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คู่มือ 
การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
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คู่มือการตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านนี้ มุ่งวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและ
ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกและการอ่านอย่างรู้เรื่อง ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ เรี ยนรู้ ข องนั ก เรี ยน  ตามนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐมนตรี ว่ าก าร
กระทรวงศึกษาธิการท่ีจะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา      
โดยมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดกรองนักเรียนด้วยการประเมิน
แบบเข้มข้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ความสามารถในการอ่าน  หมายถึง การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ภายใน
เวลาท่ีก าหนด และเข้าใจเรื่องท่ีอ่าน 

หลักการอ่าน หมายถึง การอ่านออกเสียงตามหลักเกณฑ์การอ่านออกเสียงได้ตามอักขรวิธี  
โดยอ่านกลุ่มค าท่ีไม่มีตัวสะกด กลุ่มค าท่ีมีตัวสะกดตรงมาตรา กลุ่มค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
กลุ่มค าท่ีมีสระลดรูป กลุ่มค าท่ีมีสระเปลี่ยนรูป กลุ่มค าท่ีมีค าควบกล้ า กลุ่มค าท่ีมีอักษรน า กลุ่มค าท่ีมี
รูปวรรณยุกต์ กลุ่มค าท่ีมีตัวการันต์ 

ความเข้าใจในการอ่าน  หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการบอกความหมายของค า
ประโยค เครื่องหมายสัญลักษณ์ สื่อสารความรู้ความเข้าใจ บอกข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นจากเรื่อง
ท่ีอ่านได้อย่างเหมาะสม 

ลักษณะของแบบทดสอบ 
ลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเป็นบทอ่านท่ีมีความยาวไม่เกิน ๑๐ บรรทัด 

จ านวน ๕ บท แต่ละบทอ่านประกอบด้วย ค าพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ โดยมีเกณฑ์
การตรวจให้คะแนน และแบบบันทึกคะแนนการสอบภาคปฏิบัติการอ่าน ท่ีเป็นเครื่องมือส าหรับ
กรรมการด าเนินการสอบ ๒ ส่วน คือ  

ส่วนท่ี ๑ เป็นแบบบันทึกผลคะแนนการอ่านออกเสียง  
ส่วนท่ี ๒ เป็นแบบบันทึกผลคะแนนความเข้าใจในการอ่านท่ีได้จากการตอบค าถามจาก

เรื่องท่ีอ่าน 
ขั้นตอนการสอบวัดความสามารถในการอ่าน 
 การสอบวัดความสามารถในการอ่านมีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี  
๑. การเตรียมการก่อนการสอบ 

๑. กรรมการด าเนินการสอบรับแบบทดสอบก่อนการสอบไม่เกิน ๖๐ นาที จากนั้นศึกษา
และท าความเข้าใจวิธีการสอบและเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน 

 



๒ 
 

๒. กรรมการด าเนินการสอบเปิดซองแบบทดสอบ และตรวจสอบจ านวนบทอ่านซึ่งมี
จ านวน ๕ บท (ในซองแบบทดสอบมีบทอ่านของนักเรียน และบทอ่านท่ีเป็นเกณฑ์การประเมินของ
กรรมการด าเนินการสอบ) 

๓. ให้กรรมการด าเนินการสอบเตรียมสลากหมายเลขของบทอ่านให้ครบตามจ านวน
นักเรียนในแต่ละห้องสอบเพื่อให้นักเรียนสุ่มเลือกบทอ่าน เช่น นักเรียนจ านวน ๒๐ คน จะต้อง
จัดท าหมายเลข ๑-๕ จ านวน ๔ ชุด รวมท้ังสิ้นจ านวน ๒๐ สลาก เพื่อใช้ส าหรับสุ่มเลือกบทอ่าน (การ
สอบอ่านออกเสียง ๑ ครั้ง และการอ่านเพ่ือความเข้าใจอีก ๑ ครั้ง) 

๔. ให้กรรมการด าเนินการท้ัง ๒ คน สอบและประเมินนักเรียนทีละคนเพื่อให้ผลการประเมิน 
มีความเชื่อถือได้และเป็นธรรม   

๕. กรรมการด าเนินการสอบเขียนหมายเลขบทอ่านท่ีนักเรียนสุ่มเลือกลงในแบบบันทึก
คะแนนรายบุคคล และแจกบทอ่านตามหมายเลขที่สุ่มได้ ให้นักเรียนในการสอบ 
๒. การด าเนินการสอบ 

การสอบอ่านออกเสียง (คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน) 
๑. ใหน้ักเรียนสอบอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยแจกบทอ่านให้ตรงกับหมายเลขท่ีเขียน

ไว้ในแบบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
๒. ให้เวลานักเรียนสอบอ่านออกเสียง ๕ นาที นักเรียนจะต้องหยุดอ่านทันทีเมื่อกรรมการ

ด าเนินการสอบให้สัญญาณหมดเวลา   
๓. กรรมการด าเนินการสอบบันทึกร่องรอยการอ่านของนักเรียนขณะท่ีนักเรียนอ่านรวม

คะแนนแล้วตรวจสอบความถูกต้องทันที  
การสอบความเข้าใจในการอ่าน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
๑. หลังจากท่ีนักเรียนแต่ละคนสอบอ่านออกเสียงเสร็จ กรรมการด าเนินการสอบส่งบทอ่าน

ฉบับเดิมให้นักเรียนอ่านอีกครั้ง โดยให้เวลาอ่านไม่เกิน๔ นาที และเก็บบทอ่านคืนหลังจากนักเรียน
อ่านจบ 

๒. กรรมการด าเนินการสอบถามค าถามเพื่อให้นักเรียนตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน จ านวน ๕ 
ค าถาม (ให้ใช้เวลาข้อละไม่เกิน ๑ นาที) โดยให้คะแนนข้อละ๑ คะแนน และบันทึกคะแนนท่ีได้           
ลงในแบบบันทึกความเข้าใจในการอ่านรายบุคคล 
๓. การตรวจให้คะแนน 

การตรวจให้คะแนนการสอบวัดความสามารถในการอ่าน กรรมการด าเนินการสอบเป็นผู้ตรวจ
ให้คะแนนผลการสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล ท้ัง ๒ ส่วน คือส่วนท่ีเป็น
การอ่านออกเสียง และส่วนท่ีเป็นความเข้าใจในการอ่าน โดยรายละเอียดการตรวจให้คะแนนการ
อ่านมีเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้คะแนน ดังนี้ 

๓.๑ เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 
    เกณฑ์การตรวจให้คะแนนพิจารณาให้คะแนนตามลักษณะของแบบทดสอบความสามารถในการ

อ่านมี ๒ ลักษณะ คือ 
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๓.๑.๑ การอ่านออกเสียงกรรมการด าเนินการสอบต้องพิจารณาการอ่านของนักเรียน
ขณะที่อ่านในแต่ละบทอ่านพร้อมกับนักเรียน โดยท าเครื่องหมายหรือร่องรอยที่ค าหรือพยางค์ซึ่งมี
ตัวเลขแสดงถึงประเภทของกลุ่มค าก ากับอยู่ ในค าที่นักเรียนอ่านไม่ได้หรืออ่านไม่ถูกต้องการให้
คะแนนให้ดูจากตารางแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงรายบุคคลซึ่งเตรียมไว้ให้ในส่วนท้ายบท
อ่านฉบับของกรรมการด าเนินการสอบและบันทึกลงในตารางบันทึกคะแนนตามประเภทของกลุ่มค า  
ท่ีอ่านได้ดังตาราง 
 

ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงรายบุคคล 

๓.๑.๒ ความเข้าใจในการอ่านกรรมการด าเนินการสอบพิจารณาจากการตอบค าถาม
ของนักเรียนจากเรื่องท่ีอ่าน โดยให้เวลานักเรียนตอบข้อละประมาณ ๑ นาที กรณีท่ีตอบไม่ตรง    
ตามแนวค าตอบท่ีให้ไว้ในแต่ละข้อค าถาม แต่มีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้ตามบทอ่าน          
ซึ่งกรรมการด าเนินการสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าควรให้คะแนน ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการด าเนินการสอบ และให้บันทึกค าตอบของนักเรียนท่ีตอบไม่ตรงดังกล่าว ลงด้านหลัง      
ของแบบบันทึกคะแนนการอ่านของนักเรียนรายบุคคลพร้อมกับบันทึกลงในตารางบันทึกคะแนน         
ดังตาราง 

ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนนความเข้าใจในการอ่าน   

รายการ บทอ่านที่ ความเข้าใจในการอ่าน (๕ คะแนน) ระดับความสามารถ 

คะแนนที่ได ้ ......... ....................... ....................... 

 
๓.๒ แนวการตรวจให้คะแนนความสามารถในการอ่าน ให้ด าเนินการดังนี้ 

ตอนที่ ๑  การอ่านออกเสียง (คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน)  

กลุ่มค า 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

รวม 
ระดับ

ความสามารถ ไม่มีตัวสะกด 
สะกดตรง
มาตรา 

สะกดไม่ตรง
มาตรา 

สระลดรูป 
สระเปลี่ยน

รูป 
ค าควบกล้ า อักษรน า 

มีรูป
วรรณยุกต์ 

มีตัวการันต์ 

จ านวนค า
ส าคัญ 

๑๐ ๑๐ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕๕  

คะแนนเต็ม ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔๕  

คะแนน    
ค าละ 

๐.๕ ๐.๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
 

 

จ านวนค า    
ที่อ่านถูก 

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

คะแนนที่ได้ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 



๔ 
 

   ๑) นักเรียนอ่านบทความจบภายในเวลา ๕ นาทีกรรมการด าเนินการสอบพิจารณา     
ให้คะแนนเฉพาะค าท่ีมีหมายเลขก ากับ จ าแนกวิธีการให้คะแนน ดังนี้  
   กลุ่มค าท่ี ๑ และ ๒ กลุ่มค าละ ๑๐ ค า ให้คะแนนค าท่ีอ่านถูก ค าละ ๐.๕ คะแนน  
   กลุ่มค าท่ี ๓-๙ กลุ่มค าละ ๕ ค า ให้คะแนนค าท่ีอ่านถูก ค าละ ๑ คะแนน 
   ๒) กรณีท่ีนักเรียนอ่านข้อความไม่จบภายในเวลาที่ก าหนด ให้กรรมการด าเนินการสอบ
ท าเครื่องหมายท่ีแสดงว่านักเรียนอ่านถึงค าใด แล้วให้คะแนนเฉพาะค าท่ีอ่านได้ตามท่ีอธิบายในข้อท่ี๑)  
   ๓) กรณีท่ีนักเรียนอ่านค าท่ีมีตัวเลขก ากับผิดแต่สามารถอ่านค าเดียวกันท่ีไม่มีตัวเลข
ก ากับอยู่ในล าดับต่อไปได้ถูกต้องให้ถือว่าอ่านค านั้นได้ถูกต้องและให้คะแนนเป็นค าท่ีอ่านถูก 

๔) ไม่มีการให้คะแนนการแบ่งวรรคตอนในการอ่าน 

ตอนที่ ๒  ความเข้าใจในการอ่าน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
การประเมินความเข้าใจในการอ่านพิจารณาจากการตอบค าถามของนักเรียนเกี่ยวกับ

เรื่องราวท่ีกล่าวถึงในบทอ่าน โดยด าเนินการหลังจากท่ีนักเรียนแต่ละคนอ่านออกเสียงตามเวลา      
ท่ีก าหนดแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ให้นักเรียนอ่านบทอ่านเดิมซ้ า เพื่อท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง ให้เวลาอ่านไม่เกิน ๔ นาที  
๒) กรรมการด าเนินการสอบเก็บบทอ่านคืนหลังจากนักเรียนอ่านจบ 
๓) กรรมการด าเนินการสอบตั้งค าถามตามแนวค าถามท่ีก าหนดในบทอ่านโดยไม่มีการ

อธิบายหรือขยายความของค าถาม จ านวน ๕ ค าถาม ท้ังนี้ให้ใช้เวลาข้อละไม่เกิน ๑ นาทีให้คะแนน     
ข้อละ ๑ คะแนน 

๓.๓ การแปลผลคะแนนความสามารถในการอ่าน 

คะแนนท่ีได้จากการประเมินจัดเป็นระดับความสามารถ ๔ ระดับดังนี้ 
  อ่านไดใ้นระดับระดับดี  
  อ่านได้ในระดับระดับพอใช ้
  อ่านได้ในระดับควรปรับปรุง 
  อ่านไม่ได้/อ่านไม่รู้เร่ือง 
เกณฑ์การประเมินผลความสามารถในการอ่านแบ่งเป็นระดับตามความสามารถในการ

อ่านและแปลความหมายของคะแนนผลการสอบ ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  การอ่านออกเสียง  คะแนนเต็ม ๔๕ คะแนน 
๓๖ – ๔๕   คะแนน   หมายถึง  อ่านออกเสียงอยู่ในระดับดี (A) 
๒๗ – ๓๕   คะแนน   หมายถึง  อ่านออกเสียงอยู่ในระดับพอใช้ (B) 
๑๘– ๒๖   คะแนน   หมายถึง  อ่านออกเสียงอยู่ในระดับปรับปรุง (C) 
๐ – ๑๗ คะแนน หมายถึง    อ่านไม่ได้ (D) 

 



๕ 
 

ตอนที่ ๒  ความเข้าใจในการอ่านคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

๔ – ๕ คะแนน   หมายถึง  มีความเข้าใจในการอ่านอยู่ในระดับดี (A) 
๓ คะแนน   หมายถึง  มีความเข้าใจในการอ่านอยู่ในระดับพอใช้ (B) 

๑ – ๒ คะแนน   หมายถึง  มีความเข้าใจในการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุง (C) 
๐    คะแนน หมายถึง    ไม่มีความเข้าใจในการอ่าน/อ่านไม่รู้เร่ือง (D) 

๓.๔  การแปลและสรุปผลการประเมิน 
หลังจากได้ผลการประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียง และผลการประเมิน          

ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนแล้ว ให้น าผลการประเมินท้ัง ๒ ส่วน มาเทียบกับเกณฑ์และ       
แปลความหมายของคะแนนได้ ดังนี้ 

 

การอ่านออกเสียง ความเข้าใจในการอ่าน สรุปผลการประเมิน 
ระดับด ี(A) 

(๓๖ – ๔๕  คะแนน) 
ระดับด ี(A) 

(๔-๕  คะแนน) 
ความสามารถในการอ่าน 

อยู่ในระดับดี (A) 
ระดับด ี(A) 

(๓๖ – ๔๕  คะแนน) 
ระดับพอใช้ (B) 
(๓  คะแนน) 

ความสามารถในการอ่าน 
อยูใ่นระดับพอใช้ (B) 

ระดับพอใช้ (B) 
(๒๗ – ๓๕ คะแนน) 

ระดับด ี(A) 
(๔-๕  คะแนน) 

ระดับพอใช้ (B) 
(๒๗ – ๓๕  คะแนน) 

ระดับพอใช้ (B) 
(๓  คะแนน) 

ระดับด ี(A) 
(๓๖ – ๔๕  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑-๒  คะแนน) 

ความสามารถในการอ่าน 
อยู่ในระดับปรับปรุง (C) 

ระดับพอใช้ (B) 
(๒๗ – ๓๕  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑-๒  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑๘ – ๒๖ คะแนน) 

ระดับด ี(A) 
(๔-๕  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑๘ – ๒๖ คะแนน) 

ระดับพอใช้ (B) 
(๓  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑๘ – ๒๖ คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑-๒  คะแนน) 

ระดับด ี(A) 
(๓๖ – ๔๕  คะแนน) 

ระดับอ่านไม่รู้เร่ือง (D) 
(๐ คะแนน) 

ความสามารถในการอ่าน 
อยู่ในระดับอ่านไม่ออก/ไม่รู้เร่ือง (D) 

 

 

ระดับพอใช้ (B) 
(๒๗ – ๓๕  คะแนน) 

ระดับอ่านไม่รู้เร่ือง (D) 
(๐ คะแนน) 



๖ 
 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑๘ – ๒๖ คะแนน) 

ระดับอ่านไม่รู้เร่ือง (D) 
(๐ คะแนน) 

ความสามารถในการอ่าน 
อยู่ในระดับอ่านไม่ออก/ไม่รู้เร่ือง (D) 

ระดับอ่านไม่ได ้(D) 
(๐-๑๗ คะแนน) 

ระดับอ่านไม่รู้เร่ือง (D) 
(๐ คะแนน) 

 
การสรุปผลความสามารถการในอ่าน พิจารณาจากการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องและมี

ความเข้าใจในการอ่าน ในแต่ละระดับมีความหมายเป็นระดับคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

อ่านได้ในระดับระดับดี (A)  หมายถึง นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่านออกเสียงได้ในระดับดี (A) และมีคะแนนผลการประเมินความเข้าใจในการอยู่ในระดับดี (A) 

อ่านได้ในระดับระดับพอใช้ (B) หมายถึง นักเรียนท่ีมีผลการประเมินและความเข้าใจใน
การอ่านใน ๒  กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี ๑ นักเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงในระดับดี (A) หรือ        
พอใช ้(B) แต่มีคะแนนผลการประเมินความเข้าใจในการอ่านในระดับพอใช้ (B) หรือ 

กรณีท่ี ๒นักเรียนท่ีมีคะแนนการอ่านออกเสียงในระดับพอใช้ (B) แต่มีคะแนนผลการ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านในระดับดี (A) หรือพอใช ้(B) 

อ่านได้ในระดับระดับปรับปรุง (C) หมายถึง นักเรียนท่ีมีผลการประเมินและความเข้าใจ
ในการอ่านใน ๒ กรณีดังนี้  

กรณีท่ี ๑ นักเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงในระดับดี(A)หรือพอใช้
(B)  แต่มีคะแนนผลการประเมินความเข้าใจในการอ่านในระดับปรับปรุง (C) หรือ 

กรณีท่ี ๒ นักเรียนท่ีมีคะแนนการอ่านออกเสียงได้ในระดับปรับปรุง (C) แต่มีคะแนนผล
การประเมินความเข้าใจในการอ่าน ในระดับดี(A) พอใช ้(B) หรือปรับปรุง (C) 

อ่านได้ในระดับอ่านไม่ออก/ไม่รู้เรื่อง (D)  หมายถึง นักเรียนท่ีมีผลการประเมินและความ
เข้าใจในการอ่านใน ๒ กรณีดังนี ้

กรณีท่ี ๑ นักเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงได้ในระดับดี(A) พอใช้ (B) 
หรือ ปรับปรุง (C) แต่มีคะแนนผลการประเมินความเข้าใจในการอ่านในระดับอ่านไม่รู้เรื่อง (D) หรือ 

กรณีท่ี ๒ นักเรียนท่ีมีคะแนนการอ่านออกเสียงในระดับอ่านไม่ได้ (D) และมีคะแนนผล
การประเมินความเข้าใจในการอ่านในระดับอ่านไม่รู้เรื่อง (D) 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีนักเรียนอ่านไม่ออก  กรรมการด าเนินการสอบไม่ต้องถามความเข้าใจ
ในการอ่านและให้สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่ได้ ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 
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แบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
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หมายเหตุ:  คะแนนจุดตัดของเกณฑ์ขั้นผ่าน อยู่ในระดับร้อยละ ๖๐ ตามเกณฑ์การ

ประเมินความสามารถการอ่านภาษาไทย ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


