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คํานํา 

 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพอันนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเขมแข็งในทุกดาน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑       
จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ในดานการอานออกเขียนได จํานวน ๒ ครั้ง คือ ปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาค
เรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินในครั้งน้ี ไดแก ขอสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ดาน 
คือ อานออก อานรูเรื่อง และเขียนได และไดจัดทําคูมือแบบทดสอบการอานออกเขียนได ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ 
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดความเปนมาตรฐาน สามารถนําขอมูลสารสนเทศทีไ่ดไปวางแผนแกปญหา
และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับช้ันตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สํานักทดสอบทางการศึกษา หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือแบบทดสอบการอานออกเขียนได ช้ันประถมศึกษา  
ปที่ ๑ เลมน้ี จะเปนประโยชนสําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดสอบและพัฒนานักเรียนตอไป 
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คูมือแบบทดสอบการอานออกเขียนได 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘  

(ปลายภาคเรียนท่ี ๒) 
 
 
หลักการและเหตผุล 

 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพอันนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ใหมีความเขมแข็งในทุกดาน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑       
จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ประเทศที่เจริญแลวและมีความกาวหนาอยางมั่นคงในทุกดานใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยเฉพาะระดับช้ันประถมศึกษาในชวงช้ันแรก รัฐบาลชุดปจจุบันจึงกําหนดเปนนโยบายโดย
คณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา วาในระยะเรงดวน ปการศึกษา ๒๕๕๘ เด็กที่จบช้ันประถมศึกษา
ปที่ ๑ ตองอานออกเขียนได ดวยเหตุน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดจัดทํายุทธศาสตรปฏิรูป
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๘ ข้ึน โดยกําหนดเปนนโยบายเรงดวน ขอที่ ๑ ที่วา “เด็กท่ีจบชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๑ ตองอานออกเขียนได และตองมีระบบการประเมินท่ีเปนรูปธรรม” ในการน้ี สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสํานักตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการพัฒนาและสนับสนุนสงเสริมใหครู       
ในโรงเรียนทุกแหงพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีตางๆ เพื่อใหนักเรียนในทุกระดับช้ันสามารถอานเขียนได
ตามความสามารถของนักเรียนที่จบในแตละช้ันป โดยเฉพาะอยางย่ิงนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ตองอาน
ออกเขียนได และมอบหมายใหสาํนักทดสอบทางการศึกษาดําเนินการประเมินวานักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ 
สามารถอานออกเขียนไดทุกคนหรือไม และภาพรวมของประเทศอยูในระดับใด   
 สํานักทดสอบทางการศึกษาจึงไดดําเนินการสรางและพัฒนาขอสอบมาตรฐานสําหรับการสอบปลายภาค
เรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนมีและใชขอสอบมาตรฐานในการสอบ และเพื่อประเมินผลการ
ดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานขอที่ ๑ ดังกลาว กรอบโครงสรางขอสอบที่สรางข้ึนน้ี  
ไดจาก ๑) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๒) การวิเคราะหระดับพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน            
๓) กระบวนการเรียนรูภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักภาษา และใชวงคําศัพทในบัญชีคําพื้นฐาน โดยกลุมผูเช่ียวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิทางดานจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู  ครูผูสอนระดับช้ันประถมศึกษาปที่  ๑                
ที่มีประสบการณการสอนไมนอยกวา ๕ ป และนักวัดและประเมินผล ขอสอบที่สรางตามกรอบโครงสรางน้ี ครูผูสอน
จึงสามารถนําไปวินิจฉัยขอบกพรองของนักเรียนไดตรงประเด็นและสามารถแกปญหาการอานเขียนไดตรงตามความ
เปนจริงไดอีกทางหน่ึงดวย 
 ในการน้ี สํานักทดสอบทางการศึกษา โดยการมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จึงดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ินักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ในดานการอานออกเขียนได จํานวน ๒ ครั้ง 
คือ ปลายภาคเรียนที่ ๑ และปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินในครัง้น้ี ไดแก 
ขอสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ดาน คือ อานออก อานรูเรื่อง และเขียนได ทั้งน้ี เพื่อนําขอมูลสารสนเทศที่ได          
ไปวางแผนแกปญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับช้ันตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายยุทธศาสตร
ปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป  

 



 ๒

จุดประสงคของการประเมิน 

๑. เพื่อใหไดขอมูลผลประเมินการอานออกเขียนไดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๑ 
และปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘  

๒. เพื่อวิเคราะหผลการประเมินเปนสารสนเทศที่นําไปใชวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการอานออก
เขียนไดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ และช้ันถัดไปไดอยางเหมาะสม 

๓. เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการอานออกเขียนไดซึ่งเปนเครื่องมือในการ
เรียนรูของนักเรียนในช้ันที่สูงข้ึนใหมีความเขมแข็งและย่ังยืน  

 

นิยามศพัทเฉพาะ 

 ในการประเมินความสามารถดานการอานออกเขียนไดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ 
๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งน้ี ไดกําหนดนิยามไว ดังน้ี 

 อานออก  หมายถึง การอานออกเสียงคํา คําคลองจอง ขอความ หรือประโยคสั้นๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน 
(คําที่มีรูปวรรณยุกต และไมมีรูปวรรณยุกต คําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา และไมตรงมาตรา คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา 
คําที่มีอักษรนํา) 
 อานรูเ ร่ือง  หมายถึง การอานคํา คําคลองจอง ขอความสั้นๆ หรือประโยคสั้นที่ใชในชีวิตประจําวัน        
โดยสามารถบอกขอคิดที่ไดจากการอานรอยแกว รอยกรอง สําหรับเด็ก (เปนขอความงายๆ) จับใจความจากเรื่อง      
ที่อาน ตอบคําถามจากเรื่องที่อาน บอกความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณที่สําคัญที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 
และคาดคะเนจากเรื่องที่อาน  
 เขียนได  หมายถึง  การเขียนคํา  คําคลองจอง  ประโยค หรือขอความสั้นๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน         
โดยสามารถเขียนคํา ประโยค หรือขอความงายๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน เขียนสะกดคํา แจกลูกประสมคํา           
บอกความหมายของคํา เขียนเรียบเรียงประโยคงายๆ ตอคําคลองจองงายๆ 

 
ลักษณะของแบบทดสอบ 
 เครื่องมือที่ใชในการประเมินปลายภาคเรียนที่ ๒ น้ี เปนแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานออก 
เขียนได ซึ่งมีทั้งหมด ๓ ฉบับ ไดแก ฉบับที่ ๑ สอบการอานออกเสียง ฉบับที่ ๒ สอบการอานรูเรื่อง และฉบับที่ ๓ 
สอบการเขียน โดยแตละฉบับมีรายละเอียด ดังน้ี  

    ฉบับท่ี ๑ การอานออกเสียง แบงเปน ๓ ตอน  ภายในเวลา ๑๕ นาที ดังน้ี  
       ตอนท่ี ๑ การอานออกเสียงเปนคํา (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหนักเรียนอานออกเสียงเปนคํา
สองพยางค จํานวน ๒๐ คํา การใหคะแนน ใหคําละ ๐.๕ คะแนน (ถาอานไดเพียงพยางคใดพยางคหน่ึงไมไดคะแนน) 
      ตอนท่ี ๒ การอานออกเสียงเปนประโยค (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    

ตอนท่ี ๓ การอานออกเสียงเปนขอความ (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

                       
  ฉบับท่ี ๒ การอานรูเร่ือง   แบงเปน ๓ ตอน ๒๕ ขอ ใหเวลาสอบ ๓๐ นาที ดังน้ี 
       ตอนท่ี ๑ การอานรูเร่ืองเปนคํา (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 
        ตอนท่ี ๒ การอานรูเ ร่ืองเปนประโยค (คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน) เปนแบบเลือกตอบ โดย           
ใหนักเรียนอานประโยคที่กําหนดให แลวตอบคําถามจํานวน ๖ ขอ การใหคะแนน ขอละ ๒ คะแนน  
        ตอนท่ี ๓ การอานรูเร่ืองเปนขอความ (คะแนนเต็ม ๘ คะแนน) เปนขอสอบแบบเลือกตอบ โดยให
นักเรียนอานขอความแลวตอบคําถามจํานวน ๔ ขอ การใหคะแนน ขอละ ๒ คะแนน 
 
   ฉบับท่ี ๓ การเขยีน  แบงเปน ๓ ตอน ๓๐ ขอ ใหเวลาสอบ ๓๐ นาที ดังน้ี 
       ตอนท่ี ๑ การเขียนตามคําบอก (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหกรรมการประเมนิ/ครู อานคําแลวให
นักเรียนเขียนคําตามคําบอกของกรรมการ/ครู จํานวน ๒๐ คํา การใหคะแนน ใหคําละ ๐.๕ คะแนน 
        ตอนท่ี ๒ การเขียนประโยค (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหมาเขียนเปน
ประโยคที่มีความหมายหรือไดใจความ จํานวน ๕ ประโยค การใหคะแนน ขอละ ๒คะแนน  
        ตอนท่ี ๓ การเขียนอิสระ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) ใหนักเรียนเขียนประโยคหรือขอความจาก
รูปภาพที่กําหนดให จํานวน ๕ ภาพ โดยประโยคหรือขอความตองสอดคลองกับรูปภาพและไดใจความ การให
คะแนน ขอละ ๒ คะแนน  
 

โครงสรางของแบบทดสอบ 

แบบทดสอบการอานออกเขียนได สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ซึ่งสอดคลอง
กับมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย มีรายละเอียดตามกรอบโครงสราง ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔

 
 

สมรรถนะ 
 

องคประกอบ 
ตัวช้ีวัด 

ตามหลักสูตร 
ขอบขายสาระ 

(ส่ิงเรา) 

จํานวน
คํา/ 

จํานวนขอ 

รูปแบบ 
การประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ
การให
คะแนน 

มฐ. 

 
 
 

อาน
ออก 

คํา 
 

ประโยค 
 
 

ขอความ 
 

-อานออกเสียง คํา     
คําคลองจอง ขอความ
ส้ันๆ หรือประโยคส้ันที่
ใชในชีวิตประจําวัน   
(คําที่มีรูปวรรณยุกต 
และไมมีรูปวรรณยุกต 
คําที่มีตัวสะกดตรง
มาตรา และไมตรง
มาตรา คําที่มีพยัญชนะ
ควบกลํ้า คําที่มี
อักษรนํา) 

วงคําศัพทที่
กําหนด 
อักษรสามหมู
ประสมสระเสียง
ส้ัน-ยาว ๑๖ ตัว  
สระเกิน ๔ ตัว 
(ทั้งไมมีรูปและมี
รูปวรรณยุกต) 
  -อักษรกลาง    
ก จ ด ต บ ป อ 
  -อักษรสูง        
ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห 
  -อักษรต่ํา        
ค ง ช ซ ท น พ ฟ 
ม ย ร ล ว ฮ   
  -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  
  

๒๐ คํา 
 

๓๖ คํา 
๖ ประโยค 

 

๑ ขอความ 
  (๔๐ คํา 

๘ ประโยค) 

ปฏิบัติจริง 
 

ปฏิบัติจริง 
 
 

ปฏิบัติจริง 

๑๐ 
 

๑๒ 
 
 

๑๘ 

๒ : ๑ 
 

๖ : ๑ 
๑ : ๑ 

 
๔ : ๑ 
๑ : ๑ 

ท ๑.๑ 
ป.๑/๑ 
ท ๑.๑ 
ป.๑/๒ 

 
 
 

อาน    
รูเรื่อง 

คํา 
 

ประโยค 
 

ขอความ 
 

-บอกขอคิดที่ไดจากการ
อานรอยแกว รอยกรอง 
สําหรับเด็ก (เปน
ขอความงายๆ) 
-จับใจความจากเรื่องที่
อาน 
-ตอบคําถามจากเรื่องที่
อาน 
-บอกความหมายของคํา/
เครื่องหมายสัญลักษณที่
สําคัญ ที่พบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน 
-คาดคะเนจากเรื่องที่
อาน 

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

จับคู 
 

เลือกตอบ 
 

เลือกตอบ 

๑๐ 
 

๑๒ 
 

๘ 

๒ : ๑ 
๑ : ๑ 
๑ : ๒ 

 
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 

 
 
 

เขียนได 

คํา 
 

    ประโยค 
 
 

ขอความ 
 

-เขียนคํา ประโยคงายๆ 
ที่ใชในชีวิตประจําวัน 
-บอกความหมายของคํา 
-เขียนเรียบเรียงประโยค
งายๆ  

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 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 ดังน้ี 
 

๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.    ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.    ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
ฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง 

(ภาคปฏิบัติ) 
พักกลางวัน 

ฉบับที่ ๒ การอานรูเรื่อง 
(แบบทดสอบ) 

ฉบับที่ ๓ การเขียน 
(แบบทดสอบ) 

หมายเหตุ  ฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง ใหดําเนินการสอบใหแลวเสรจ็ภายในชวงเชาโดยใหพิจารณา 
              แตงต้ังกรรมการใหเหมาะสมกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ 
 

เกณฑการประเมิน   
 ในการประเมินผลความสามารถดานการอานออกเขียนไดของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒   

พิจารณาจากผลการทดสอบของนักเรียนจากการทําขอสอบแตละฉบับ โดยใชเกณฑการประเมิน ดังน้ี  
  

ฉบับท่ี ๑  การอานออกเสียง  ซึ่งแบงเปน ๓ ตอน กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี   
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   

                    - สวนของประโยค ถาอานเปนประโยคได ให  ๑ คะแนน และถาอานรวมเปน              
                      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

 

            ฉบับท่ี ๒  การอานรูเร่ือง  ซึ่งแบงเปน ๓ ตอน กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  
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 
             -  ถาลากเสนโยงกลุมคํากับคําไดถูกตอง ใหกลุมคําละ ๑ คะแนน ถาโยงกลุมคํากับคํา     

ไมถูกตอง ให ๐ คะแนน  
ตอนที่ ๒ การอานรูเรื่องเปนประโยค คะแนนเต็ม ๑๒ คะแนน เปนขอสอบแบบเลือกตอบ ๖ ขอ  

ตอบถูก ใหขอละ ๒ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน 
ตอนที่ ๓ การอานรูเรื่องเปนขอความ คะแนนเต็ม ๘ คะแนน เปนขอสอบแบบเลือกตอบ ๔ ขอ              

ตอบถูก ใหขอละ ๒ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน  
 

ฉบับท่ี ๓  การเขียน  ซึ่งแบงเปน ๓ ตอน กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี  
ตอนที่ ๑ การเขียนตามคําบอก คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน มีทั้งหมด ๒๐ คํา คําละ  ๐.๕  คะแนน    
              - ถานักเรียนสามารถเขียนตามคําบอกไดถูกตอง ๑ คํา ให  ๐.๕ คะแนน    
ตอนที่ ๒ การเขียนประโยค ใหนักเรียนนําคําที่กําหนดใหมาเขียนใหเปนประโยค คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนน มีทั้งหมด ๕ ขอ ขอละ ๒ คะแนน 
           ๒  คะแนน    - ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนประโยคที่มีความหมาย 
       สมเหตุสมผล และสะกดคําไดถูกตองทุกคํา 
       ๑  คะแนน  - ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนประโยคที่มีความหมาย 
        สมเหตุสมผล มีคําทีส่ะกดผิดไมเกิน ๒ แหง แตสามารถตีความหมาย 
        ของประโยคได หรือ 
    - ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนวลีหรือกลุมคําทีเ่ปนไปได 
        และสะกดไดถูกตองทุกคํา 
       ๐  คะแนน - ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนประโยคที่มีความหมาย 
        สมเหตุสมผล แตมีคําทีส่ะกดผิดต้ังแต ๓ คํา ข้ึนไป หรือ 
    - ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนเปนวลีหรือกลุมคําทีเ่ปนไปได 
          แตสะกดคําผิด หรือ 

                - ถานักเรียนนําคําที่กําหนดมาเขียนไมเปนประโยคหรือเขียนคํา/วลี    
       หรือไมเขียน 

  
 
 
 



 ๗

ตอนที่ ๓ การเขียนอสิระ ใหนักเรียนเขียนประโยคหรอืขอความจากรปูภาพ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน 
มีทั้งหมด ๕ ขอ ขอละ ๒ คะแนน  

        ๒  คะแนน    - ถานักเรียนเขียนขอความหรือเขียนเรียงความไดสอดคลองกับรปูภาพ 
        ที่กําหนดใหและมีความหมาย และมีการสะกดคําไดถูกตองทุกคํา    
       ๑  คะแนน   - ถานักเรียนเขียนขอความหรอืเขียนเรียงความไดสอดคลองกับรปูภาพ 
        ที่กําหนดใหและมีความหมาย  โดยมีคําทีส่ะกดผิดไมเกิน ๒ แหง แต 
        สามารถตีความหมายได หรือ 
    - ถานักเรียนเขียนไดเปนคํา/กลุมคําซึง่ไมเปนประโยค แตเขียนเปนคําที ่
        สอดคลองกบัรปูภาพที่กําหนดให และสะกดคําไดถูกตองทกุคํา 
       ๐  คะแนน - ถานักเรียนเขียนขอความหรอืเขียนเรียงความไดสอดคลองกับรปูภาพ 
        ที่กําหนดใหและมีความหมาย แตมีคําทีส่ะกดผิดต้ังแต ๓ คํา ข้ึนไป หรือ 
    - ถานักเรียนเขียนไดเปนคํา/กลุมคําซึง่ไมเปนประโยคแตเขียนเปนคําที ่
        สอดคลองกบัรปูภาพที่กําหนดให และสะกดคําผิด หรือ 
    - ถานักเรียนเขียนขอความหรอืคํา/กลุมคําไมสอดคลองกบัรปูภาพที ่
                กําหนดใหหรอืไมเขียน       

 

การแปลความหมายของผลการประเมิน 

 ผลการประเมินในภาพรวม สามารถแปลความหมายได ดังตอไปน้ี  

ความหมายในภาพรวม ระดับความสามารถ 

ความสามารถของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ในการอานออกเสียง อานรูเรื่อง และ
เขียน คํา ประโยค และขอความในวงคําศัพทที่กําหนดไดถูกตอง ต้ังแตรอยละ ๗๕ ขึ้นไป 

ดีมาก 

ความสามารถของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ในการอานออกเสียง อานรูเรื่อง และ
เขียน คํา ประโยค และขอความในวงคําศัพทที่กําหนดไดถูกตอง ต้ังแตรอยละ ๕๐ ขึ้นไป
แตนอยกวารอยละ ๗๕  

ดี 

ความสามารถของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ในการอานออกเสียง อานรูเรื่อง และ
เขียน คํา ประโยค และขอความในวงคําศัพทที่กําหนดไดถูกตองต้ังแตรอยละ ๒๕ ขึ้นไป
แตนอยกวารอยละ ๕๐ 

พอใช 

ความสามารถของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ในการอานออกเสียง อานรูเรื่อง 
และเขียน คํา ประโยค และขอความในวงคําศัพทที่กําหนดไดถูกตอง ตํ่ากวารอยละ ๒๕ 

ปรับปรุง 

  

การนําผลการประเมินไปใชในการวินิจฉัยนักเรียน 
ผลจากการทดสอบการอานออกเขียนไดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๑ และ ๒    

ปการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งน้ี นอกจากจะนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการอานเขียนของนักเรียนในภาพรวม
ของประเทศ สังกัด หรือเขตพื้นที่การศึกษา แลว โรงเรียนยังสามารถใชผลการประเมินในการวินิจฉัยขอบกพรอง  
ของนักเรียนในการอานเขียนไดทันที และสามารถทบทวนวิธีการสอนของครูไดอีกทางหน่ึงดวย หลังจากที่โรงเรียน
บันทึกขอมูลผลการประเมินของนักเรียนรายบุคคลสงเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการ



 ๘

การศึกษาข้ันพื้นฐานเสร็จเรียบรอยแลว ครูที่สอนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทุกคน ควรรวมกันพิจารณาผลการประเมิน
ของนักเรียนในภาพรวมและวิเคราะหเปนรายคน ซึ่งจะทําใหทราบวาโดยภาพรวมของโรงเรียน นักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑  มีจุดออนที่ตองเรงแกไขในเรื่องใด ครูจะไดปรับวิธีการสอนใหมใหเหมาะกับกลุมนักเรียน 
กลุมที่มีปญหาน้ันๆ สวนการวิเคราะหผลการประเมินเปนรายคนจะทําใหครูทราบวา นักเรียนคนน้ันไมเขาใจเรื่องใด         
ก็จะสามารถแกไขและพัฒนาไดตรงประเด็น  

การวิเคราะหและพิจารณาผลการประเมินการอานออกเขียนไดช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ เพื่อการวินิจฉัย
ขอบกพรองดานการอานเขียนของนักเรียน พิจารณาไดดังรายละเอียดตอไปน้ี  

๑) การวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล 
     

จากผลการทดสอบ ฉบับท่ี ๑  การอานออกเสียง ครูสามารถพิจารณาไดวานักเรียนแตละคนอานออกเสียง    
ในแตละตอนแลวอานไดหรืออานไมได ดังน้ี  

ตอนที่ ๑  จากการอานออกเสียงเปนคํา ๒๐ ขอ ๒๐ คํา น้ัน ครูทราบไดทันทีวานักเรียนแตละคนอาน
ออกเสียง ผิดที่คําใดบาง  ผิดคําที่เปนพยัญชนะที่มีความคลายคลึงกัน เชน ก – ภ เปนตน หรือผิดที่
การใชสระเสียงสั้นเสียงยาวในการประสมเปนคํา หรือคําที่ใชวรรณยุกต หรือคําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา 
และไมตรงมาตรา หรือคําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา หรือคําที่มีอักษรนํา เชน 

 “ทางไกล” ถานักเรียนอาน “ทาง” ไมได แตอาน “ไกล” ได แสดงวานักเรียนมี
ขอบกพรองในการอาน “คําท่ีมีตัวสะกดตรงมาตรา” ครูตองกลับไปทบทวนวิธี     
การสอนใหม และ/หรือฝกฝนใหนักเรียนไดอานคําที่มีตัวสะกดตรงมาตราใหมากข้ึน  
จนคลอง 

 “มะยม” ถานักเรียนอาน “มะ” ได แตอาน “ยม” ไมได   แสดงวานักเรียนมี
ขอบกพรองในการอาน “คําท่ีใชสระลดรูปและมีตัวสะกด” ครูตองกลับไปทบทวนวิธี
สอนใหม และ/หรือฝกฝนใหนักเรียนไดอานคําที่มีตัวสะกดที่มีการใชสระลดรูป และ
สระเปลี่ยนรูป มากข้ึนจนคลอง 
 

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 “คําท่ีใชสระลดรูปและมีตัวสะกด”และอาจ        
มีขอบกพรองในการอาน “คําท่ีมีสระเปลี่ยนรูป” ดังน้ัน ครูจึงตองกลับไปทบทวน
วิธีการสอนอานคําที่ใชสระลดรูป/สระเปลี่ยนรูปใหม และฝกฝนใหนักเรียนอานได    
จนคลองแคลว 

 ถานักเรียนอานไดเปนคําแตไมสามารถอานเปนประโยคไดแสดงวานักเรียน             
มีขอบกพรองในเรื่องการอานคลอง ดังน้ันครูจึงตองฝกฝนการอานประโยคใหนักเรียน  
อานไดจนคลองแคลว 
 

ตอนที่ ๓  จากการอานออกเสียงเปนขอความที่มี ๔๐ คํา (ไมนับคําซ้ํา) ครูสามารถพิจารณาไดวา
นักเรียนแตละคนที่อานขอความที่กําหนดใหน้ัน มีคําใดบางที่นักเรียนอานถูกตอง คําใดบางที่นักเรียน



 ๙

อานผิด คําที่นักเรียนอานผิดน้ัน เปนคําที่ใชสระเสียงสั้น  คําที่ใชสระเสียงยาว  คําที่ใชวรรณยุกต คําที่
ใชสระเกิน  คําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา  คําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา  คําที่มีพยัญชนะควบกล้ํา  คําที่มี
อักษรนํา คําที่มีสระเปลี่ยนรูป คําที่มีสระลดรูป แตละประเภทอยางละกี่คํา กลุมคําใดที่นักเรียนคนน้ี
อานผิดมากที่สุด หรือมีนักเรียนกี่คนที่ยังมีปญหาในการอานรวมเปนประโยค ครูก็จะมีขอมูลในการ
วินิจฉัยหาสาเหตุที่แทจริงวาปญหาน้ันๆ เกิดจากวิธีการสอนของครูหรือวิธีการเรียนรูของนักเรียน  
(การวินิจฉัยการอานเปนขอความของนักเรียนใชหลักการเดียวกับการวินิจฉัยการอานเปนคําและ    
การอานเปนประโยค ในตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒) 

หมายเหตุ  กรณีที่พบวานักเรียนยังมีขอบกพรองในการอานออกเสียง ตามขอวินิจฉัยในการอานตอนที่ ๑ และ
ตอนที่ ๒ ครูตองพัฒนาจนนักเรียนอานออกเสียกอน และกรณีที่นักเรียนอานไมออก ผลของการทดสอบจาก
แบบทดสอบฉบับที่ ๒ ไมควรนํามาใชในการวินิจฉัยหรือแกไขปญหา แตถาหากพบวานักเรียนสามารถอานออก
เฉพาะสวนที่เปนคํา ครูสามารถใชผลในตอนที่ ๑ ในการวินิจฉัยวานักเรียนมีความเขาใจในความหมายของคําที่อาน
และพัฒนาตอไป 

 

 จากผลการทดสอบ ฉบับท่ี ๒ การอานรูเร่ือง หลังจากพิจารณาการอานคํา ประโยค และขอความของ
นักเรียนจากผลการสอบฉบับท่ี ๑ การอานออกเสียง แลว คณะครูควรรวมกันพิจารณาวา นักเรียนแตละคนสามารถ
เขาใจความหมายของ คํา ประโยค และขอความที่อานหรือไม ดังน้ี 

ตอนที่ ๑  จากการใหนักเรียนอาน คํา ๑๐ ขอ ๑๐ คํา แลวใหนักเรียนลากเสนโยงภาพที่มีความหมาย
ตรงกับคําที่กําหนดใหถูกตอง และอีก ๕ ขอ ที่ใหนักเรียนลากโยงกลุมคําที่เปนความหมายหรือบอก
ลักษณะของคําน้ันๆ กับคําน้ัน จากการวิเคราะหคําตอบของนักเรียน จะทําใหครูทราบวานักเรียน    
แตละคนน้ันเขาใจความหมายของคําที่อานคําใดบาง เชน 

 “จับหู” ถานักเรียนอานแลวเขาใจคําวา “จับหู” หมายถึง อาการที่ยกมือไปที่หูและ    
ใชน้ิวจับที่ใบหู นักเรียนจะตองลากเสนโยงคําวา “จับหู” กับภาพที่กําหนดไดถูกตอง   
แตถาลากเสนโยงไมถูกตอง ยอมแสดงวานักเรียนอานคําออกแตไมเขาใจความหมาย
ของคําที่อาน ครูที่สอนนักเรียนคนน้ันตองกลับไปทบทวนวิธีการสอนใหม เพื่อเสริม
ความเขาใจโดยพยายามใชสื่อประกอบการสอนใหมากข้ึน และ/หรือฝกฝนใหนักเรียน
ไดบอกหรืออธิบายสิ่งที่เขาใจจากคําที่ใหนักเรียนอานใหมากข้ึน เพื่อครูจะไดตรวจสอบ
ความเขาใจของนักเรียนและปรับแกไดอยางถูกตอง 

 “ที่อยูอาศัยของคน” ถานักเรียนอานแลวเขาใจกลุมคํา “ที่อยูอาศัยของคน” หมายถึง
คําวา “บาน” นักเรียนจะตองลากเสนโยงกลุมคํา “ที่อยูอาศัยของคน” กับคําวา 
“บาน” ไดถูกตอง แตถาลากเสนโยงไมถูกตอง ยอมแสดงวานักเรียนอานคําออกแตไม
เขาใจความหมายของคําที่อาน หรืออานกลุมคําออกแตไมเขาใจวาหมายถึงอะไร ครูที่
สอนนักเรียนคนน้ันตองกลับไปทบทวนวิธีการสอนใหม เพื่อเสริมความเขาใจโดย
พยายามใชสื่อประกอบการสอนใหมากข้ึน และ/หรือฝกฝนใหนักเรียนไดบอกหรือ
อธิบายสิ่งที่เขาใจจากคําที่ใหนักเรียนอานใหมากข้ึน เพื่อครูจะไดตรวจสอบความเขาใจ
ของนักเรียนและปรับแกไดอยางถูกตอง 
 

ตอนที่ ๒  จากการทดสอบวานักเรียนอานประโยคแลวรูเรื่องหรือไม ซึ่งขอสอบตอนน้ีมี ๖ ขอ ขอละ ๑
ประโยคน้ัน การวินิจฉัยการอานประโยคแลวเขาใจเรื่องราว และตอบคําถามจากประโยคที่กําหนดให
ไดถูกตอง (ครูตองมั่นใจวานักเรียนอานคําทุกคําและเขาใจความหมายของคําทุกคําไดถูกตองกอน) 



 ๑๐

การวินิจฉัยการอานประโยคแลวรูเรื่องน้ัน ประโยคมีความซับซอนมากกวาคํา เพราะมีองคประกอบ
มากกวา การทําความเขาใจกับประโยค ครูอาจตองพูดคุยซักถามนักเรียนคนน้ันวา ในแตละประโยคที่
นักเรียนตอบผิดน้ัน นักเรียนเขาใจวาอยางไร แลวใหนักเรียนพิจารณาประโยคใหม ทั้งน้ี เพื่อใหแนใจ
วานักเรียนไมไดตอบถูกเพราะการเดา ครูตองสรางความเขาใจโดยการทบทวนหลายๆ ครั้ง และฝกให
นักเรียนไดพูดอธิบายสิ่งที่เขาใจจากประโยคที่ใหนักเรียนอาน อาจใชสื่อประกอบการสอนใหมากข้ึน 
เพื่อครูจะไดตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและปรับแกไดอยางถูกตอง 
 

ตอนที่ ๓  จากการทดสอบวานักเรียนอานขอความแลวรูเรื่องหรือไม ซึ่งขอสอบในตอนน้ีมี ๔ ขอ ขอละ 
๑ ขอความ แตละขอเปนขอความที่ระบุเปนเรื่องราวที่มีความหมาย มีการดําเนินเหตุการณ  (ครูตอง
มั่นใจวานักเรียนอานคําทุกคําและเขาใจความหมายของคําทุกคําไดถูกตองกอน) ในการวิเคราะห
วินิจฉัยวานักเรียนอานรูเรื่องและสามารถเขาใจเหตุการณทั้งหมด แลวตอบคําถามจากเหตุการณที่
กําหนดใหได แสดงวานักเรียนอานแลวเขาใจเรื่องราว แตถานักเรียนเลือกคําตอบไมถูกตอง อาจแสดงวา 
นักเรียนสับสนในเหตุการณ ตัวละคร พฤติกรรมของคนในเหตุการณก็ได ที่สําคัญนักเรียนอาจยังไม
สามารถสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องราวน้ันๆ ได  ครูควรตองทบทวนวิธีการสอนใหม         
โดยพยายามต้ังคําถามจากงายไปยาก เชน ทบทวนเรื่องราวในเหตุการณ ต้ังคําถามที่กระตุนการคิด
เช่ือมโยง คิดหาความสัมพันธ ตีความเหตุการณในเรื่อง เปนตน ใชสื่อประกอบการสอนใหมากข้ึน และ
ครูตองอดทนใหนักเรียนตอบคําถามหากนักเรียนตองการเวลาคิด เพื่อใหนักเรียนไดบอกหรืออธิบาย 
สิ่งที่เขาใจจากเรื่องราวที่ใหนักเรียนอานใหมากข้ึน เพื่อครูจะไดตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและ
ปรับแกไดอยางถูกตอง 

 
จากผลการทดสอบ ฉบับท่ี ๓ การเขียน ครูพิจารณาไดวานักเรียนแตละคนสามารถเขียนไดหรือไมได     

ในแตละตอน ดังน้ี  
ตอนที่ ๑  จากการเขียนคําของนักเรียนตามคําบอกของผูประเมินหรือครูจํานวน ๒๐ ขอ ๒๐ คําน้ัน 
เมื่อวิเคราะหจากผลการเขียนของนักเรียน ครูยอมสามารถทราบไดทันทีวานักเรียนแตละคนเขียนผิด
เพราะเหตุใด เชน ฟงเสียงพยัญชนะไมชัดเจน (นักเรียนอาจไดยินคําวา มาดู เปน ตาดู) จํารูป          
สระประสมเสียงสั้นหรือเสียงยาวไมได จึงเขียนไมถูกตอง ใชวรรณยุกตไมถูกตอง เขียนตัวสะกดไม
ถูกตอง เขียนคําที่มีพยัญชนะควบกล้ําไมถูกตอง เขียนคําที่มีอักษรนําไมถูกตอง หรือมีความสับสน
ระหวางตําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรตํ่าและอักษรสูง ที่ประสมดวยสระและมีรูปวรรณยุกตปรากฏดวย
เชน 

 “ทองผูก”ถานักเรียนเขียน “ทอง” ไมได แตเขียน “ผูก” ได แสดงวานักเรียนมี
ขอบกพรองในการเขียน “สระออท่ีมีตัวสะกดรวมท้ังอาจไมเขาใจคําท่ีมีสระผสม
ตัวสะกดและเ พ่ิมวรรณยุกตหรือมีขอบกพรองในการเขียนประสมคํา ท่ีมี    
วรรณยุกต” ครูควรตองทบทวนวิธีการสอนใหม และ/หรือฝกฝนใหนักเรยีน ไดเขียนคํา
ที่ใชสระออและเขียนคําที่มีวรรณยุกตโทใหมากข้ึนจนคลอง 

 

ตอนที่ ๒  การทดสอบการเขียนตอนที่ ๒ (การเขียนประโยค) น้ี 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 “พอพาเราไปหายายในวันปใหมหรือวันปใหมฉันไดกินเคก ฯลฯ” 
แสดงวา นักเรียนเขียนตามภาษาพูดของตน นักเรียนอาจเขาใจหนาที่ของคําในประโยค 
และเปนประโยคที่มีความเปนไปไดมีความหมาย หากนักเรียนเขียนวา “ฉันช่ือปใหม”
ซึ่ งไม เปนประโยคแต เปนกลุม คําที่มีความหมาย น่ันแสดงให เห็นวานักเรียน              
มีขอบกพรองในการสรางประโยคที่สมบูรณ ครูตองหมั่นฝกใหนักเรียนแตงประโยค 
หรือเรียบเรียงประโยคใหมากข้ึนจนคลอง และเขาใจประโยคอยางมีความหมาย 
 

ตอนที่ ๓  การทดสอบการเขียนตอนที่ ๓ (การเขียนอิสระ) น้ี ตองการวัดความสามารถในการเขียนของ
นักเรียนวาสามารถแปลความหมายจากภาพและสื่อสารออกมาเปนประโยคไดหรือไม โดยใหนักเรียน
เขียนประโยค  ๑ ประโยค (หรือมากกวาหากนักเรียนสามารถเขียนได) ซึ่งขอสอบมีทั้งหมด 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
อาการหรือเรื่องราวในภาพได หรือเขียนวา “ดูบัว” หรือ “บัว”แสดงวานักเรียน
สามารถสื่อสารไดเพียงสิ่งที่เห็นในภาพเทาน้ัน  เปนตน น่ันแสดงวา การสื่อความหมาย
ของนักเรียนยังเปนคํา หรือวลี ทําใหการสื่อเรื่องราวในภาพจึงไมสมบูรณ ดังน้ัน       
ครูตองหมั่นฝกใหนักเรียนแตงประโยค หรือเรียบเรียงประโยคใหมากข้ึนจนคลอง และ
เขาใจประโยคอยางมีความหมาย และขยายจากการเขียน ๑ ประโยค เปนหลายๆ  
ประโยคตอไป 

๒) การวิเคราะหผลในภาพรวมของโรงเรียน   
 จากผลการทดสอบนักเรียนรายคน โรงเรียนสามารถนํามาวิเคราะหและสรุปหาจุดบกพรองของ     

การสอนหรือการเรียนรูของนักเรียนในภาพรวมได เชน พบวานักเรียนสวนใหญอานผิดซ้ําๆ ที่คําเดียวกัน แสดงวา  
คําน้ันเปนคํายากสําหรับนักเรียน ครูควรตองปรับกระบวนการสอน ทําความเขาใจกับนักเรียน และฝกใหมากข้ึน 
หรือพบวานักเรียนสวนใหญอาน-เขียนคําที่ใชวรรณยุกตไมถูกตองในกลุมพยัญชนะเสียงสูง โรงเรยีนควรสงเสริมใหครู 
พัฒนาชุดฝกเพื่อใหนักเรยีนไดฝกอาน-เขียนคําที่ใชวรรณยุกตโดยใหทําซ้ําๆ จนคลอง ก็จะเปนการแกปญหาที่ตรงจุด 
เปนตน ทั้งน้ี สิ่งที่โรงเรียนวิเคราะหไดจากผลการทดสอบจะชวยใหครูคนหาเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน  
หรือปรับเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อแกไขปญหาการอานเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ไดหมดทุกคน และชวยกัน
เสริมสรางพื้นฐานการอานเขียนของนักเรียนใหเขมแข็ง จนเปนเครื่องมือการเรียนรูของนักเรียนในช้ันเรียนถัดไปได 
เปนอยางดี 
 

ข้ันตอนการดําเนินการสอบวัดความสามารถในการอานออกเขียนได 
๑. การเตรียมการกอนการสอบ 
   กอนการสอบ ใหโรงเรียนเตรียมการใหพรอมเพื่อใหการดําเนินการสอบไดมาตรฐาน และปองกันมิใหเกิด
ปญหาในการสอบ ดังน้ี 
   ๑.๑ การจัดหองสอบ ใหจัดหองสอบตามปกติของการจัดสอบในปลายป ปลายภาคของโรงเรียน   



 ๑๒

๑.๒ การแตงต้ังกรรมการกํากับการสอบ  ใหแตงต้ังกรรมการหองสอบละ ๒ คน สลับกรรมการอยางนอย 
๑ คน จากตางโรงเรียน (สําหรับแบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง ใหพิจารณาแตงต้ังกรรมการใหเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียนเพื่อใหสอบเสร็จภายในครึ่งวัน) 

๑.๓ การจัดทําสําเนาแบบทดสอบและเอกสารประกอบ สํานักทดสอบทางการศึกษาจะสงตนฉบับให     
สํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตละ ๑ ชุด ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาตองดําเนินการจดัเตรยีมทําสําเนาขอสอบ
หรือมอบหมายใหโรงเรียนจัดทํา สําหรับดําเนินการสอบ ดังน้ี 

   ๑.๓.๑ แบบทดสอบฉบับที่ ๑ การอานออกเสียง แบงเปน ๒ สวน คือ แบบทดสอบสําหรับนักเรียน 
และแบบทดสอบสําหรับกรรมการใหคะแนน การจัดเตรียมแบบทดสอบน้ัน แบบสําหรับใหนักเรียนอานใหสําเนา     
๑ ชุด ตอ ๑ หองสอบ (กรณีแตงต้ังกรรมการเพิ่มใหสําเนาตามจํานวนกรรมการ) แบบทดสอบสําหรับใหกรรมการ  
ใหคะแนน ใหจัดทําสําเนาแบบทดสอบใหพอดีกับจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ 

    ๑.๓.๒ แบบทดสอบฉบับที่ ๒ การอานรูเรื่อง ใหจัดทําสําเนาแบบทดสอบใหพอดีกับจํานวนนักเรียน   
ที่เขาสอบ 

    ๑.๓.๓ แบบทดสอบฉบับที่ ๓ การเขียน แบงเปน ๒ สวน คือ แบบทดสอบสําหรับนักเรียน และ
แบบทดสอบสําหรบักรรมการในการอานคําใหนักเรียนเขียน รวมถึงอานคําช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจการทําแบบทดสอบ
ในตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ การจัดทําแบบทดสอบสาํหรบันักเรียนใหสําเนาพอดีกับจํานวนนักเรยีนที่เขาสอบ  สําหรับ
กรรมการใหสําเนา ๑ ชุด ตอ ๑ หองสอบ 

    ๑.๓.๔ แบบกรอกคะแนนนักเรียนใหจัดทําสําเนา ๑ ชุด ตอ ๑ หองสอบ และแบบสรุปขอมูลผลการ
ประเมินการอานออกเขียนได ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ (ปลายภาคเรียนที่ ๑) ใหจัดทําสําเนา ๑ ชุด        
ตอ ๑ โรงเรียน 
 

๒. การดําเนินการสอบ 
  ในการดําเนินการสอบ ใหคณะกรรมการดําเนินการ ดังตอไปน้ี  

๒.๑ กรรมการดําเนินการสอบรับแบบทดสอบกอนการสอบไมเกิน ๓๐ นาที จากน้ันศึกษาและทําความ
เขาใจวิธีการสอบและเกณฑการใหคะแนนรวมกัน 

๒.๒ กรรมการดําเนินการสอบเปดซองแบบทดสอบ และตรวจสอบจํานวนแบบทดสอบในแตละซอง       
ใหครบตามจํานวนนักเรียนในแตละหองสอบและใหครบทั้ง ๓ ฉบับ  

๒.๓ ใหกรรมการดําเนินการสอบแบบทดสอบแตละฉบับ โดยดําเนินการตามรายละเอียด ดังน้ี 

แบบทดสอบฉบับท่ี ๑ การอานออกเสียง (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) 
๑) ใหนักเรียนสอบอานออกเสียงเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนอานทีละ ๑ คน  
๒) กรรมการเขียนช่ือ สกุล โรงเรียน หองที่ เลขที่ ของนักเรียน ลงในแบบทดสอบสําหรับกรรมการบันทึก

คะแนน 
๓) กรรมการแจกบทอานสําหรับนักเรียนใหนักเรียน พรอมทั้งอธิบายคําช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจ กอนลงมือ

อานพรอมกับจับเวลา  
  ๔) กรรมการใสเครื่องหมาย  ในชองคําที่นักเรียนอานถูก และใสเครื่องหมาย × ในชองคําที่นักเรียนอานผิด  
๕) ใหเวลานักเรียนสอบอานออกเสียงคนละไมเกิน ๑๕ นาที  เมื่อกรรมการดําเนินการสอบใหสัญญาณ

หมดเวลาแลว นักเรียนยังอานไมเสร็จ ใหนักเรียนหยุดอานทันที  
๖) กรรมการดําเนินการสอบตรวจสอบความถูกตองของคําที่นักเรียนอานทันที แลวกรอกขอมูล             

ลงแบบบันทึกคะแนนอานออกเขียนไดของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ 
๗) ใหนักเรียนคนถัดไปเขามาสอบอานตอไป 

 



 ๑๓

แบบทดสอบฉบับท่ี ๒  การอานรูเร่ือง (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)    
๑) กรรมการแจกแบบทดสอบใหนักเรียนทุกคน และใหนักเรียนเขียนขอมูลสวนบุคคล (ช่ือ สกุล โรงเรียน 

หองที่ เลขที่) ลงในแบบทดสอบ  
๒) กรรมการอานคําช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจวิธีการทําขอสอบในแตละตอนกอนลงมือสอบ 
๓) เมื่อนักเรียนเขาใจวิธีการทําขอสอบแลว ใหนักเรียนลงมือทําในแบบทดสอบ กรรมการจับเวลา 
๔) กรรมการบอกเวลา ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ เมื่อเวลาสอบผานไปแลวครึ่งหน่ึงของเวลาสอบ ครั้งที่ ๒ เมื่อ

เหลือเวลาสอบ ๕ นาทีสุดทาย 
๕) เมื่อหมดเวลา ใหนักเรียนวางแบบทดสอบไวบนโตะ กรรมการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตามลําดับ

เลขที่สอบ แลวนําบรรจุใสซองและนําสงกรรมการตรวจใหคะแนนตอไป 
แบบทดสอบฉบับท่ี ๓ การเขียน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) 
๑) กรรมการแจกแบบทดสอบใหนักเรียนทกุคน  และใหนักเรียนเขียนขอมูลสวนบุคคล (ช่ือ สกุล โรงเรียน

หองที่ เลขที่) ลงในแบบทดสอบ  
๒) กรรมการอานคําช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจวิธีการทําขอสอบในแตละตอนกอนลงมือสอบ 
๓) เริ่มลงมือสอบ ตอนที่ ๑ การเขียนตามคําบอก ใหกรรมการอานคําที่กําหนดไวในแบบทดสอบ         

ใหนักเรียนเขียนพรอมกัน โดยแตละคําใหกรรมการอานซ้ํา ๓ ครั้ง โดยใหมีระยะหางของการอาน ๑๐-๑๕ วินาทีตอครั้ง 
ใหเวลานักเรียนเขียนแตละคํา ไมเกินคําละ ๑ นาที 

๔) เมื่อสอบตอนที่ ๑ เสร็จแลว ใหนักเรียนลงมือสอบตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓   
๕) กรรมการบอกเวลา ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ เมื่อเวลาสอบผานไปแลวครึ่งหน่ึงของเวลาสอบ ครั้งที่ ๒          

เมื่อเหลือเวลาสอบ ๕ นาทีสุดทาย 
๖) เมื่อหมดเวลา ใหนักเรียนวางแบบทดสอบบนโตะ กรรมการเก็บรวบรวมแบบทดสอบเรียงตามลําดับ

เลขที่สอบ แลวนําบรรจุใสซองและนําสงกรรมการตรวจใหคะแนนตอไป 
 

๓. การดําเนินการหลังสอบ 
   เมื่อดําเนินการทดสอบเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังน้ี  

๑) กรรมการนําคะแนนจากแบบทดสอบฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ มาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ          
การใหคะแนน และกรอกคะแนนที่ไดลงแบบบันทึกคะแนนอานออกเขียนไดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑    

๒) โรงเรียนบันทึกคะแนนตามแบบบันทึกคะแนนการอานออกเขียนได และบันทึกสรุปรายงาน            
การประเมินการอานออกเขียนได ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ (ปลายภาคเรียนที่ ๑)  ลงโปรแกรม excel 
นําสงเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๓) เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลการสอบของแตละโรงเรียนในโปรแกรม excel ใหอยูใน sheet เดียวกัน 
แลวนําสงสํานักทดสอบทางการศึกษาทางระบบ EPCC (ขอความสวนตัว)  ภายในวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
ในขณะเดียวกัน โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษานําขอมูลผลการสอบไปใชในการพัฒนานักเรียนตาม

จุดออนและขอคนพบจากผลการประเมินเปนรายบุคคลตามขอวินิจฉัยตามแนวการนําผลการประเมินไปใชในการ
วินิจฉัยนักเรียนในการวิเคราะหนักเรียนเปนรายคนและในภาพรวมของโรงเรียนไดในทันที 
 

   

 



 ๑๔

แบบบนัทกึคะแนนอานออกเขียนไดของนกัเรียน ช้ันประถมศกึษาปที ่๑ 

 

หอง
สอบ 

เลขที่ 
ช่ือ - สกุล 

  

การอานออกเสียง (๔๐) การอานรูเร่ือง ๓๐ การเขียน (๓๐) 

คํา 
(๑๐) 

ประโยค 
(๑๒) 

ขอความ 
(๑๘) 

คํา 
(๑๐) 

ประโยค 
(๑๒) 

ขอความ 
(๘) 

คํา
(๑๐) 

ประโยค 
(๑๐) 

อิสระ 
(๑๐) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                        

            



 ๑๕

วิธีปฏิบตัิในการบันทกึคะแนนลงไฟล excel  สงสวนกลาง 
๑. สวนกลางจะสงฟอรมกรอกคะแนนซึ่งเปนไฟล excel ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจะสงใหพรอมกับ 
    แบบทดสอบการอานออกเขียนได ช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ ทางระบบ EPCC  
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงไฟล excel ใหโรงเรียนกรอกคะแนนสอบของนักเรียนในแตละฉบับแตละตอน

ของแบบทดสอบ 
๓. ในการบันทึกผลสอบใหบันทึกขอมูลนักเรียนรายคน ต้ังแต ช่ือเขต รหัสโรงเรียน ช่ือนักเรียน หอง เลขที่      

ประเภทเด็กพิเศษ คะแนนที่นักเรียนทําไดในแตละตอนของแบบทดสอบทั้ง ๓ ฉบับ   
    ขอควรระวังในการกรอกขอมูล 
 ๑) นักเรียนที่ขาดสอบไมตองกรอกขอมูล 
 ๒) กรณีนักเรียนทําได ๐ คะแนนในบางตอน ใหกรอกเลข ๐ เทาน้ัน หามกรอกเครื่องหมายอื่นหรือเวนวางไว 
 ๓) การใหคะแนนนักเรียนใหยึดตามเกณฑในคูมือเทาน้ัน หามใหคะแนนนอกเหนือจากที่คูมอืกําหนด 
              เชน บางขอคะแนนเต็ม ๒ และมีเกณฑใหคะแนนเปน  ๐, ๑, ๒ แตมีบางทานใหคะแนน ๑.๕ 
              ซึ่งไมมีในเกณฑที่กําหนด ถาเกิดกรณีดังกลาวสวนกลางจะถือวาขอมลูเกิดความคลาดเคลื่อน และตัด 
              ขอมูลดังกลาวออกจากการประมวลผลภาพรวม 
๔. หลังจากกรอกขอมูลคะแนนสอบเสรจ็เรียบรอยแลว ใหดําเนินการตรวจทานการกรอกคะแนนอกีครั้ง ในกรณีที่ม ี
    จํานวนนักเรียนนอยอาจใชการตรวจสอบดวยสายตา  แตถามีนักเรียนจํานวนมากๆ ขอใหตรวจสอบโดยใชคําสั่ง 
    ในโปรแกรม excel เชน คําสั่งตัวกรองขอมลู โดยดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑) คลุมดําลงบนแถวซึ่งเปนหัวเรือ่ง ดังน้ี 
 
 

 
 
 ๒) เลือกเมนูขอมูล แลวเลือกเครื่องหมายตัวกรอง  
 
 

 



 ๑๖

 ๓) ใหดําเนินตรวจสอบคะแนนที่โรงเรียนบันทึกมาวามีคะแนนที่เกินคะแนนเต็มหรือไม มีการใสเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณนอกเหนือจากคะแนนหรือไม หรือมีการกรอกคะแนนซึ่งไมไดกําหนดในเกณฑการใหคะแนนหรือไม  
ซึ่งทําไดโดยการเลือกที่เครื่องหมาย   ช ิ  ชองที่กรอกคะแนนชองแรกไปจนถึงชองสุดทาย  

 

 
 

๔) เมื่อพบขอมูลที่ผดิปกติ เชน บันทึกคะแนนเกินจากคะแนนเต็ม ใหใสเครื่องหมาย ชองคะแนนดังกลาว 
แลวเลือกตกลง 

 

 



 ๑๗

 ๕) เมื่อเลือกตกลงแลวจะพบขอมูลที่ผิดพลาด ใหดําเนินการตรวจสอบกับขอมูลจริง และดําเนินการแกไข 
ใหถูกตอง 
 

 
 

๖) เมื่อแกไขเสร็จเรียบรอยแลว ใหเลือกทั้งหมดและเลือกตกลง ขอมูลนักเรียนก็จะกลับคืนมาทุกคน 
หลังจากน้ันใหดําเนินการเชนเดียวกันในชองใหคะแนนตอๆ ไป จนครบทุกชอง 

 

 
 
๕. เมื่อตรวจสอบการบันทกึคะแนน และแกไขครบทุกชองแลวใหดําเนินสงไฟล excel ดังกลาวใหกับสวนกลาง    
    ทางระบบ EPCC (ขอความสวนตัว) 


