคํ า
บอกความหมายของคํา เขียนเรียบเรียงประโยคงายๆ ตอคําคลองจองงายๆ

ลักษณะของแบบทดสอบ
เครื่องมือ ที่ใชในการประเมินปลายภาคเรียนที่ ๒ นี้ เปนแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออก
เขียนได ซึ่งมีทั้งหมด ๓ ฉบับ ไดแก ฉบับที่ ๑ สอบการอานออกเสียง ฉบับที่ ๒ สอบการอานรูเรื่อง และฉบับที่ ๓
สอบการเขียน โดยแตละฉบับมีรายละเอียด ดังนี้
ฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง แบงเปน ๓ ตอน ภายในเวลา ๑๕ นาที ดังนี้
ตอนที่ ๑ การอานออกเสียงเปนคํา (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหนักเรียนอานออกเสียงเปนคํา
สองพยางค จํานวน ๒๐ คํา การใหคะแนน ใหคําละ ๐.๕ คะแนน (ถาอานไดเพียงพยางคใดพยางคหนึ่งไมไดคะแนน)
ตอนที่ ๒ การอา นออกเสีย งเปนประโยค (คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน) ใหคะแนนประโยคละ ๒
คะแนน จํานวน ๖ ประโยค โดยแตละประโยคมี ๖ คํา ถาอานถูกตอง ๕-๖ คํา ให ๑ คะแนน อานถูกตอง ๓-๔ คํา
ให ๐.๕ คะแนน อานถูกตอง ๐-๒ คํา ให ๐ คะแนน และถาอานรวมเปนประโยคได ใหอีก ๑ คะแนน แตถาอานรวม
เปนประโยคไมได ให ๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ การอา นออกเสีย งเปนขอความ (คะแนนเต็ม ๑๘ คะแนน) ใหนักเรียนอานขอความ
จํานวน ๑ ขอความ การใหคะแนน กําหนดคําที่ใหคะแนน จํานวน ๔๐ คํา ใหคะแนนคําละ ๐.๒๕ คะแนน รวม ๑๐
คะแนน และถาอานรวมคําเปนประโยคที่มีความหมายได จํานวน ๘ ประโยค ใหอีกประโยคละ ๑ คะแนน แตถาอานรวม
เปนประโยคไมได ให ๐ คะแนน รวม ๘ คะแนน

๓

ฉบับที่ ๒ การอานรูเรื่อง แบงเปน ๓ ตอน ๒๕ ขอ ใหเวลาสอบ ๓๐ นาที ดังนี้
ตอนที่ ๑ การอานรูเรื่องเปนคํา (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหนักเรียนอานคําที่กําหนดใหแลว
ลากเสนโยงใหตรงกับภาพที่มีความสัมพันธกัน ๑ คํา ตอ ๑ ภาพ จํานวน ๑๐ คํา (ขอ ๑-๑๐) การใหคะแนน ใหคําละ
๐.๕ คะแนน และใหลากเสนโยงกลุมคําที่เปนความหมายของคํากับคําใหสัมพันธกัน จํานวน ๕ คํา (ขอ ๑๑-๑๖๕)
การใหคะแนน ใหกลุมคําละ ๑ คะแนน
ตอนที่ ๒ การอ า นรู เ รื่อ งเป นประโยค (คะแนนเต็ ม ๑๒ คะแนน) เป น แบบเลื อ กตอบ โดย
ใหนักเรียนอานประโยคที่กําหนดให แลวตอบคําถามจํานวน ๖ ขอ การใหคะแนน ขอละ ๒ คะแนน
ตอนที่ ๓ การอานรูเรื่องเปนขอความ (คะแนนเต็ม ๘ คะแนน) เปนขอสอบแบบเลือกตอบ โดยให
นักเรียนอานขอความแลวตอบคําถามจํานวน ๔ ขอ การใหคะแนน ขอละ ๒ คะแนน
ฉบับที่ ๓ การเขียน แบงเปน ๓ ตอน ๓๐ ขอ ใหเวลาสอบ ๓๐ นาที ดังนี้
ตอนที่ ๑ การเขียนตามคําบอก (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหกรรมการประเมิน/ครู อานคําแลวให
นักเรียนเขียนคําตามคําบอกของกรรมการ/ครู จํานวน ๒๐ คํา การใหคะแนน ใหคําละ ๐.๕ คะแนน
ตอนที่ ๒ การเขียนประโยค (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหมาเขียนเปน
ประโยคที่มีความหมายหรือไดใจความ จํานวน ๕ ประโยค การใหคะแนน ขอละ ๒คะแนน
ตอนที่ ๓ การเขียนอิสระ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหนักเรียนเขียนประโยคหรือขอความจาก
รูปภาพที่กําหนดให จํานวน ๕ ภาพ โดยประโยคหรือขอความตองสอดคลองกับรูปภาพและไดใจความ การให
คะแนน ขอละ ๒ คะแนน

โครงสรางของแบบทดสอบ
แบบทดสอบการอานออกเขียนได สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ซึ่งสอดคลอง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศัก ราช ๒๕๕๑ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย มีรายละเอียดตามกรอบโครงสราง ดังนี้

๔

สมรรถนะ องคประกอบ
คํา
ประโยค
อาน
ออก
ขอความ

คํา
ประโยค
อาน
รูเรื่อง

ขอความ

คํา
ประโยค
เขียนได
ขอความ

ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร

ขอบขายสาระ
(สิ่งเรา)

-อานออกเสียง คํา
คําคลองจอง ขอความ
สั้นๆ หรือประโยคสั้นที่
ใชในชีวิตประจําวัน
(คําที่มีรูปวรรณยุกต
และไมมีรูปวรรณยุกต
คําที่มีตัวสะกดตรง
มาตรา และไมตรง
มาตรา คําที่มีพยัญชนะ
ควบกล้ํา คําที่มี
อักษรนํา)
-บอกขอคิดที่ไดจากการ
อานรอยแกว รอยกรอง
สําหรับเด็ก (เปน
ขอความงายๆ)
-จับใจความจากเรื่องที่
อาน
-ตอบคําถามจากเรื่องที่
อาน
-บอกความหมายของคํา/
เครื่องหมายสัญลักษณที่
สําคัญ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน
-คาดคะเนจากเรื่องที่
อาน
-เขียนคํา ประโยคงายๆ
ที่ใชในชีวิตประจําวัน
-บอกความหมายของคํา
-เขียนเรียบเรียงประโยค
งายๆ

วงคําศัพทที่
กําหนด
อักษรสามหมู
ประสมสระเสียง
สั้น-ยาว ๑๖ ตัว
สระเกิน ๔ ตัว
(ทั้งไมมีรูปและมี
รูปวรรณยุกต)
-อักษรกลาง
กจดตบปอ
-อักษรสูง
ขฉถผฝสห
-อักษรต่ํา
คงชซทนพฟ
มยรลวฮ
-สระ
อะ อา อิ อี อึ อือ
อุ อู เอะ เอ แอะ
แอ โอะ โอ เอียะ
เอีย อัวะ อัว เอือะ
เอือ อํา ใอ ไอ เอา

จํานวน
เกณฑ
รูปแบบ คะแนน
คํา/
การให
มฐ.
การประเมิน เต็ม
จํานวนขอ
คะแนน
๒๐ คํา ปฏิบัติจริง ๑๐ ๒ : ๑ ท ๑.๑
ป.๑/๑
ปฏิบัติจริง ๑๒
๓๖ คํา
๖ : ๑ ท ๑.๑
๖ ประโยค
๑ : ๑ ป.๑/๒
๑ ขอความ

ปฏิบัติจริง

๑๘

๔:๑
๑:๑

จับคู

๑๐

๒:๑

เลือกตอบ

๑๒

๑:๑
๑:๒

เลือกตอบ

๘

๑:๒

(๔๐ คํา
๘ ประโยค)

๑๐ คํา
๕ กลุมคํา
๖ ประโยค
๖ คําถาม
๔ ขอความ
๔ คําถาม

ท ๕.๑
ป.๑/๑
ท ๑.๑
ป.๑/๓
ท ๑.๑
ป.๑/๔
ท ๑.๑
ป.๑/๗

๒๐ คํา
๕ ประโยค
๕ ขอความ

เขียน
(ตามคําบอก)

เขียน
(แตงประโยค
จากคําที่
กําหนด)

เขียนอิสระ
(เขียนเรื่อง
จากภาพ)

๑๐
๑๐
๑๐

๒:๑
๑:๒
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

กําหนดการสอบ
กําหนดสอบพรอมกันทั่วประเทศวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีตารางสอบ ดังนี้
๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.
ฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง
(ภาคปฏิบัติ)

พักกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ฉบับที่ ๒ การอานรูเรื่อง
(แบบทดสอบ)

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ฉบับที่ ๓ การเขียน
(แบบทดสอบ)

หมายเหตุ ฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง ใหดําเนินการสอบใหแลวเสร็จภายในชวงเชาโดยใหพิจารณา
แตงตั้งกรรมการใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ

เกณฑการประเมิน
ในการประเมินผลความสามารถดานการอานออกเขียนไดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
พิจารณาจากผลการทดสอบของนักเรียนจากการทําขอสอบแตละฉบับ โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้
ฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง ซึ่งแบงเปน ๓ ตอน กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การอานออกเสียงคํา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี ๒๐ ขอ ขอละ ๐.๕ คะแนน
- ถานักเรียนอานออกเสียงคําที่กําหนดไดถูกตอง ๑ คํา ให ๐.๕ คะแนน
อานผิด ให ๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ การอานออกเสียงประโยค คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน มี ๖ ขอ ขอละ ๒ คะแนน
ในแตละขอ
- ถานักเรียนอานออกเสียงคําในประโยคที่กําหนดใหไดถูกตองทั้งหมดและอานเปนประโยคได
ให ๒ คะแนน แบงเปน ๒ สวนคือ
- สวนของคํา ในแตละประโยคมี ๖ คํา ถาอานถูกตอง ๕-๖ คํา ให ๑ คะแนน
อานถูกตอง ๓-๔ คําให ๐.๕ คะแนน อานถูกตอง ๐–๒ คําให ๐ คะแนน
- ส ว นของประโยค ถ า อ า นเป น ประโยคได ให ๑ คะแนน และถ า อ า นรวมเป น
ประโยคไมได ให ๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ การอานออกเสียงขอความ คะแนนเต็ม ๑๘ คะแนน มี ๑ ขอความ
- ถานักเรียนอานออกเสียงคําในขอความที่กําหนดให จํานวน ๔๐ คํา ไดถูกตอง ใหคะแนน
คําละ ๐.๒๕ คะแนน และถาอานรวมคําเปนประโยคที่มีความหมายได ใหอีกประโยคละ
๑ คะแนน แตถาอานรวมเปนประโยคไมได ให ๐ คะแนน
หมายเหตุ ๑. คําซ้ําไมคิดคะแนน (คิดใหคะแนนเฉพาะคําที่มีหมายเลขกํากับ)
๒. อานผิดคําซ้ําเดิมไมหักคะแนนเพิ่ม

๖

ฉบับที่ ๒ การอานรูเรื่อง ซึ่งแบงเปน ๓ ตอน กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การอานรูเรื่องเปนคํา คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มี ๑๕ ขอ โดยมี ๒ ตอน คือ ใหนักเรียนอาน
คํา / กลุมคําที่กําหนดให
๑.๑ ขอ ๑-๑๐ ใหนักเรียนลากเสนโยงคําใหตรงกับรูปภาพที่มีความสัมพันธกัน ๑ คํา ตอ ๑ ภาพ
จํานวน ๑๐ คํา จากรูปภาพที่กําหนดให ๑๒ รูป
- ถานักเรียนลากเสนโยงคํากับรูปภาพไดถูกตอง ใหคําละ ๐.๕ คะแนน ถาโยงคํากับรูปภาพ
ไมถูกตอง ให ๐ คะแนน
๑.๒ ขอ ๑๑-๑๕ ใหนักเรียนลากเสนโยงกลุมคําที่เปนความหมายของคํากับคําใหสัมพันธกัน ๑
กลุมคํา ตอ ๑ คํา จํานวน ๕ กลุมคํา จากคําที่กําหนดให ๗ คํา
- ถาลากเสนโยงกลุมคํากับ คําไดถูก ตอ ง ใหก ลุม คําละ ๑ คะแนน ถาโยงกลุม คํากับ คํา
ไมถูกตอง ให ๐ คะแนน
ตอนที่ ๒ การอานรูเรื่อ งเปนประโยค คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน เปนขอ สอบแบบเลือ กตอบ ๖ ขอ
ตอบถูก ใหขอละ ๒ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน
ตอนที่ ๓ การอานรูเ รื่อ งเปนขอ ความ คะแนนเต็ม ๘ คะแนน เปนขอ สอบแบบเลือ กตอบ ๔ ข อ
ตอบถูก ใหขอละ ๒ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน
ฉบับที่ ๓ การเขียน ซึ่งแบงเปน ๓ ตอน กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การเขียนตามคําบอก คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มีทั้งหมด ๒๐ คํา คําละ ๐.๕ คะแนน
- ถานักเรียนสามารถเขียนตามคําบอกไดถูกตอง ๑ คํา ให ๐.๕ คะแนน
ตอนที่ ๒ การเขียนประโยค ใหนกั เรียนนําคําที่กําหนดใหมาเขียนใหเปนประโยค คะแนนเต็ม ๑๐
คะแนน มีทั้งหมด ๕ ขอ ขอละ ๒ คะแนน
๒ คะแนน
- ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนประโยคที่มีความหมาย
สมเหตุสมผล และสะกดคําไดถูกตองทุกคํา
๑ คะแนน
- ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนประโยคที่มีความหมาย
สมเหตุสมผล มีคําทีส่ ะกดผิดไมเกิน ๒ แหง แตสามารถตีความหมาย
ของประโยคได หรือ
- ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนวลีหรือกลุมคําทีเ่ ปนไปได
และสะกดไดถูกตองทุกคํา
๐ คะแนน
- ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนประโยคที่มีความหมาย
สมเหตุสมผล แตมีคําทีส่ ะกดผิดตั้งแต ๓ คํา ขึ้นไป หรือ
- ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนวลีหรือกลุมคําทีเ่ ปนไปได
แตสะกดคําผิด หรือ
- ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนไมเปนประโยคหรือเขียนคํา/วลี
หรือไมเขียน

๗

ตอนที่ ๓ การเขียนอิสระ ใหนักเรียนเขียนประโยคหรือขอความจากรูปภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
มีทั้งหมด ๕ ขอ ขอละ ๒ คะแนน
๒ คะแนน
- ถานักเรียนเขียนขอความหรือเขียนเรียงความไดสอดคลองกับรูปภาพ
ที่กําหนดใหและมีความหมาย และมีการสะกดคําไดถูกตองทุกคํา
๑ คะแนน
- ถานักเรียนเขียนขอความหรือเขียนเรียงความไดสอดคลองกับรูปภาพ
ที่กําหนดใหและมีความหมาย โดยมีคําทีส่ ะกดผิดไมเกิน ๒ แหง แต
สามารถตีความหมายได หรือ
- ถานักเรียนเขียนไดเปนคํา/กลุมคําซึง่ ไมเปนประโยค แตเขียนเปนคําที่
สอดคลองกับรูปภาพที่กําหนดให และสะกดคําไดถูกตองทุกคํา
๐ คะแนน
- ถานักเรียนเขียนขอความหรือเขียนเรียงความไดสอดคลองกับรูปภาพ
ที่กําหนดใหและมีความหมาย แตมีคําทีส่ ะกดผิดตั้งแต ๓ คํา ขึ้นไป หรือ
- ถานักเรียนเขียนไดเปนคํา/กลุมคําซึง่ ไมเปนประโยคแตเขียนเปนคําที่
สอดคลองกับรูปภาพที่กําหนดให และสะกดคําผิด หรือ
- ถานักเรียนเขียนขอความหรือคํา/กลุม คําไมสอดคลองกับรูปภาพที่
กําหนดใหหรือไมเขียน

การแปลความหมายของผลการประเมิน
ผลการประเมินในภาพรวม สามารถแปลความหมายได ดังตอไปนี้
ความหมายในภาพรวม

ระดับความสามารถ

ความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในการอานออกเสียง อานรูเรื่อง และ
เขียน คํา ประโยค และขอความในวงคําศัพทที่กําหนดไดถูกตอง ตั้งแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป

ดีมาก

ความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในการอานออกเสียง อานรูเรื่อง และ
เขียน คํา ประโยค และขอความในวงคําศัพทที่กําหนดไดถูกตอง ตั้งแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป
แตนอยกวารอยละ ๗๕

ดี

ความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในการอานออกเสียง อานรูเรื่อง และ
เขียน คํา ประโยค และขอความในวงคําศัพทที่กําหนดไดถูกตองตั้งแตรอยละ ๒๕ ขึ้นไป
แตนอยกวารอยละ ๕๐

พอใช

ความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ในการอานออกเสียง อานรูเรื่อง
และเขียน คํา ประโยค และขอความในวงคําศัพทที่กําหนดไดถูกตอง ต่ํากวารอยละ ๒๕

ปรับปรุง

การนําผลการประเมินไปใชในการวินิจฉัยนักเรียน
ผลจากการทดสอบการอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๑ และ ๒
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งนี้ นอกจากจะนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการอานเขียนของนักเรียนในภาพรวม
ของประเทศ สังกัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา แลว โรงเรียนยังสามารถใชผลการประเมินในการวินิจฉัยขอบกพรอง
ของนักเรียนในการอานเขียนไดทันที และสามารถทบทวนวิธีการสอนของครูไดอีกทางหนึ่งดวย หลังจากที่โรงเรียน
บันทึกขอมูล ผลการประเมินของนักเรียนรายบุคคลสง เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ สงไปยังสํานัก งานคณะกรรมการ

๘

การศึกษาขั้นพื้นฐานเสร็จเรียบรอยแลว ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคน ควรรวมกันพิจารณาผลการประเมิน
ของนั ก เรีย นในภาพรวมและวิเ คราะห เ ป น รายคน ซึ่ ง จะทํา ให ท ราบว า โดยภาพรวมของโรงเรี ย น นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ มีจุดออนที่ตองเรงแกไขในเรื่องใด ครูจะไดปรับวิธีการสอนใหมใหเหมาะกับกลุมนักเรียน
กลุมที่มีปญหานั้นๆ สวนการวิเคราะหผลการประเมินเปนรายคนจะทําใหครูทราบวา นักเรียนคนนั้นไมเขาใจเรื่องใด
ก็จะสามารถแกไขและพัฒนาไดตรงประเด็น
การวิเคราะหและพิจารณาผลการประเมินการอานออกเขียนไดชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อ การวินิจฉัย
ขอบกพรองดานการอานเขียนของนักเรียน พิจารณาไดดังรายละเอียดตอไปนี้
๑) การวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล
จากผลการทดสอบ ฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง ครูสามารถพิจารณาไดวานักเรียนแตละคนอานออกเสียง
ในแตละตอนแลวอานไดหรืออานไมได ดังนี้
ตอนที่ ๑ จากการอานออกเสียงเปนคํา ๒๐ ขอ ๒๐ คํา นั้น ครูทราบไดทันทีวานักเรียนแตละคนอาน
ออกเสียง ผิดที่คําใดบาง ผิดคําที่เปนพยัญชนะที่มีความคลายคลึงกัน เชน ก – ภ เปนตน หรือผิดที่
การใชสระเสียงสั้นเสียงยาวในการประสมเปนคํา หรือคําที่ใชวรรณยุกต หรือคําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
และไมตรงมาตรา หรือคําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา หรือคําที่มีอักษรนํา เชน
 “ทางไกล” ถานัก เรียนอาน “ทาง” ไมได แตอาน “ไกล” ได แสดงวานัก เรียนมี
ขอ บกพรอ งในการอาน “คํา ที่มี ตัว สะกดตรงมาตรา” ครูตอ งกลับ ไปทบทวนวิ ธี
การสอนใหม และ/หรือฝกฝนใหนักเรียนไดอานคําที่มีตัวสะกดตรงมาตราใหมากขึ้น
จนคลอง
 “มะยม” ถ า นั ก เรี ย นอ า น “มะ” ได แต อ า น “ยม” ไม ไ ด แสดงว า นั ก เรี ย นมี
ขอบกพรองในการอาน “คําที่ใชสระลดรูปและมีตัวสะกด” ครูตองกลับไปทบทวนวิธี
สอนใหม และ/หรือฝกฝนใหนักเรียนไดอานคําที่มีตัวสะกดที่มีการใชสระลดรูป และ
สระเปลี่ยนรูป มากขึ้นจนคลอง
ตอนที่ ๒ จากการอานออกเสียงเปนประโยค ซึ่งมี ๖ ขอ ขอละ ๑ ประโยค ครูสามารถพิจารณาไดวา
นักเรียนแตละคนอานออกเสียงผิดที่คําใดบางจากประโยคที่กําหนดให เชน ผิดคําที่เปนพยัญชนะที่มี
ความคลายคลึงกัน หรือผิดที่การใชสระเสียงสั้นเสียงยาวในการประสมเปนคํา หรือคําที่ใชวรรณยุกต
หรือคําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไมตรงมาตรา หรือคําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา หรือคําที่มีอักษรนํา
เชน
 “นกจิกมด” ถานักเรียนอานคําวา “จิก” ได แตอานคําวา “นก” หรือ “มด” ไมได
แสดงวานักเรียนมีขอบกพรองในการอาน “คําที่ใชสระลดรูปและมีตัวสะกด”และอาจ
มีขอบกพรองในการอาน “คํา ที่มีส ระเปลี่ยนรูป” ดังนั้น ครูจึงตอ งกลับ ไปทบทวน
วิธีการสอนอานคําที่ใชส ระลดรูป/สระเปลี่ยนรูป ใหม และฝกฝนใหนัก เรียนอานได
จนคลองแคลว
 ถ า นั ก เรี ย นอ า นได เ ป น คํ า แต ไ ม ส ามารถอ า นเป น ประโยคได แ สดงว า นั ก เรี ย น
มีขอบกพรองในเรื่องการอานคลอง ดังนั้นครูจึงตองฝกฝนการอานประโยคใหนักเรียน
อานไดจนคลองแคลว
ตอนที่ ๓ จากการอานออกเสียงเปนขอความที่มี ๔๐ คํา (ไมนับคําซ้ํา) ครูสามารถพิจารณาไดวา
นักเรียนแตละคนที่อานขอความที่กําหนดใหนั้น มีคําใดบางที่นักเรียนอานถูกตอง คําใดบางที่นักเรียน

๙

อานผิด คําที่นักเรียนอานผิดนั้น เปนคําที่ใชสระเสียงสั้น คําที่ใชสระเสียงยาว คําที่ใชวรรณยุกต คําที่
ใชสระเกิน คําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา คําที่มี
อักษรนํา คําที่มีสระเปลี่ยนรูป คําที่มีสระลดรูป แตละประเภทอยางละกี่คํา กลุมคําใดที่นักเรียนคนนี้
อานผิดมากที่สุด หรือมีนักเรียนกี่คนที่ยังมีปญหาในการอานรวมเปนประโยค ครูก็จะมีขอมูลในการ
วินิจ ฉัยหาสาเหตุที่แทจริงวาปญหานั้นๆ เกิดจากวิธีก ารสอนของครูหรือวิธีการเรียนรูของนักเรียน
(การวินิจฉัยการอานเปนขอความของนักเรียนใชหลักการเดียวกับการวินิจฉัยการอานเปนคําและ
การอานเปนประโยค ในตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒)
หมายเหตุ กรณีที่พบวานักเรียนยังมีขอบกพรองในการอานออกเสียง ตามขอวินิจฉัยในการอานตอนที่ ๑ และ
ตอนที่ ๒ ครูตองพัฒ นาจนนักเรียนอานออกเสียกอน และกรณีที่นักเรียนอานไมออก ผลของการทดสอบจาก
แบบทดสอบฉบับที่ ๒ ไมควรนํามาใชในการวินิจฉัยหรือแกไขปญหา แตถาหากพบวานักเรียนสามารถอานออก
เฉพาะสวนที่เปนคํา ครูสามารถใชผลในตอนที่ ๑ ในการวินิจฉัยวานักเรียนมีความเขาใจในความหมายของคําที่อาน
และพัฒนาตอไป
จากผลการทดสอบ ฉบับที่ ๒ การอานรูเ รื่อง หลังจากพิจารณาการอานคํา ประโยค และขอความของ
นักเรียนจากผลการสอบฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง แลว คณะครูควรรวมกันพิจารณาวา นักเรียนแตละคนสามารถ
เขาใจความหมายของ คํา ประโยค และขอความที่อานหรือไม ดังนี้
ตอนที่ ๑ จากการใหนักเรียนอาน คํา ๑๐ ขอ ๑๐ คํา แลวใหนักเรียนลากเสนโยงภาพที่มีความหมาย
ตรงกับคําที่กําหนดใหถูกตอง และอีก ๕ ขอ ที่ใหนักเรียนลากโยงกลุมคําที่เปนความหมายหรือบอก
ลักษณะของคํานั้นๆ กับ คํานั้น จากการวิเคราะหคําตอบของนัก เรียน จะทําใหครูทราบวานัก เรียน
แตละคนนั้นเขาใจความหมายของคําที่อานคําใดบาง เชน
 “จับหู” ถานักเรียนอานแลวเขาใจคําวา “จับหู” หมายถึง อาการที่ยกมือไปที่หูและ
ใชนิ้วจับที่ใบหู นักเรียนจะตองลากเสนโยงคําวา “จับหู” กับภาพที่กําหนดไดถูกตอง
แตถาลากเสนโยงไมถูกตอง ยอมแสดงวานักเรียนอานคําออกแตไมเขาใจความหมาย
ของคําที่อาน ครูที่สอนนัก เรียนคนนั้นตองกลับไปทบทวนวิธีการสอนใหม เพื่อเสริม
ความเขาใจโดยพยายามใชสื่อประกอบการสอนใหมากขึ้น และ/หรือฝกฝนใหนักเรียน
ไดบอกหรืออธิบายสิ่งที่เขาใจจากคําที่ใหนักเรียนอานใหมากขึ้น เพื่อครูจะไดตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียนและปรับแกไดอยางถูกตอง
 “ที่อยูอาศัยของคน” ถานักเรียนอานแลวเขาใจกลุมคํา “ที่อยูอาศัยของคน” หมายถึง
คําวา “บาน” นัก เรียนจะตอ งลากเสนโยงกลุมคํา “ที่อ ยูอาศัยของคน” กับคําวา
“บาน” ไดถูกตอง แตถาลากเสนโยงไมถูกตอง ยอมแสดงวานักเรียนอานคําออกแตไม
เขาใจความหมายของคําที่อาน หรืออานกลุมคําออกแตไมเขาใจวาหมายถึงอะไร ครูที่
สอนนัก เรียนคนนั้นต อ งกลับ ไปทบทวนวิธี ก ารสอนใหม เพื่อ เสริม ความเขาใจโดย
พยายามใชสื่อประกอบการสอนใหมากขึ้น และ/หรือฝกฝนใหนัก เรียนไดบอกหรือ
อธิบายสิ่งที่เขาใจจากคําที่ใหนักเรียนอานใหมากขึ้น เพื่อครูจะไดตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียนและปรับแกไดอยางถูกตอง
ตอนที่ ๒ จากการทดสอบวานักเรียนอานประโยคแลวรูเรื่องหรือไม ซึ่งขอสอบตอนนี้มี ๖ ขอ ขอละ ๑
ประโยคนั้น การวินิจฉัยการอานประโยคแลวเขาใจเรื่องราว และตอบคําถามจากประโยคที่กําหนดให
ไดถูกตอง (ครูตองมั่นใจวานักเรียนอานคําทุกคําและเขาใจความหมายของคําทุกคําไดถูกตองกอน)

๑๐

การวินิจฉัยการอานประโยคแลวรูเรื่องนั้น ประโยคมีความซับซอนมากกวาคํา เพราะมีองคประกอบ
มากกวา การทําความเขาใจกับประโยค ครูอาจตองพูดคุยซักถามนักเรียนคนนั้นวา ในแตละประโยคที่
นักเรียนตอบผิดนั้น นักเรียนเขาใจวาอยางไร แลวใหนักเรียนพิจารณาประโยคใหม ทั้งนี้ เพื่อใหแนใจ
วานักเรียนไมไดตอบถูกเพราะการเดา ครูตองสรางความเขาใจโดยการทบทวนหลายๆ ครั้ง และฝกให
นักเรียนไดพูดอธิบายสิ่งที่เขาใจจากประโยคที่ใหนักเรียนอาน อาจใชสื่อประกอบการสอนใหมากขึ้น
เพื่อครูจะไดตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและปรับแกไดอยางถูกตอง
ตอนที่ ๓ จากการทดสอบวานักเรียนอานขอความแลวรูเรื่องหรือไม ซึ่งขอสอบในตอนนี้มี ๔ ขอ ขอละ
๑ ขอความ แตละขอเปนขอความที่ระบุเปนเรื่องราวที่มีความหมาย มีการดําเนินเหตุการณ (ครูตอง
มั่นใจวานักเรียนอานคําทุกคําและเขาใจความหมายของคําทุกคําไดถูกตองกอน) ในการวิเคราะห
วินิจฉัยวานักเรียนอานรูเรื่อ งและสามารถเขาใจเหตุการณทั้งหมด แลวตอบคําถามจากเหตุการณที่
กําหนดใหได แสดงวานักเรียนอานแลวเขาใจเรื่องราว แตถานักเรียนเลือกคําตอบไมถูกตอง อาจแสดงวา
นักเรียนสับสนในเหตุการณ ตัวละคร พฤติกรรมของคนในเหตุการณก็ได ที่สําคัญนักเรียนอาจยังไม
สามารถสร างความคิด รวบยอดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวนั้ น ๆ ได ครู ควรตอ งทบทวนวิ ธีก ารสอนใหม
โดยพยายามตั้งคําถามจากงายไปยาก เชน ทบทวนเรื่องราวในเหตุการณ ตั้งคําถามที่กระตุนการคิด
เชื่อมโยง คิดหาความสัมพันธ ตีความเหตุการณในเรื่อง เปนตน ใชสื่อประกอบการสอนใหมากขึ้น และ
ครูตองอดทนใหนักเรียนตอบคําถามหากนักเรียนตองการเวลาคิด เพื่อใหนักเรียนไดบอกหรืออธิบาย
สิ่งที่เขาใจจากเรื่องราวที่ใหนักเรียนอานใหมากขึ้น เพื่อครูจะไดตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและ
ปรับแกไดอยางถูกตอง
จากผลการทดสอบ ฉบับที่ ๓ การเขียน ครูพิจ ารณาไดวานักเรียนแตล ะคนสามารถเขียนไดหรือไมได
ในแตละตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ จากการเขียนคําของนักเรียนตามคําบอกของผูประเมินหรือครูจํานวน ๒๐ ขอ ๒๐ คํานั้น
เมื่อวิเคราะหจากผลการเขียนของนักเรียน ครูยอมสามารถทราบไดทันทีวานักเรียนแตละคนเขียนผิด
เพราะเหตุใด เชน ฟง เสีย งพยัญ ชนะไมชั ดเจน (นั ก เรี ยนอาจได ยินคํ าวา มาดู เป น ตาดู) จํารู ป
สระประสมเสียงสั้นหรือเสียงยาวไมได จึงเขียนไมถูก ตอง ใชวรรณยุกตไมถูกตอง เขียนตัวสะกดไม
ถูกตอ ง เขียนคําที่มีพยัญ ชนะควบกล้ําไมถูกตอง เขียนคําที่มีอัก ษรนําไมถูกตอ ง หรือมีความสับสน
ระหวางตําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ําและอักษรสูง ที่ประสมดวยสระและมีรูปวรรณยุกตปรากฏดวย
เชน
 “ทอ งผูก ”ถา นัก เรีย นเขี ยน “ทอ ง” ไม ได แตเ ขีย น “ผูก ” ได แสดงวานั ก เรี ยนมี
ขอ บกพรองในการเขียน “สระออที่มีตัวสะกดรวมทั้งอาจไมเขาใจคํา ที่มีสระผสม
ตั ว สะกดและเพิ่ ม วรรณยุ ก ต ห รื อ มี ข อ บกพร อ งในการเขี ย นประสมคํ า ที่ มี
วรรณยุกต” ครูควรตองทบทวนวิธีการสอนใหม และ/หรือฝกฝนใหนักเรียน ไดเขียนคํา
ที่ใชสระออและเขียนคําที่มีวรรณยุกตโทใหมากขึ้นจนคลอง
ตอนที่ ๒ การทดสอบการเขียนตอนที่ ๒ (การเขียนประโยค) นี้ ตองการวัดความสามารถในการเขียน
ของนักเรียนวาสามารถเขาใจรูปประโยค ซึ่งประกอบดวย ประธาน และกริยา และอาจมีกรรมหรือ
สวนขยายอื่นๆ โดยใหนักเรียนนําคําที่กําหนดให มาแตงใหเปนประโยคที่ถูกตองและมีความหมาย
มีทั้งหมด ๕ ขอ ขอละ ๑ ประโยค จากการพิจารณาผลการทดสอบของนักเรียน รายคน ครูสามารถ
วิเคราะหไดทันทีวานักเรียนแตละคนเขียนประโยคผิดเพราะเหตุใด เชน

๑๑

 ขอสอบกําหนดวา “วันปใหม” ใหนักเรียนเขียนเปนประโยคที่ไดใจความ ปรากฏวา
นักเรียนเขียนวา “พอ พาเราไปหายายในวันปใหมห รือ วันปใหมฉันไดกินเคก ฯลฯ”
แสดงวา นักเรียนเขียนตามภาษาพูดของตน นักเรียนอาจเขาใจหนาที่ของคําในประโยค
และเปนประโยคที่มีความเปนไปไดมีความหมาย หากนักเรียนเขียนวา “ฉันชื่อปใหม”
ซึ่ ง ไม เ ป น ประโยคแต เ ป น กลุ ม คํ า ที่ มี ค วามหมาย นั่ น แสดงให เ ห็ น ว า นั ก เรี ย น
มีขอบกพรองในการสรางประโยคที่สมบูร ณ ครูตองหมั่นฝก ใหนัก เรียนแตงประโยค
หรือเรียบเรียงประโยคใหมากขึ้นจนคลอง และเขาใจประโยคอยางมีความหมาย

ตอนที่ ๓ การทดสอบการเขียนตอนที่ ๓ (การเขียนอิสระ) นี้ ตองการวัดความสามารถในการเขียนของ
นักเรียนวาสามารถแปลความหมายจากภาพและสื่อสารออกมาเปนประโยคไดหรือไม โดยใหนักเรียน
เขียนประโยค ๑ ประโยค (หรือมากกวาหากนักเรียนสามารถเขียนได) ซึ่งขอสอบมีทั้ง หมด ๕ ขอ
ขอละ ๑ ภาพ เมื่อพิจารณาจากประโยคหรือขอความที่นักเรียนเขียน ครูพิจารณาไดวานักเรียนแตละคน
สามารถสื่อความหมายจากภาพใหผูอื่นรับรูไดดีเพียงใด เชน
 ขอสอบกําหนดภาพ “คนผูชายกําลังยืนดูกอบัวหลายๆ กอ อยูที่สระบัว” ถานักเรียน
เขียนวา “อามาดูกอบัว”แสดงวา นักเรียนสามารถแปลความหมายจากภาพและสื่อสาร
ใหผูอื่นเขาใจได แตถานักเรียนเขียนวา “ตากะบัว หรือ อากะบัว หรือ พอและบัว”
แสดงวา นักเรียนยังสื่อความจากภาพไดเพียงตัวละครในภาพ แตไมสามารถบอกกิริยา
อาการหรื อ เรื่อ งราวในภาพได หรือ เขียนวา “ดูบัว” หรือ “บัว ”แสดงว านัก เรีย น
สามารถสื่อสารไดเพียงสิ่งที่เห็นในภาพเทานั้น เปนตน นั่นแสดงวา การสื่อความหมาย
ของนัก เรียนยั ง เปนคํ า หรื อ วลี ทํ าใหก ารสื่อ เรื่ อ งราวในภาพจึง ไม ส มบูร ณ ดัง นั้ น
ครูตองหมั่นฝกใหนักเรียนแตงประโยค หรือเรียบเรียงประโยคใหมากขึ้นจนคลอง และ
เขาใจประโยคอยางมีความหมาย และขยายจากการเขียน ๑ ประโยค เปนหลายๆ
ประโยคตอไป
๒) การวิเคราะหผลในภาพรวมของโรงเรียน
จากผลการทดสอบนัก เรียนรายคน โรงเรียนสามารถนํามาวิเ คราะหและสรุป หาจุดบกพรอ งของ
การสอนหรือการเรียนรูของนักเรียนในภาพรวมได เชน พบวานักเรียนสวนใหญอานผิดซ้ําๆ ที่คําเดียวกัน แสดงวา
คํานั้นเปนคํายากสําหรับนักเรียน ครูควรตองปรับกระบวนการสอน ทําความเขาใจกับนักเรียน และฝกใหมากขึ้น
หรือพบวานักเรียนสวนใหญอาน-เขียนคําที่ใชวรรณยุกตไมถูกตองในกลุม พยัญชนะเสียงสูง โรงเรียนควรสงเสริมใหครู
พัฒนาชุดฝกเพื่อใหนักเรียนไดฝกอาน-เขียนคําที่ใชวรรณยุกตโดยใหทําซ้ําๆ จนคลอง ก็จะเปนการแกปญหาที่ตรงจุด
เปนตน ทั้งนี้ สิ่งที่โรงเรียนวิเคราะหไดจากผลการทดสอบจะชวยใหครูคนหาเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน
หรือปรับเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อแกไขปญหาการอานเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ไดหมดทุกคน และชวยกัน
เสริมสรางพื้นฐานการอานเขียนของนักเรียนใหเขมแข็ง จนเปนเครื่องมือการเรียนรูของนักเรียนในชั้นเรียนถัดไปได
เปนอยางดี

ขั้นตอนการดําเนินการสอบวัดความสามารถในการอานออกเขียนได
๑. การเตรียมการกอนการสอบ
กอนการสอบ ใหโรงเรียนเตรียมการใหพรอมเพื่อใหการดําเนินการสอบไดมาตรฐาน และปองกันมิใหเกิด
ปญหาในการสอบ ดังนี้
๑.๑ การจัดหองสอบ ใหจัดหองสอบตามปกติของการจัดสอบในปลายป ปลายภาคของโรงเรียน

๑๒

๑.๒ การแตงตั้งกรรมการกํากับการสอบ ใหแตงตั้งกรรมการหองสอบละ ๒ คน สลับกรรมการอยางนอย
๑ คน จากตางโรงเรียน (สําหรับแบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง ใหพิจารณาแตงตั้งกรรมการใหเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียนเพื่อใหสอบเสร็จภายในครึ่งวัน)
๑.๓ การจัดทําสําเนาแบบทดสอบและเอกสารประกอบ สํานักทดสอบทางการศึก ษาจะสง ตนฉบับให
สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตละ ๑ ชุด ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการจัดเตรียมทําสําเนาขอสอบ
หรือมอบหมายใหโรงเรียนจัดทํา สําหรับดําเนินการสอบ ดังนี้
๑.๓.๑ แบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง แบงเปน ๒ สวน คือ แบบทดสอบสําหรับนักเรียน
และแบบทดสอบสําหรับกรรมการใหคะแนน การจัดเตรียมแบบทดสอบนั้น แบบสําหรับใหนักเรียนอานใหสําเนา
๑ ชุด ตอ ๑ หองสอบ (กรณีแตงตั้งกรรมการเพิ่มใหสําเนาตามจํานวนกรรมการ) แบบทดสอบสําหรับใหกรรมการ
ใหคะแนน ใหจัดทําสําเนาแบบทดสอบใหพอดีกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ
๑.๓.๒ แบบทดสอบฉบับที่ ๒ การอานรูเรื่อง ใหจัดทําสําเนาแบบทดสอบใหพอดีกับจํานวนนักเรียน
ที่เขาสอบ
๑.๓.๓ แบบทดสอบฉบับ ที่ ๓ การเขียน แบง เปน ๒ สวน คือ แบบทดสอบสําหรับ นัก เรียน และ
แบบทดสอบสําหรับกรรมการในการอานคําใหนักเรียนเขียน รวมถึงอานคําชี้แจงใหนักเรียนเขาใจการทําแบบทดสอบ
ในตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ การจัดทําแบบทดสอบสําหรับนักเรียนใหสําเนาพอดีกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ สําหรับ
กรรมการใหสําเนา ๑ ชุด ตอ ๑ หองสอบ
๑.๓.๔ แบบกรอกคะแนนนักเรียนใหจัดทําสําเนา ๑ ชุด ตอ ๑ หองสอบ และแบบสรุปขอมูลผลการ
ประเมินการอานออกเขียนได ของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ ๑ (ปลายภาคเรียนที่ ๑) ใหจัดทําสําเนา ๑ ชุด
ตอ ๑ โรงเรียน
๒. การดําเนินการสอบ
ในการดําเนินการสอบ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังตอไปนี้
๒.๑ กรรมการดําเนินการสอบรับแบบทดสอบกอนการสอบไมเกิน ๓๐ นาที จากนั้นศึกษาและทําความ
เขาใจวิธีการสอบและเกณฑการใหคะแนนรวมกัน
๒.๒ กรรมการดําเนินการสอบเปดซองแบบทดสอบ และตรวจสอบจํานวนแบบทดสอบในแตล ะซอง
ใหครบตามจํานวนนักเรียนในแตละหองสอบและใหครบทั้ง ๓ ฉบับ
๒.๓ ใหกรรมการดําเนินการสอบแบบทดสอบแตละฉบับ โดยดําเนินการตามรายละเอียด ดังนี้
แบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
๑) ใหนักเรียนสอบอานออกเสียงเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนอานทีละ ๑ คน
๒) กรรมการเขียนชื่อ สกุล โรงเรียน หองที่ เลขที่ ของนักเรียน ลงในแบบทดสอบสําหรับกรรมการบันทึก
คะแนน
๓) กรรมการแจกบทอานสําหรับนักเรียนใหนักเรียน พรอมทั้งอธิบายคําชี้แจงใหนักเรียนเขาใจ กอนลงมือ
อานพรอมกับจับเวลา
๔) กรรมการใสเครื่องหมาย  ในชองคําที่นักเรียนอานถูก และใสเครื่องหมาย × ในชองคําที่นักเรียนอานผิด
๕) ใหเวลานักเรียนสอบอานออกเสียงคนละไมเกิน ๑๕ นาที เมื่อกรรมการดําเนินการสอบใหสัญญาณ
หมดเวลาแลว นักเรียนยังอานไมเสร็จ ใหนักเรียนหยุดอานทันที
๖) กรรมการดํ าเนิ นการสอบตรวจสอบความถู ก ตอ งของคํ าที่นั ก เรี ยนอ านทั นที แล วกรอกข อ มู ล
ลงแบบบันทึกคะแนนอานออกเขียนไดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๗) ใหนักเรียนคนถัดไปเขามาสอบอานตอไป

๑๓

แบบทดสอบฉบับที่ ๒ การอานรูเรื่อง (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
๑) กรรมการแจกแบบทดสอบใหนักเรียนทุกคน และใหนักเรียนเขียนขอมูลสวนบุคคล (ชื่อ สกุล โรงเรียน
หองที่ เลขที่) ลงในแบบทดสอบ
๒) กรรมการอานคําชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวิธีการทําขอสอบในแตละตอนกอนลงมือสอบ
๓) เมื่อนักเรียนเขาใจวิธีการทําขอสอบแลว ใหนักเรียนลงมือทําในแบบทดสอบ กรรมการจับเวลา
๔) กรรมการบอกเวลา ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อเวลาสอบผานไปแลวครึ่งหนึ่งของเวลาสอบ ครั้งที่ ๒ เมื่อ
เหลือเวลาสอบ ๕ นาทีสุดทาย
๕) เมื่อหมดเวลา ใหนักเรียนวางแบบทดสอบไวบนโตะ กรรมการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตามลําดับ
เลขที่สอบ แลวนําบรรจุใสซองและนําสงกรรมการตรวจใหคะแนนตอไป
แบบทดสอบฉบับที่ ๓ การเขียน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
๑) กรรมการแจกแบบทดสอบใหนักเรียนทุกคน และใหนักเรียนเขียนขอมูลสวนบุคคล (ชื่อ สกุล โรงเรียน
หองที่ เลขที่) ลงในแบบทดสอบ
๒) กรรมการอานคําชี้แจงใหนักเรียนเขาใจวิธีการทําขอสอบในแตละตอนกอนลงมือสอบ
๓) เริ่ม ลงมื อ สอบ ตอนที่ ๑ การเขี ยนตามคํ าบอก ใหก รรมการอานคํา ที่กํา หนดไวใ นแบบทดสอบ
ใหนักเรียนเขียนพรอมกัน โดยแตละคําใหกรรมการอานซ้ํา ๓ ครั้ง โดยใหมีระยะหางของการอาน ๑๐-๑๕ วินาทีตอครั้ง
ใหเวลานักเรียนเขียนแตละคํา ไมเกินคําละ ๑ นาที
๔) เมื่อสอบตอนที่ ๑ เสร็จแลว ใหนักเรียนลงมือสอบตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓
๕) กรรมการบอกเวลา ๒ ครั้ง ครั้ง ที่ ๑ เมื่อ เวลาสอบผานไปแลวครึ่ง หนึ่ง ของเวลาสอบ ครั้ง ที่ ๒
เมื่อเหลือเวลาสอบ ๕ นาทีสุดทาย
๖) เมื่อหมดเวลา ใหนักเรียนวางแบบทดสอบบนโตะ กรรมการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตามลําดับ
เลขที่สอบ แลวนําบรรจุใสซองและนําสงกรรมการตรวจใหคะแนนตอไป
๓. การดําเนินการหลังสอบ
เมื่อดําเนินการทดสอบเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังนี้
๑) กรรมการนํ า คะแนนจากแบบทดสอบฉบั บ ที่ ๒ และ ฉบั บ ที่ ๓ มาตรวจให ค ะแนนตามเกณฑ
การใหคะแนน และกรอกคะแนนที่ไดลงแบบบันทึกคะแนนอานออกเขียนไดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
๒) โรงเรีย นบั นทึ ก คะแนนตามแบบบั นทึ ก คะแนนการอ านออกเขี ยนได และบัน ทึก สรุ ป รายงาน
การประเมินการอานออกเขียนได ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ (ปลายภาคเรียนที่ ๑) ลงโปรแกรม excel
นําสงเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
๓) เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลการสอบของแตละโรงเรียนในโปรแกรม excel ใหอยูใน sheet เดียวกัน
แลวนําสงสํานักทดสอบทางการศึกษาทางระบบ EPCC (ขอความสวนตัว) ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ในขณะเดียวกัน โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึก ษานําขอมูล ผลการสอบไปใชในการพัฒ นานักเรียนตาม
จุดออนและขอคนพบจากผลการประเมินเปนรายบุคคลตามขอวินิจฉัยตามแนวการนําผลการประเมินไปใชในการ
วินิจฉัยนักเรียนในการวิเคราะหนักเรียนเปนรายคนและในภาพรวมของโรงเรียนไดในทันที

๑๔

แบบบันทึกคะแนนอานออกเขียนไดของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๑

หอง
สอบ

เลขที่

ชื่อ - สกุล

การอานออกเสียง (๔๐)
การอานรูเรื่อง ๓๐
การเขียน (๓๐)
คํา ประโยค ขอความ คํา ประโยค ขอความ คํา ประโยค อิสระ
(๑๐) (๑๒)
(๑๘) (๑๐) (๑๒)
(๘)
(๑๐) (๑๐) (๑๐)

๑๕

วิธีปฏิบตั ิในการบันทึกคะแนนลงไฟล excel สงสวนกลาง
๑. สวนกลางจะสงฟอรมกรอกคะแนนซึ่งเปนไฟล excel ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะสงใหพรอมกับ
แบบทดสอบการอานออกเขียนได ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ทางระบบ EPCC
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงไฟล excel ใหโรงเรียนกรอกคะแนนสอบของนักเรียนในแตละฉบับแตละตอน
ของแบบทดสอบ
๓. ในการบันทึก ผลสอบใหบัน ทึก ขอ มูล นั ก เรียนรายคน ตั้ง แต ชื่อ เขต รหัส โรงเรียน ชื่อ นัก เรียน หอ ง เลขที่
ประเภทเด็กพิเศษ คะแนนที่นักเรียนทําไดในแตละตอนของแบบทดสอบทั้ง ๓ ฉบับ
ขอควรระวังในการกรอกขอมูล
๑) นักเรียนที่ขาดสอบไมตองกรอกขอมูล
๒) กรณีนักเรียนทําได ๐ คะแนนในบางตอน ใหกรอกเลข ๐ เทานั้น หามกรอกเครื่องหมายอื่นหรือเวนวางไว
๓) การใหคะแนนนักเรียนใหยึดตามเกณฑในคูมือเทานั้น หามใหคะแนนนอกเหนือจากที่คูมอื กําหนด
เชน บางขอคะแนนเต็ม ๒ และมีเกณฑใหคะแนนเปน ๐, ๑, ๒ แตมีบางทานใหคะแนน ๑.๕
ซึ่งไมมีในเกณฑที่กําหนด ถาเกิดกรณีดังกลาวสวนกลางจะถือวาขอมูลเกิดความคลาดเคลื่อน และตัด
ขอมูลดังกลาวออกจากการประมวลผลภาพรวม
๔. หลังจากกรอกขอมูลคะแนนสอบเสร็จเรียบรอยแลว ใหดาํ เนินการตรวจทานการกรอกคะแนนอีกครั้ง ในกรณีที่มี
จํานวนนักเรียนนอยอาจใชการตรวจสอบดวยสายตา แตถามีนักเรียนจํานวนมากๆ ขอใหตรวจสอบโดยใชคําสั่ง
ในโปรแกรม excel เชน คําสั่งตัวกรองขอมูล โดยดําเนินการ ดังนี้
๑) คลุมดําลงบนแถวซึ่งเปนหัวเรือ่ ง ดังนี้

๒) เลือกเมนูขอมูล แลวเลือกเครื่องหมายตัวกรอง

๑๖

๓) ใหดําเนินตรวจสอบคะแนนที่โรงเรียนบันทึกมาวามีคะแนนที่เกินคะแนนเต็มหรือไม มีการใสเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณนอกเหนือจากคะแนนหรือไม หรือมีการกรอกคะแนนซึ่งไมไดกําหนดในเกณฑการใหคะแนนหรือไม
ซึ่งทําไดโดยการเลือกที่เครื่องหมาย ชิ ชองที่กรอกคะแนนชองแรกไปจนถึงชองสุดทาย

๔) เมื่อพบขอมูลที่ผดิ ปกติ เชน บันทึกคะแนนเกินจากคะแนนเต็ม ใหใสเครื่องหมาย ชองคะแนนดังกลาว
แลวเลือกตกลง

๑๗

๕) เมื่อเลือกตกลงแลวจะพบขอมูลที่ผิดพลาด ใหดําเนินการตรวจสอบกับขอมูลจริง และดําเนินการแกไข
ใหถูกตอง

๖) เมื่อ แกไขเสร็จ เรียบรอยแลว ใหเลือ กทั้ง หมดและเลือ กตกลง ขอ มูลนัก เรียนก็จะกลับคืนมาทุก คน
หลังจากนั้นใหดําเนินการเชนเดียวกันในชองใหคะแนนตอๆ ไป จนครบทุกชอง

๕. เมื่อตรวจสอบการบันทึกคะแนน และแกไขครบทุกชองแลวใหดําเนินสงไฟล excel ดังกลาวใหกับสวนกลาง
ทางระบบ EPCC (ขอความสวนตัว)

