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๑ 

 

คู่มือการตรวจสอบความสามารถในการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

 การตรวจสอบวัดความสามารถในการอ่านนี้ มุ่งวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงและ
ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน ส าหรับใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมและพัฒนา   
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ท่ีจะลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดกรองนักเรียนด้วยการประเมินแบบเข้มข้นใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความสามารถในการอ่าน หมายถึง การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามหลักการอ่านภายในเวลา

ท่ีก าหนด และเข้าใจเรื่องท่ีอ่าน 

หลักการอ่าน หมายถึง การอ่านออกเสียงตามหลักเกณฑ์การอ่านออกเสียงได้ตามอักขรวิธี 
โดยอ่านออกเสียงสะกดค าไม่ผิด ไม่อ่านข้ามค า ไม่อ่านเพิ่มค า ไม่อ่านซ้ าค าไม่อ่านตะกุกตะกัก และ
สามารถแบ่งวรรคตอนการอ่านได้ถูกต้อง   

 ความเข้าใจในการอ่าน  หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอธิบายความหมาย
จากสิ่งท่ีอ่านโดยตรง โดยนัย จับใจความส าคัญ สรุปเรื่องราว วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 
เชื่อมโยง  คาดคะเนเรื่องราวอย่างมีเหตุผล สื่อสารและน าความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น   
จากเร่ืองท่ีอ่านไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

ลักษณะของแบบทดสอบ 
ลักษณะของแบบทดสอบเป็นบทอ่านท่ีมีความยาวประมาณ ๒๐๐ ค า จ านวน ๕บท แต่ละ

บทเป็นบทอ่านท่ีน ามาจากสื่อท่ีหลากหลายมีความยากง่ายเหมาะสมตามระดับชั้นและวัยของ
นักเรียน มีเกณฑ์การให้คะแนนและแบบบันทึกคะแนนการสอบการอ่าน เป็นเครื่องมือส าหรับ
กรรมการด าเนินการสอบแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 

ส่วนท่ี ๑ แบบบันทึกผลคะแนนการอ่านออกเสียง  

ส่วนท่ี ๒ แบบบันทึกผลคะแนนความเข้าใจในการอ่านท่ีได้จากการตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่าน  
 
 
 

 



๒ 

 

ขั้นตอนการสอบวัดความสามารถในการอ่านมีดังนี ้  

๑. การเตรียมการก่อนการสอบ 
๑. กรรมการด าเนินการสอบรับแบบทดสอบก่อนการสอบไม่เกิน ๖๐ นาที จากนั้นศึกษา

และท าความเข้าใจวิธีการสอบและเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน 
๒. กรรมการด าเนินการสอบเปิดซองแบบทดสอบ และตรวจสอบจ านวนบทอ่านซึ่งมี

จ านวน ๕ บท (ในซองแบบทดสอบมีบทอ่านของนักเรียน และบทอ่านท่ีเป็นเกณฑ์การประเมิน            
ของกรรมการด 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 สอบและประเมินนักเรียนทีละคนเพื่อให้ผลการ
ประเมินมีความเชื่อถือได้และเป็นธรรม   

๕. กรรมการด าเนินการสอบเขียนหมายเลขบทอ่านท่ีนักเรียนเลือกลงในแบบบันทึก
คะแนนรายบุคคล และแจกบทอ่านตามหมายเลขทีสุ่่มได้ให้นักเรียนอ่าน 
๒. การด าเนินการสอบ 
 การสอบอ่านออกเสียง(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
 ๑. ให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล โดยแจกบทอ่านให้ตรงกับหมายเลขท่ีเขียน
ไว้ในแบบบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
 ๒. ให้เวลานักเรียนสอบอ่านออกเสียง ๕ นาที นักเรียนจะต้องหยุดอ่านทันทีเมื่อกรรมการ
ด าเนินการสอบให้สัญญาณหมดเวลา   

๓. ในขณะท่ีนักเรียนก าลังอ่าน  คณะกรรมการสอบต้องบันทึกร่องรอยผลการสอบอ่าน
ออกเสียงของนักเรียนลงในบทอ่านส าหรับคณะกรรมการโดยท าหมายเลขดังนี้ 
 
    ๑ หมายถึง  อ่านสะกดค าผิด    ๒ หมายถึง  อ่านข้ามค า 

๓ หมายถึง  อ่านเพิ่มค า ๔ หมายถึง  อ่านตะกุกตะกัก 
๕ หมายถึง  อ่านซ้ าค า ๖ หมายถึง  แบ่งวรรคตอนการอ่านไม่ถูกต้อง 
 

ให้กรรมการด าเนินการสอบท าหมายเลขลงในช่องว่างด้านบนของค าท่ีพบว่านักเรียนอ่านไม่
ถูกต้องตามอักขรวิธีข้างต้น แล้วคิดคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงของนักเรียนตาม
เกณฑ์การให้คะแนน บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกการอ่านออกเสียงรายบุคคล 

 



๓ 

 

ตัวอย่าง แบบบันทึกการอ่านออกเสียงรายบุคคล 

รายการ 

จ านวนค าที่อ่านผิดหลักการอ่านตามอักขรวิธีที่ก าหนด 
รวม

จ านวนค า
ที่อ่านผิด 

 

คะแนน 
ที่ได้จริง 

(๕๐ คะแนน) 

ระดับ
ความสามารถ 

 
อ่าน
สะกด
ค าผิด 
(๑) 

อ่าน   
ข้ามค า 

(๒) 

อ่าน     
เพิ่มค า 
(๓) 

อ่าน
ตะกุกตะกัก

(๔) 

อ่านซ้ าค า 
(๕) 

แบ่ง 
วรรคตอน        
ในการอ่าน 
ไม่ถูกต้อง 

(๖) 

รวม … … … … … … … … … 

๓. การตรวจให้คะแนน 
การตรวจให้คะแนนการสอบวัดความสามารถในการอ่าน กรรมการด าเนินการสอบเป็นผู้ตรวจ

ให้คะแนนผลการสอบวัดความสามารถในการอ่านของนักเรียนรายบุคคล ท้ัง ๒ ส่วน คือส่วนท่ีเป็น
การอ่านออกเสียง และส่วนท่ีเป็นความเข้าใจในการอ่าน โดยรายละเอียดการตรวจให้คะแนนการ
อ่าน มีเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้คะแนน ดังนี้ 

๓.๑ เกณฑ์และวิธีการตรวจให้คะแนน 
    เกณฑ์การตรวจให้คะแนนพิจารณาตามลักษณะการทดสอบความสามารถในการอ่าน แบ่ง

ออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
ส่วนที่ ๑ การอ่านออกเสียงตามอักขรวิธี 
การอ่านออกเสียงตามอักขรวิธี มีเกณฑ์การพิจารณาจากการอ่านดังนี้ 
๑) เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 

๑. อ่านสะกดค าผิด         นับท่ีละ ๑ ค า 
๒. อ่านข้ามค า นับท่ีละ ๑ ค า 
๓. อ่านเพิ่มค า นับท่ีละ ๑ ค า 
๔.อ่านตะกุกตะกัก นับท่ีละ ๑ ค า 
๕.อ่านซ้ าค า นับท่ีละ ๑ ค า 
๖.แบ่งวรรคตอนในการอ่านไม่ถูกต้อง นับท่ีละ ๑ ค า 

หมายเหตุ  การอ่านวรรคเล็กไม่มีผลต่อการให้คะแนน 

๒) วิธีการพิจารณาให้คะแนนในการอ่านออกเสียงตามอักขรวิธีให้ด าเนินการดังนี้ 
๑.นับจ านวนหมายเลขท้ังหมดที่นักเรียนอ่านไม่ถูกตอ้งตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
๒.น าค าท่ีนักเรียนอ่านไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี มาหักออกจาก ๒๐๐ ค าพิจารณาได้ดังนี้ 

กรณีที่ ๑  นักเรียนอ่านบทอ่านจบภายในเวลา ๕ นาที กรรมการด าเนินการสอบพิจารณา
ให้น าค าท่ีนักเรียนอ่านผิดท้ังหมด มาลบออกจาก ๒๐๐ ค า เช่นนักเรียนอ่านผิดท้ังหมด ๕๐ ค าคิดเป็น
ค าท่ีอ่านได้ คือ ๒๐๐ - ๕๐  =  ๑๕๐  ค า 

กรณีที่ ๒  นักเรียนอ่านข้อความไม่จบภายในเวลาท่ีก าหนด ให้กรรมการด าเนินการสอบ
ท าเครื่องหมายท่ีแสดงว่านักเรียนอ่านถึงค าใด แล้วนับค าท่ีอ่านผิดรวมกับจ านวนค าท่ียังไม่ได้อ่าน 



๔ 

 

แล้วน าไปลบออกจาก ๒๐๐ ค าเช่น อ่านผิดท้ังหมด ๕๐ ค า และมีค าท่ียังไม่ได้อ่านเหลืออีก ๑๐  ค า 
คิดเป็นค าท่ีอ่านได้ คือ ๒๐๐ –(๕๐+๑๐)= ๑๔๐ ค า  

๒.๓น าจ านวนค าท่ีอ่านได้จากข้อ ๒.๒ มาหารด้วย ๔ เพื่อคิดเป็นคะแนนท่ีได้จริง        
(คะแนนเต็ม๕๐ คะแนน ทศนิยมตั้งแต่ ๐.๕๐ ปัดขึ้น) เช่น ๑๕๔ค า คิดเป็นคะแนนท่ีได้เท่ากับ 
๑๕๔ ÷๔ = ๓๘.๕ปัดเศษขึ้นจึงได้คะแนน ๓๙ คะแนน ต่อจากนั้นน าไปเทียบกับระดับ
ความสามารถในการอ่านในแต่ละส่วน 

หมายเหตุ กรณีท่ีนักเรียนไม่อ่าน หรืออ่านไม่ออกกรรมการด าเนินการสอบไม่ต้องถาม
ความเข้าใจในการอ่าน  ให้บันทึกคะแนนความเข้าในในการอ่านเป็น ๐ (ศูนย์) และให้ถือว่าผลการ
ประเมินอยู่ในระดับอ่านไม่ได้ 

ส่วนที่ ๒ การสอบความเข้าใจในการอ่าน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๑. หลังจากสอบอ่านออกเสียงเสร็จ กรรมการด าเนินการสอบนักเรียนให้อ่านบทอ่านเดิมซ้ าอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง และให้เวลาอ่านไม่เกิน๔ นาที  

๒. กรรมการด าเนินการสอบเก็บบทอ่านคืนหลังจากนักเรียนอ่านจบ 
๓. กรรมการด าเนินการสอบตั้งค าถามตามแนวค าถามท่ีก าหนดในบทอ่าน โดยไม่มีการ

อธิบาย หรือขยายความของค าถามจ านวน ๕ ค าถาม ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาข้อละไม่เกิน ๑ นาที  ให้คะแนน
ข้อละ ๑  คะแนน และบันทึกคะแนนท่ีได้ลงในแบบบันทึกความเข้าใจในการอ่านรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ตัวอย่างแบบบันทึกความเข้าใจในการอ่าน 

รายการ บทอ่านที่ 
ความเข้าใจในการอ่าน (๕ คะแนน) 
(ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน) 

ระดับความสามารถ 
 

คะแนนที่ได้ …………. …………. …………. 

 ๓.๒ การแปลความหมายคะแนนความสามารถในการอ่าน  

  ผลการประเมินความสามารถในการอ่านจัดเป็นระดับความสามารถ  ๔ ระดับ ดังนี้ 
อ่านได้ในระดับดี  
อ่านได้ในระดับพอใช้ 
อ่านได้ในระดับปรับปรุง   
 อ่านไม่ได้/อ่านไม่รู้เร่ือง 

    แต่ละระดับได้มาจากผลการประเมิน ๒ ส่วนคือ 

ส่วนที่ ๑  การอ่านออกเสียงคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 

๔๐ – ๕๐ คะแนน   หมายถึง  อ่านออกเสียงอยู่ในระดับดี (A) 
๓๐ – ๓๙   คะแนน   หมายถึง  อ่านออกเสียงอยู่ในระดับพอใช้ (B) 
๒๐ – ๒๙   คะแนน   หมายถึง  อ่านออกเสียงอยู่ในระดับปรับปรุง (C) 
๐ – ๑๙    คะแนน หมายถึง    อ่านไม่ได้ (D) 

ส่วนที่ 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) 

 
๓.๓ การแปลและสรุปผลการประเมิน  

หลังจากได้ผลการประเมินจากความสามารถในการอ่านออกเสียงและผลการประเมินความ
เข้าใจในการอ่านแล้ว ให้น าผลการประเมินท้ัง ๒ ส่วนมาเทียบกับเกณฑ์และแปลความหมายของ
คะแนนได้ ดังนี ้

 

 

 

 
 



๖ 

 

การอ่านออกเสียง ความเข้าใจในการอ่าน สรุปผลการประเมิน 
ระดับด ี(A) 

(๔๐ – ๕๐ คะแนน) 
ระดับด ี(A) 

(๔-๕ คะแนน) 
ความสามารถในการอ่าน 

อยู่ในระดับดี (A) 
ระดับด ี(A) 

(๔๐ – ๕๐ คะแนน 
ระดับพอใช้ (B) 

(๓ คะแนน) 
ความสามารถในการอ่าน 
อยู่ในระดับพอใช้ (B) 

ระดับพอใช้ (B) 
๓๐– ๓๙ คะแนน) 

ระดับด ี(A)  
(๔-๕ คะแนน) 

ระดับพอใช้ (B) 
๓๐– ๓๙  คะแนน) 

ระดับพอใช้ (B) 
(๓ คะแนน) 

ระดับด ี(A) 
(๔๐ – ๕๐ คะแนน 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑-๒  คะแนน) 

ความสามารถในการอ่าน 
อยูใ่นระดับปรับปรุง (C) 

ระดับปรับปรุง (C) 
๒๐– ๒๙  คะแนน) 

ระดับด ี(A) 
(๔-๕ คะแนน) 

ระดับพอใช้ (B) 
๓๐– ๓๙  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑-๒  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
๒๐– ๒๙  คะแนน) 

ระดับพอใช้ (B) 
(๓ คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
๒๐– ๒๙  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(๑-๒  คะแนน) 

ระดับด ี(A) 
(๔๐ – ๕๐ คะแนน 

ระดับอ่านไม่รู้เร่ือง (D) 
(๐  คะแนน) 

 
ความสามารถในการอ่าน 

อยู่ในระดับอ่านไม่ออก/ไม่รู้เร่ือง (D) 

ระดับพอใช้ (B) 
๓๐– ๓๙  คะแนน) 

ระดับอ่านไม่รู้เร่ือง (D) 
(๐  คะแนน) 

ระดับปรับปรุง (C) 
(2๐ –2๙  คะแนน) 

ระดับอ่านไม่รู้เร่ือง (D) 
(๐  คะแนน) 

ระดับอ่านไม่ได ้(D) 
(0-19 คะแนน) 

ระดับอ่านไม่รู้เร่ือง (D) 
(๐ คะแนน) 

 
การสรุปผลความสามารถการในอ่าน พิจารณาจากการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องและมี

ความเข้าใจในการอ่าน ในแต่ละระดับมีความหมายเป็นระดับคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

อ่านได้ในระดับดี (A) หมายถึง นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการประเมินความสามารถ      
ในการอ่านออกเสียงได้ในระดับดี (A) และมีคะแนนผลการประเมินความเข้าใจในการอยู่ในระดับดี (A) 



๗ 

 

อ่านได้ในระดับระดับพอใช้ (B) หมายถึง นักเรียนท่ีมีผลการประเมินและความเข้าใจ        
ในการอ่านใน ๒  กรณี ดังนี ้

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

กรณีท่ี ๒ นักเรียนท่ีมีคะแนนการอ่านออกเสียงในระดับพอใช้ (B) แต่มีคะแนนผลการ
ประเมินความเข้าใจในการอ่าน ในระดับดี (A) หรือ ระดับพอใช้ (B) 

อ่านได้ในระดับระดับปรับปรุง (C) หมายถึง  นักเรียนท่ีมีผลการประเมินและความเข้าใจ      
ในการอ่านใน ๒ กรณีดังนี้  

กรณีท่ี ๑ นักเรียนท่ีมีคะแนนความสามารถในการอ่านออกเสียงในระดับดี (A) หรือ     
ระดับพอใช้ (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)       
พอใช ้(B) หรือปรับปรุง (C) แต่มีคะแนนผลการประเมินความเข้าใจในการอ่านในระดับอ่านไม่รู้เรื่อง (D) 

กรณีท่ี ๒ นักเรียนท่ีมีคะแนนการอ่านออกเสียงในระดับอ่านไม่ได้ (D) และมีคะแนนผล
การประเมินความเข้าใจในการอ่านในระดับอ่านไม่รู้เรื่อง (D) 

หมายเหตุ  กรณีท่ีนักเรียนอ่านไม่ออกกรรมการด าเนินการสอบไม่ต้องถามความเข้าใจ
ในการอ่าน และให้สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่ได้ ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุง
อย่างเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

 

แบบบันทึกผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
    

ห้องสอบ 
  
เลขท่ี 

  

  
ช่ือ  สกุล 

  

จ านวนค าทีอ่่านผิดหลักการอา่นตามอกัขรวิธีที่ก าหนด 
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หมายเหตุ: คะแนนจุดตัดของเกณฑ์ขั้นผ่าน อยู่ในระดับร้อยละ ๖๐ ตามเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถการอ่านภาษาไทย ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 


