
 
 
 
 

คูมือและเกณฑการประเมินความสามารถในการอานคลอง 
ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

 
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอนุมัติใหสํานักทดสอบทางการศึกษา ดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยจัดการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ินักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ จัดสอบในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
และคณิตศาสตรโดยเปนการสอบภาคปฏิบัติการอานคลอง  เขียนคลอง  การแกโจทยปญหาเปน  และการสอบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค การสอบภาคปฏิบัติการอานคลองเปนการสอบการอานออกเสียงและถามความเขาใจ
เกี่ยวกับบทอานภายในเวลาที่กําหนด  เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถอานไดคลองแคลว และเขาใจ
ในสาระของเรื่องที่อานตอไป 
 

จุดประสงคของการทดสอบ 
๑. เพื่อไดขอมูลในการอานคลองของนักเรียน 
๒. เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาความสามารถในการอานคลองของนักเรียน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การอานคลอง  หมายถึง การอานออกเสียงบทรอยแกวไดถูกตองตามหลักการอานภายในเวลาที่กําหนด  
และเขาใจในเรื่องที่อาน 
 หลักการอาน หมายถึง การอานออกเสียง ขอความที่เปนบทรอยแกวตามหลักเกณฑการอานออกเสียงได
ถูกตองทั้งการอานตามอักขรวิธี  การเวนวรรคตอนและการใชน้ําเสียงในการอาน 
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ลักษณะของแบบทดสอบและการดําเนินการสอบ 
 แบบทดสอบการอานคลอง เปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติการอานออกเสียงบทอานประเภทรอยแกวเปน

รายบุคคล ประกอบดวย ๒ สวน คือ 
   ๑. การอานออกเสียง มีรายละเอียด ดังนี ้ 

       ๑.๑ กรรมการดําเนนิการสอบเตรียมนาฬิกาจับเวลา 
     ๑.๒ กําหนดใหนักเรียนอานออกเสียงบทอาน จํานวน ๑ บทอาน โดยการสุมเลือกบทอานจากบทอาน

ทั้งหมด ๑๐ บทอาน ในแตละบทอานมีความยาวประมาณ ๒๐๐ คํา   ตัวหนังสือขนาด ๒๐ พอยท    
      ๑.๓ บทอานที่กําหนดใหอาน เปนขอความ หรือเร่ืองสั้น ๆ ที่นํามาจากสื่อที่หลากหลาย และมีความ
ยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน โดยวิเคราะหคุณภาพความยากงายของบทอานดวยกราฟ
ประมาณคาของฟราย (Fry Graph for Estimating Reading Ages (in years))  
       ๑.๔ กําหนดใหนักเรียนอานบทอานที่เลือกไดภายในเวลา ๓ นาที คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน โดยให
หยุดอานทันทีเมื่อหมดเวลา กรณีที่นักเรียนอานไมจบใหบันทึกคะแนนเฉพาะสวนที่อาน 
      ๑.๕ ใหนักเรียนอานในใจเพื่อทบทวนเรื่องที่อาน โดยใชเวลาในการอานทบทวน ๑ นาท ี
 ๒.  ความเขาใจในการอาน เปนการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อาน ใชเวลา ๒ นาที คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
โดยกรรมการผูดําเนินการสอบเปนผูถามคําถามตามที่กําหนด  และถามนําเพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบตามแนว
คําถามจากเรื่องที่อานใหไดมากที่สุด 
 

โครงสรางของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบการอานคลองมีโครงสรางของแบบทดสอบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ ดังนี้ 
 

สาระ จํานวน 
สาระที่ ๑  การอาน 
มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพื่อ
นําไปใชตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน  
ตัวชี้วัด ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 
ท ๑.๑ ป.๖/๑ อานออกเสียงบทรอยแกวและบทรอยกรองไดถูกตอง 
ท ๑.๑ ป.๖/๓ อานเรื่องสั้น ๆ อยางหลากหลายโดยจับเวลาแลวถาม
เกี่ยวกับเรื่องทีอ่าน 

 
๑ ฉบับ 
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เกณฑการประเมินความสามารถในการอานคลอง 
เกณฑการประเมินความสามารถในการอานคลอง  แบงการพิจารณาเปน ๒ กรณี คือ 
กรณีท่ี ๑ นกัเรยีนอานบทอานจบภายในเวลาที่กําหนด  
กรณีท่ี ๒ นักเรียนอานบทอานไมจบภายในเวลาที่กําหนด  

ใหกรรมการพจิารณาความสามารถของนกัเรียนเปนกรณีๆ ไป ดังนี ้
กรณีท่ี ๑ นักเรียนอานบทอานจบภายในเวลาที่กําหนด ๓ นาที จะมีเกณฑการประเมินความสามารถใน

การอานคลอง  โดยพิจารณาจากการอานออกเสียงและความเขาใจในเรื่องท่ีอาน  ดังนี้ 
๑.  การอานถูกตองตามอักขรวิธี คะแนนเตม็  ๑๘  คะแนน พิจารณาจากการอาน ดังนี้ 
         ๑.๑ การอานสะกดคําผิด คะแนนเตม็  ๙  คะแนน  ใหพิจารณาการใหคะแนน ดังนี ้

                              - อานผิด  ๑  คํา  หัก ๐.๕ คะแนน (อานผิดซ้ําคําเดิมไมตองหักคะแนน  แตควรบันทึกไว 
                                 เพื่อใชเปนขอมูลพัฒนานักเรยีนในโอกาสตอไป ) 
                              - อานผิดแลวอานใหมไดถูกตองในทนัที ไมถือวาเปนการอานผดิ 

         ๑.๒ การอานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา คะแนนเต็ม  ๓  คะแนน มีเกณฑหรือรายละเอียดการให
คะแนน ดังนี้ 

                อานขอความไดถูกตอง                                             ใหคะแนน     ๓          คะแนน 
                อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา  ๑-๒ ที่/คํา             ใหคะแนน   ๒.๕       คะแนน 
                อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา  ๓-๔ ที่/คํา             ใหคะแนน    ๒          คะแนน 

  อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา  ๕-๖ ที่/คํา              ใหคะแนน    ๑.๕        คะแนน 
                อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา  ๗-๘ ที่/คํา             ใหคะแนน      ๑         คะแนน 
                อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา มากกวา ๘ ที่/คํา     ใหคะแนน      ๐         คะแนน 

       สัญลักษณในการพิจารณาการอาน   × หมายถึง  อานคําผิด    หมายถึง  อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา   
      ๑.๓ การอานคําควบกล้ํา ร ล ว และคําท่ีมี ร ล  คะแนนเต็ม ๖ คะแนน ใหพิจารณาการใหคะแนน ดังนี ้

                    ๑.๓.๑   คําควบกล้ํา ร ล ว และคําที่มี ร ล  ในที่นี้ หมายถงึ คําท่ีเปนตัวหนาและขีดเสนใต 
                                        ในหนึ่งบทอานมจีํานวน  ๑๒ คาํ   
                   ๑.๓.๒  การอานคําที่นอกเหนือคําควบกล้ํา ร ล ว และคําที่มี ร ล ที่กําหนด หากมีการอานผิดให 
                                        พิจารณาการใหคะแนนตามหลกัเกณฑ ขอ ๑.๑ การอานถูกตองตามอักขรวิธี (การอาน 

             สะกดคําผิด) 
                  ๑.๓.๓ ในการใหคะแนนพิจารณา ดังนี ้
                                        - นกัเรียนอานคําควบกล้ํา ร ล ว และคําที่มี ร ล ที่กําหนดใหถูกตองครบ ๑๒  คํา  
                                          ได ๖ คะแนน 
                           - นักเรยีนอานผิด หักคําละ ๐.๕ คะแนน 
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 ๒. การอานเวนวรรคตอน คะแนนเต็ม ๓ คะแนน ใหพิจารณาการใหคะแนน ดังนี ้
            อานเวนวรรคตอนถูกตองในบทอานตามวรรคใหญ  ๙-๑๒ ที่  ได  ๓  คะแนน 
            อานเวนวรรคตอนถูกตองในบทอานตามวรรคใหญ  ๕-๘   ที่  ได  ๒  คะแนน 
            อานเวนวรรคตอนถูกตองในบทอานตามวรรคใหญ  ๑-๔   ที่   ได  ๑   คะแนน 
            อานไมเวนวรรคตอนตามที่กําหนดทั้งหมด                               ได  ๐   คะแนน 

               สัญลักษณในการพจิารณาการอานเวนวรรคตอน    
                      ๒.๑ ในการอานเวนวรรคตอน   //    หมายถึง  เวนวรรคใหญ  ในหนึ่งบทอานมีจํานวน ๑๒ ที่   
                      ๒.๒ในการบันทึกการอานเวนวรรคตอน ใหใชเครื่องหมายวงกลม (ο) ลงในเครื่องหมาย // แทน
การอานที่ไมเวนวรรคใหญ 
      ๓. การใชน้าํเสียงในการอาน คะแนนเต็ม ๓ คะแนน พิจารณาจากการอาน ดังนี ้

  ได  ๓  คะแนน  อานเสียงดงั  ฟงชัดเจน  ระดับเสียงสม่าํเสมอ 
  ได  ๒  คะแนน  อานเสียงดังบาง  เบาบาง จังหวะไมสม่ําเสมอ   
  ได  ๑  คะแนน  อานเสียงเบา  หรือคอนขางเบาเปนสวนใหญ  ฟงไมชัดเจน  จังหวะไมสม่ําเสมอ   
  ได  ๐  คะแนน  ไมอาน 

  ๔. การอานภายในเวลาที่กําหนด คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
   ได ๑ คะแนน  เมื่ออานไดตอเนื่อง  และอานขอความจบภายในเวลาที่กําหนด 
                          หรือจบเร็วกวาเวลาทีก่ําหนด 
   ได ๐ คะแนน เมื่ออานขอความไมจบภายในเวลาที่กําหนด   

          ๕. การประเมินความเขาใจเรื่องท่ีอาน  คะแนนเต็ม ๕   คะแนน เมื่อพิจารณาจากการตอบของนักเรียน
จากเรื่องที่อาน ดังนี้  (เมื่อนักเรียนแตละคนอานออกเสียงตามเวลาที่กําหนด  แลวใหนักเรียนอานในใจ อีก ๑ นาที
กอนการตอบคําถาม ขณะที่นักเรียนตอบคําถามกรรมการอาจใชคําถามกระตุนเพื่อใหนักเรียนตอบตามแนวคําถาม
จากเรื่องที่อานใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ใหใชเวลาไมเกิน  ๒  นาที) 
   ไดคะแนน  ๕ คะแนน   เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องที่อานไดตั้งแต  ๕ ประเด็น ขึน้ไป 

ไดคะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องที่อานได ๔ ประเดน็  
ไดคะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องที่อานได  ๓ ประเด็น  
ไดคะแนน  ๒  คะแนน เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องที่อานได  ๒ ประเด็น 
ไดคะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องได ๑ ประเดน็  

   ไดคะแนน  ๐ คะแนน   ไมสามารถตอบคําถามไดหรือตอบไดไมตรงกบัสาระจากเรื่องที่อาน              
 
 



 ๕

กรณีท่ี ๒ นักเรียนอานบทอานไมจบภายในเวลาที่กําหนด จะมีเกณฑการประเมินความสามารถในการ
อานคลอง  โดยพิจารณาจากการอานออกเสียงและความเขาใจในเรื่องท่ีอาน  ดังนี้ 

๑. การอานถูกตองตามอักขรวิธี คะแนนเต็ม  ๑๘  คะแนน พิจารณาจากการอาน ดังนี ้
         ๑.๑ การอานสะกดคําผิด คะแนนเต็ม  ๙  คะแนน  ใหพิจารณาจากปริมาณขอความที่นักเรียนอาน

ไดจริงตามสัดสวนคะแนนคือ 
                 อานไดประมาณ    ๐- ๒๕    เปอรเซ็นตของบทอาน ใหคิดคะแนนเต็ม      ๒   คะแนน 
                 อานไดประมาณ  ๒๖-๕๐    เปอรเซ็นตของบทอาน ใหคิดคะแนนเต็ม       ๔  คะแนน 
                 อานไดประมาณ  ๕๑-๗๕    เปอรเซ็นตของบทอาน ใหคิดคะแนนเต็ม      ๖   คะแนน 
                 อานไดประมาณ  ๗๖-๙๙     เปอรเซ็นตของบทอาน ใหคิดคะแนนเต็ม      ๘  คะแนน 

                              การใหคะแนนในแตละสวน ใหหักคะแนน คําที่อานผิด คําละ ๐.๕ คะแนนและหักได 
ไมเกินคะแนนเต็มที่กําหนด  

      ๑.๒ การอานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา คะแนนเต็ม  ๓  คะแนน มีเกณฑหรือรายละเอียดการให
คะแนน ดังนี้ 

                อานขอความไดถูกตอง                                             ใหคะแนน     ๓          คะแนน 
                อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา  ๑-๒ ที่/คํา             ใหคะแนน   ๒.๕       คะแนน 
                อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา  ๓-๔ ที่/คํา             ใหคะแนน    ๒          คะแนน 

  อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา  ๕-๖ ที่/คํา              ใหคะแนน    ๑.๕        คะแนน 
                อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา  ๗-๘ ที่/คํา             ใหคะแนน      ๑         คะแนน 
                อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา มากกวา ๘ ที่/คํา     ใหคะแนน      ๐         คะแนน 

       สัญลักษณในการพิจารณาการอาน   × หมายถึง  อานคําผิด    หมายถึง  อานตกหลน/เพิ่มคํา/ขามคํา/ตูคํา 
                   ๑.๓ การอานคําควบกล้ํา ร ล ว และคําท่ีมี ร ล  คะแนนเต็ม ๖ คะแนน ใหพิจารณาการใหคะแนน ดังนี้ 
                            ๑.๓.๑ คําควบกล้ํา ร ล ว และคําที่มี ร ล  ในที่นี้ หมายถึง คําท่ีเปนตวัหนาและขีดเสนใต 
                                       ในหนึ่งบทอานมจีํานวน  ๑๒ คาํ   
                           ๑.๓.๒ การอานคําที่นอกเหนือคําควบกล้ํา ร ล ว และคําที่มี ร ล ที่กําหนด หากมกีารอานผิดให 
                                       พิจารณาการใหคะแนนตามหลักเกณฑ  ขอ ๑.๑ การอานถูกตองตามอักขรวธีิ (การอาน 

            สะกดคําผิด) 
                           ๑.๓.๓ ในการใหคะแนนพิจารณา ดังนี ้
                                       - นกัเรียนอานคําควบกล้ํา ร ล ว และคําที่มี ร ล ที่กําหนดใหถูกตองครบ ๑๒  คํา  
                                         ได ๖ คะแนน 
                          - นักเรยีนอานผิด หักคําละ ๐.๕ คะแนน 

          หมายเหตุ  การใหคะแนนพิจารณาตามสัดสวนที่นักเรียนอานไดจริง  คําใดที่ยังไมไดอานถือวา
ไมไดคะแนน  
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 ๒. การอานเวนวรรคตอน คะแนนเต็ม ๓ คะแนน ใหพิจารณาการใหคะแนน ดังนี ้
            อานเวนวรรคตอนถูกตองในบทอานตามวรรคใหญ  ๙-๑๒ ที่  ได  ๓  คะแนน 
            อานเวนวรรคตอนถูกตองในบทอานตามวรรคใหญ  ๕-๘   ที่  ได  ๒  คะแนน 
            อานเวนวรรคตอนถูกตองในบทอานตามวรรคใหญ  ๑-๔   ที่   ได  ๑   คะแนน 
            อานไมเวนวรรคตอนตามที่กําหนดทั้งหมด                               ได  ๐   คะแนน 
      หมายเหตุ การใหคะแนนพิจารณาตามสัดสวนที่นักเรียนอานไดจริง  การเวนวรรคตอนสวนใดที่ยัง

ไมไดอานถือวาไมไดคะแนน 
 สัญลักษณในการพิจารณาการอานเวนวรรคตอน    
                    ๒.๑ ในการอานเวนวรรคตอน   //    หมายถึง  เวนวรรคใหญ  ในหนึ่งบทอานมีจํานวน ๑๒ ที่   
                    ๒.๒ในการบันทึกการอานเวนวรรคตอน ใหใชเครื่องหมายวงกลม (ο) ลงในเครื่องหมาย // แทนการ
อานที่ไมเวนวรรคใหญ  
           ๓. การใชน้ําเสียงในการอาน คะแนนเต็ม ๓ คะแนน พิจารณาจากการอาน ดังนี้ 

  ได  ๓  คะแนน  อานเสียงดงั  ฟงชัดเจน  ระดับเสียงสม่าํเสมอ 
  ได  ๒  คะแนน  อานเสียงดังบาง  เบาบาง จังหวะไมสม่ําเสมอ   
  ได  ๑  คะแนน  อานเสียงเบา  หรือคอนขางเบาเปนสวนใหญ  ฟงไมชัดเจน  จังหวะไมสม่ําเสมอ   
  ได  ๐  คะแนน  ไมอาน 

  ๔. การอานภายในเวลาที่กําหนด คะแนนเต็ม ๑ คะแนน 
   ได ๑ คะแนน  เมื่ออานไดตอเนื่อง  และอานขอความจบภายในเวลาที่กําหนด 
                          หรือจบเร็วกวาเวลาทีก่ําหนด 
   ได ๐ คะแนน เมื่ออานขอความไมจบภายในเวลาที่กําหนด   

          ๕. การประเมินความเขาใจเรื่องท่ีอาน  คะแนนเต็ม ๕   คะแนน เมื่อพิจารณาจากการตอบของนักเรียน
จากเรื่องที่อาน ดังนี้  (เมื่อนักเรียนแตละคนอานออกเสียงตามเวลาที่กําหนด  แลวใหนักเรียนอานในใจ อีก ๑ นาที
กอนการตอบคําถาม ขณะที่นักเรียนตอบคําถามกรรมการอาจใชคําถามกระตุนเพื่อใหนักเรียนตอบ ทั้งนี้ใหใชเวลา
ไมเกิน  ๒  นาที) 
   ไดคะแนน  ๕ คะแนน   เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องที่อานไดตั้งแต  ๕ ประเด็น ขึน้ไป 

ไดคะแนน  ๔  คะแนน  เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องที่อานได  ๔ ประเด็น  
ไดคะแนน  ๓  คะแนน  เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องที่อานได  ๓ ประเด็น  
ไดคะแนน  ๒  คะแนน เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องที่อานได  ๒ ประเด็น 
ไดคะแนน  ๑  คะแนน  เมื่อบอกสาระที่ไดจากเรื่องได  ๑ ประเดน็  

   ไดคะแนน  ๐ คะแนน   ไมสามารถตอบคําถามไดหรือตอบไดไมตรงกบัสาระจากเรื่องที่อาน              
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ระดับผลการประเมินจากคะแนนรวม   เปนคะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน คือ 
  การอานคลองไดในระดับดี                     ๒๔ - ๓๐    คะแนน 
              การอานคลองไดในระดับพอใช               ๑๙ - ๒๓    คะแนน 
                         การอานคลองไดในระดับปรับปรุง          ๑๕ -  ๑๘    คะแนน 
                         การอานไดในระดับไมคลอง                       ๐ - ๑๔    คะแนน 
 

 การแปลความหมายของการประเมิน 
    อานคลองไดในระดับดี  หมายถึง  การอานออกเสียงไดอยางคลองแคลว ถูกตองตามอักขรวิธี 
เสียงดังฟงชัดเจน ภายในเวลาที่กําหนด และรับรูส่ิงที่อานไดอยางเขาใจ 
              อานคลองไดในระดับพอใช  หมายถึง  การอานออกเสียงไดคอนขางคลอง ถูกตองตามอักขรวิธี 
เสียงคอนขางดัง ฟงชัดเจน ภายในเวลาที่กําหนดหรือชากวาเล็กนอย และรับรูส่ิงที่อานไดเขาใจบาง 
                         อานคลองไดในระดับปรับปรุง  หมายถึง  การอานออกเสียงไดไมคลอง อานไมถูกตองตาม
อักขรวิธี เสียงคอนขางเบา ฟงไมชัดเจน ชากวาเวลาที่กําหนด และรับรูส่ิงที่อานไดคอนขางนอย 
                         อานไมคลอง  หมายถึง  การอานออกเสียงไดไมคลอง อานตะกุกตะกัก หรืออานชา ไมถูกตอง
ตามอักขรวิธี เสียงคอนขางเบา ฟงไมชัดเจน ชากวาเวลาที่กําหนดมาก และไมสามารถรับรูส่ิงที่อานไดเขาใจ 
 

วิธีการสอบและใหคะแนนความสามารถในการอานคลอง 
 ๑. การทดสอบการอานคลองของนักเรียนในครั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบ ๒ คน รับซองแบบทดสอบ
ความสามารถในการอานคลอง และแบบบันทึกคะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติ (การอานคลอง) จากประธานสนาม
สอบ กอนดําเนินการสอบ ๓๐ นาที 
 ๒. คณะกรรมการสอบตรวจสอบความเรียบรอยของซองแบบทดสอบ และใหประธานสนามสอบ 
กรรมการคนที่ ๑ และกรรมการคนที่ ๒ ลงลายมือช่ือที่หนาซองใหครบทั้ง ๓ คน ถาพบความผิดปกติ ใหบันทึกตอ
หนาประธานสนามสอบ 
 ๓. คณะกรรมการสอบมาประจําที่หองสําหรับทดสอบความสามารถในการอานคลองที่โรงเรียนจัดเตรียม
ไวให ตรวจสอบความเรียบรอยของหองสอบ และสถานที่ที่นักเรียนรอเตรียมสอบ พรอมตรวจสอบการทํางาน
ของนาฬิกาจับเวลา 
 ๔. สนามสอบควรเตรียมครูในโรงเรียน จํานวน ๑ คน เพื่อทําหนาที่เปนผูชวยในการสอบ จัดลําดับการ
สอบ ดูแลความเรียบรอยของนักเรียน อํานวยความสะดวก และเรียกนักเรียนเขาสอบทีละคน 
 ๕. คณะกรรมการสอบเปดซองแบบทดสอบที่โตะสําหรับดําเนินการสอบ ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
สอบใหครบถวน ดังนี้ 
     ๕.๑ บทอานออกเสียงสําหรับนักเรยีนอานออกเสียง ม ี๑๐ บทอาน (บทอานที่ ๑ ถึง บทอานที่ ๑๐ รวม 

            จํานวน ๑๐ บทอาน) 
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     ๕.๒ แบบบันทึกคะแนนสําหรับกรรมการสอบ ประกอบดวย ๒ แบบ คือ 
            - แบบบันทึกคะแนนการอานออกเสียง ตามบทอานที่ ๑ ถึง บทอานที่ ๑๐ และตามจํานวนของ 
              นักเรียนท่ีเขาสอบ 
            - แบบบันทึกคะแนนความเขาใจในการอาน ตามจํานวนของนกัเรียนท่ีเขาสอบ 

             หมายเหตุ  แบบบันทึกทั้ง ๒ แบบ อาจจะพิมพอยูในกระดาษแผนเดียวกนั ดานหนาและดานหลัง  
                                   เพื่อความสะดวกและความประหยดักระดาษ 

     ๕.๓ เกณฑการประเมินความสามารถในการอานคลอง 
 ๖. คณะกรรมการสอบศึกษาวิธีการดําเนินการสอบ และเกณฑการประเมินการอานคลองใหเขาใจ 
 ๗. คณะกรรมการชี้แจงวิธีดําเนินการสอบใหนักเรียนท่ีเตรียมเขาสอบทุกคนทราบถึงวิธีการสอบ ดังนี้ 
      คําชี้แจง 

    ๑. ใหนักเรียนสุมเลือกบทอาน จํานวน ๑ บทอาน แจงบทอานที่เลือกไดใหกรรมการ จากนั้นบอก   
         ช่ือ – นามสกุล เลขที่ หองสอบที่ เลขประจําตัวประชาชน และ ช่ือโรงเรียนใหกรรมการทราบ      
         แลวคอยจนกวากรรมการจะใหเร่ิมอานบทอาน 
    ๒. เมื่อกรรมการใหอาน นักเรียนตองอานออกเสียงบทอานที่ไดรับอยางถูกตองตามอักขรวิธี               
         คําควบกล้ํา และคําที่มี ร ล ว  การเวนวรรคตอน การใชน้ําเสียง และมีความคลองแคลวในการ     
         อานใหกรรมการฟงจนจบ ภายในเวลา ๓ นาที หลังจากนั้นใหนักเรียนอานในใจเพื่อทบทวนเรื่องที่ 
         อาน โดยใชเวลา ๑ นาที (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
    ๓. ใหนักเรียนสงคืนบทอานแกกรรมการ เมื่ออานจบหรือกรรมการบอกวาหมดเวลา แลวตอบคําถาม 
          กรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่อานใหไดสาระจากเรื่องที่อานมากที่สุด ภายในเวลา ๒ นาที (คะแนนเต็ม  
          ๕ คะแนน) 
๘. คณะกรรมการสอบเรียกนักเรียนมารับการทดสอบการอานออกเสียงทีละคน โดยใหนักเรียนเปนผูสุม

เลือกบทอาน จํานวน ๑ บทอาน (๑ ชุด ๑๐ บทอาน / ๑๐ คน) แลวคณะกรรมการสอบกรอก ช่ือ – นามสกุล เลขที่ 
หองสอบที่ และชื่อโรงเรียนใหถูกตองตามบทอานที่นักเรียนสุมได 

๙. คณะกรรมการสอบสงบทอานสําหรับนักเรียนอาน ตามที่นักเรียนเลือกไดในขอ ๘ เพื่อทําการทดสอบ
การอานออกเสียง 

๑๐. กําหนดใหนักเรียนอานภายใน ๓ นาที ถาภายใน ๓ นาที นักเรียนยังอานไมจบ ใหนักเรียนหยุดอาน
ทันที  

๑๑. ในขณะที่นักเรียนกําลังอาน คณะกรรมการสอบตองบันทึกผลการสอบอานออกเสียงของนักเรียนตาม
บทอานสําหรับคณะกรรมการ โดยการทําเครื่องหมาย ดังนี้ 

     ×  หมายถึง อานคําผิด ใหกากบาทลงบนตัวหนาและขีดเสนใตที่เปนคําควบกลํ้า/คํา ร ล ว หรือคําที่
นักเรียนอานผิด 
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       ο  หมายถึง ไมเวนวรรคใหญ ใหวงกลมลงในเครื่องหมาย // ถานักเรียนอานไมเวนวรรคใหญ 
       หมายถึง อานตกหลน/เพิ่มคํา/อานขาม/ตูคํา ใหทําเครื่องหมายสี่เหล่ียมตรงคําที่อานตกหลน     

อานเพิ่มคํา อานขาม หรืออานตูคํา (เขียนคําที่นักเรียนอานตกหลน/เพิ่มคํา/อานขาม/ตูคํา กํากับไวดวย) เพื่อนําไป
คิดคะแนนความสามารถในการอานออกเสียงของนักเรียนตามเกณฑการใหคะแนน แลวบันทึกคะแนนลงตาราง
คะแนนการอานออกเสียง 
 ๑๒. เมื่อนักเรียนอานบทอานจบ หรือใชเวลาครบตามที่กําหนด (๓ นาที) แลว ใหนักเรียนอานในใจ อีก  
๑ นาที กอนการตอบคําถาม แลวใหกรรมการเก็บบทอานจากนักเรียนกลับคืนมา คณะกรรมการสอบถามคําถาม
แลวใหนักเรียนตอบคําถามกรรมการใหไดมากที่สุดภายในเวลา ๒ นาที ขณะที่นักเรียนตอบคําถามคณะกรรมการ
ตองบันทึกการตอบของนักเรียนลงในแบบบันทึกความเขาใจในการอานสําหรับกรรมการ  ในกรณีที่นักเรียนไม
สามารถตอบคําถามไดและมีความประสงคจะออกกอนเวลาที่กําหนด กรรมการสามารถอนุญาตใหนักเรียนออก
กอนเวลาที่กําหนดไดและบันทึกเหตุผลไวในแบบบันทึกดวย 

๑๓.ใหคณะกรรมการสอบบันทึกบทอานที่ และคะแนนความเขาใจเรื่องที่อานลงในชองบันทึกคะแนน
และนําคะแนนรวมจากการอานออกเสียงมาบันทึกแลวรวมคะแนนทั้งสองสวนเปนคะแนนการอานคลองเปน
รายบุคคล  

๑๔. การดําเนินการสอบนักเรียนคนตอไป ใหกรรมการนําบทอานที่นักเรียนอานไปแลวออกจากชุดบทอาน 
เพื่อใหนักเรียนคนที่จะอานคนตอไปสุมเลือกบทอานจํานวน ๑ บทอานจากบทอานที่เหลือจนครบ ๑๐ บทอาน        
ทําเชนนี้จนครบตามจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ 

๑๕. ระหวางดําเนินการสอบ หรือ หลังดําเนินการสอบ คณะกรรมการควรทําความตกลงการใหคะแนน
ใหแนชัดกอนแลวจึงกรอกคะแนนลงในชองคะแนนในดานตาง ๆ โดยไมตองปดเศษทศนิยมลงในตารางบันทึก
คะแนนกรรมการที่อยูในแบบทดสอบ 
 ๑๖. คณะกรรมการสอบตรวจสอบการบันทึกคะแนนซ้ําอีกครั้ง เพื่อความถูกตองและเรียบรอย จากนั้น 
คณะกรรมการสอบทั้งสองคนลงลายมือช่ือในแบบบันทึกคะแนนใหครบทุกหนา และนําใสซองสีน้ําตาล ปดผนึก
ใหเรียบรอยแลวกรอกรายละเอียดหนาซองใหครบถวน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

   
 

แบบบันทึกคะแนนการสอบภาคปฏิบัติ (การอานคลอง) 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๓ 

โรงเรียน.................................................................................รหัสโรงเรียน............................. 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด.......................คน  จํานวนนักเรียนเขาสอบ..................................คน 
จํานวนนักเรียนขาดสอบ.....................คน  เลขท่ีขาดสอบ....................................................... 
ลงชื่อกรรมการ ๑...........................................  ลงชื่อกรรมการ ๒......................................... 

                            (.................................................)                   (................................................) 
ประธานสนามสอบ  ................................................... 

                                  (.............................................................) 


