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การประเมินคุณภาพการอานออก เขียนได
ระดับชั้นประถมศึกษา

สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
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คํานํา
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศใหมีคุณภาพอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ
ให มีความเขมแข็งในทุ กดานคื อคุณภาพการศึ กษา การพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาในระดับ การศึ กษาขั้น พื้ นฐาน
จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเปนระดับชั้นที่ตองมีพื้นฐานดานการอานออก
เขียนไดที่จะตองใชเปนเครื่องมือในการเรียนระดับชั้นตอๆไป ควรจะตองอานออกเขียนไดตามมาตรฐานที่หลักสูตร
กําหนด สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการอาน การ
เขี ย นให บั ง เกิ ด ผลสํ า เร็ จ และยั่ งยื น จึ ง จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณภาพการอ า นออก เขี ย นได ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ เห็นความสําคัญ
มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเรงรัดใหนักเรียนอานออก เขียนได โดยประเมินสภาพการอาน การเขียน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อพัฒนาใหนักเรียนสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑที่กําหนด โดยไดรับความ
อนุเคราะหเครื่องมือที่ใชในการประเมิน จากสํานักงานศึกษาธิการภาค 8 เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหมี
มาตรฐาน ผลการประเมินเปนที่เชื่อถือได สามารถนําขอมูลสารสนเทศที่ไดไปวางแผนแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนในระดับชั้นตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการประเมินคุณภาพการอานออก เขียนไดระดับชั้นประถมศึกษา เลมนี้ จะเปน
แนวทางในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนใหไดมาตรฐาน เกิดผลการประเมินนักเรียนที่แทจริงและนําไปใชวางแผน
พัฒนาการศึกษาไดตอไป
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การพัฒนาคุณภาพการอานออก เขียนไดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี น โยบายให ทุ ก
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาที่มีระบบ เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสูความเปน
พลเมืองที่พรอมสมบูรณ สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางเปนปกติสุข โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการได
กําหนดนโยบายสําคัญตอการพัฒนาการอานออกเขียนไดของเยาวชนไทย
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการอาน การเขียน
ใหบังเกิดผลสําเร็จและยั่งยืน จึงไดจัดทําโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใน
ระบบสั งกั ด สํ านั กงานการศึ กษาเอกชนจั งหวั ด สตู ล ประจํ าป 2560 เพื่ อ ส งเสริ มให ผู บ ริ ห าร ครู และผู มีส ว น
เกี่ยวของทุกระดับ เห็นความสําคัญ มีความตระหนักและรับผิดชอบในการเรงรัดใหนักเรียนอานออก เขียนได โดย
ประเมินสภาพการอาน การเขียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาใหนักเรียนสามารถอานออก เขียนไดตามเกณฑที่กําหนด
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ เห็นความสําคัญ มีความตระหนักและ
รับผิดชอบในการเรงรัดใหนักเรียนอานออก เขียนได
2. เพื่อประเมินสภาพการอาน การเขียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
3. เพื่อพัฒนาใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สตูล อานออก เขียนไดตามเกณฑที่กําหนด
เปาหมาย

1. เชิงปริมาณ
โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จํานวน 29 โรงเรียน
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลอาน
ออก เขียนไดตามเกณฑที่กําหนด
นิยามศัพทเฉพาะ
ในการประเมินความสามารถดานการอานออกเขียนไดของนักเรียน ไดกําหนดนิยามไว ดังนี้
อานออก หมายถึง การอานออกเสียงคํา ขอความ สํานวนไดถูกตองตามหลักการทั้งพยัญชนะ สระ มาตรา
สะกดและเสียงวรรณยุกต
เขี ยนได หมายถึ ง การเขี ย นคํ า ข อ ความ สํ านวนได ถู กต อ งตามหลั ก การเขี ย นทั้ ง รู ป พยั ญ ชนะ สระ
ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรณยุกต
คําพื้นเสียงใน แม ก.กา หมายถึง คําที่ประสมดวยพยัญชนะและสระ
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คําในแม ก.กา หมายถึง คําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ และเครื่องหมายวรรณยุกต
คําพื้นเสียงมีตัวสะกด หมายถึง คําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระและตัวสะกด
คําควบกล้ํา หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางค และใชสระเดียวกัน เวลาอานออกเสียง
กล้ําเปนพยางคเดียวกัน เสียงวรรณยุกตของพยางคนั้นจะผันเปนไปตามเสียงพยัญชนะตัวหนา
คําที่มีอักษรนํา หมายถึง คําที่ประสมดวยพยัญชนะตน 2 ตัว คือ อักษรสูงนําอักษรต่ําเดี่ยว และอักษร
กลางนําอักษรต่ําเดียว
คําทั่วไป หมายถึง คําที่ประสมดวยพยัญชนะ สระ ตัวสะกดและเครื่องหมายวรรณยุกต
คําตัวการันต หมายถึง คําที่มีไมทัณฑฆาตกํากับ (  ) กํากับอยูบนพยัญชนะเพือ่ แสดงใหรูวาไมตองอาน
ออกเสียงพยัญชนะตัวนัน้
(  ) เรียกวา ไมทัณฑฆาต ใชวางบนพยัญชนะที่ไมตองการออกเสียง ซึ่งอาจวางไวบนพยัญชนะ
ซึ่ งอยู ทายประโยค หรื อบางคํ า มี พยั ญชนะที่ ไม ใ ช ตั ว สะกดอยู ข า งหน าพยั ญชนะที่ มีไม ทัณฑฆาต ก็ ไม ออกเสี ย ง
พยั ญชนะตั วนั้ น เช น กั น ไม ออกเสีย งพยั ญชนะที่ มีเ ครื่ องหมายทั ณฑฆาตกํ ากับ แม พยั ญชนะตั ว นั้ น ไม ได อยู ทาย
พยางค และไมออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับ แมพยัญชนะตัวนั้นจะมีสระประสมอยู
คําทับศัพท หมายถึง คําในภาษาไทยที่มีรากมาจากภาษาอื่นโดยเอามาใชทั้งคําซึ่งการออกเสียงอาจเพี้ยน
ไปจากเดิ มเล็ กน อยแต การเขี ย นเป น การเขี ย นด ว ยภาษาไทย ซึ่ งการเขี ย นทั บ ศั พท ในป จ จุ บั น คื อ การเขี ย นคํ า
ภาษาไทยที่เปนทับศัพทมาจากภาษาอังกฤษแตก็ยังเขียนผิดบอยๆซึ่งบางคําที่เราคิดวาเขียนถูก อานแลวไดเสียงแบบ
ภาษาอังกฤษแตบางคํานั้นอาจยังไมใชวิธีเขียนที่ถูกตอง
คําสํานวน หมายถึง ถอยคําที่เรียบเรียงเปนขอความ หรือคําพูดที่เปนชั้นเชิง ไมตรงตามรูปแบบ
ภาษา เปนถอยคําหรือคําพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายเปนนัยแฝงอยู กินความกวางหรือลึกซึ้ง นํามาใช
ใหมีความหมายแตกตางไปจากความหมายเดิมของคํา ๆ นั้น หรืออาจจะมีความหมายคลายกับความหมายเดิมของ
คําที่นํามาประสมกัน แตก็ไมเหมือนกับความหมายเดิมทีเดียว เปนความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ มักใช
ถอยคําที่ไมยาวมากแตกินความมาก ใชคําที่ไพเราะ คมคาย สละสลวย ตองอาศัยการตีความจึงจะเขาใจ
ขอบขายเนื้อหาที่ใชในการประเมิน
การประเมินการอานออก เขียนได สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ สอดคลอง
บัญชีคําพื้นฐานที่ใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการประเมิน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการอานออกเขียนไดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเปนคณะกรรมการที่มา
จากการแตงตั้งโดยสํานัก งานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตู ล ซึ่งเปนขาราชการ พนักงานราชการ สังกัดสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล คณะกรรมการประเมินเปนผูมีความสามารถทางดานทักษะการใชภาษาไทย ฟง พูด
อาน เขียน โดยแบงคณะกรรมการเปน 4 กลุมๆละ 10-12 คน สลับกันประเมินวันละ 4-5 คน/กลุม ตามปฏิทิน
การประเมิน

2

วิธีการประเมิน
การประเมินคุณภาพการอานออก เขียนไดใชวิธีการประเมินแบบปฏิบัติจริง แบงการประเมินเปน 2 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ประเมินทักษะการเขียนคําในภาษาไทย
การประเมินทักษะการเขียนคําในภาษาไทยโดยใชรูปแบบการเขียนตามคําบอกจากแบบประเมิน
ทักษะการเขียนคําในภาษาไทยที่กําหนด จํานวน 20 คํา โดยกรรมการผูประเมินอานคําภาษาไทยที่กําหนดให
นักเรียนฟง ๓ ครั้ง แลวใหนักเรียนเขียนตามคําบอกลงในแบบบันทึกคะแนนทีค่ ณะกรรมการแจกให
ตอนที่ 2 ประเมินทักษะการอานคําในภาษาไทย
การประเมินทักษะการอานคําในภาษาไทยโดยใชรูปแบบการอานคําใหคณะกรรมการฟง โดยคณะกรรมการ
เลือกแบบประเมินทักษะการอานคําในภาษาไทยใหนักเรียนอาน จํานวน ๑ ชุดๆละ 50 คํา
ขั้นตอนการประเมิน
1. คณะกรรมการประเมินจํานวน 5 คน เดินทางถึงโรงเรียนกอนเวลา 08.30 น.
2. คณะกรรมการแนะนํากระบวนการขั้นตอนการประเมินแกผูบริหารโรงเรียนและคณะครูบุคลากรที่
เกี่ยวของ
3. คณะกรรมการมอบแบบบันทึกผลการประเมินฯแกทางโรงเรียนเทากับจํานวนนักเรียนแตละหองเพื่อให
ครูประจําชั้น/ครูที่รับผิดชอบประจําหองเรียนนําไปใหนักเรียนเขียนชื่อ-สกุลและขอมูลสวนตัวใหเรียบรอยกอน
คณะกรรมการเขาไปประเมินในหองเรียน
4. คณะกรรมการแยกยายเขาประเมินตามหองเรียนตางๆหองเรียนละ 1 คน
5. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ เมื่อคณะกรรมการไปถึงหองเรียนใด ใหยุติการเรียนการ
สอนชั่วคราว คณะกรรมการอธิบายขั้นตอนการประเมินฯแกนักเรียนทราบ แลวใหนักเรียนนําแบบบันทึกผลการ
ประเมินฯที่เขียนชื่อ-สกุลและขอมูลสวนตัวเรียบรอยแลวขึ้นมาเตรียมพรอมรับการประเมินทักษะการเขียนคําใน
ภาษาไทย
6. คณะกรรมการประเมินจะประเมินทักษะการเขียนคําภาษาไทยจํานวน 20 คํา โดยใหนักเรียนเขียนตาม
คําบอก และประเมินทักษะการอานคําในภาษาไทยจํานวน 50 คํา โดยใหนักเรียนอานคําที่คณะกรรมการกําหนดให
7. เมื่ อประเมิ น ทั กษะการเขี ย นและการอ านแต ล ะห องเสร็ จ แล ว ให ดํ าเนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ตามปกติ
8. คณะกรรมการจะสรุปผลการประเมินระดับบุคคล ระดับหองเรียน และระดับโรงเรียนใหโรงเรียนทราบ
เพื่อวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการอานออกเขียนไดตอไป
9. นั กเรีย นที่ขาดเรี ยนในวั นดั งกล าวถือวายังไมผ านการประเมิน โรงเรีย นสามารถนัด หมายสํ านั กงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อกําหนดวันประเมินนักเรียนที่ขาดเรียนได 1 ครั้ง กอนปดภาคการเรียน 2/2559
10. ในขณะที่คณะกรรมการกําลังประเมินฯในหองเรียนใหโรงเรียนจัดเตรียมผูสังเกตการณและอํานวย
ความสะดวกในการประเมินอยางนอย 1 คน
เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพการอาน เขียนคําในภาษาไทย เปนเครื่องมือที่จัดทําขึ้นใหมผานการ
พิจารณากลั่นกรองคุณภาพเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย เครื่องมือประเมิน ฯ แบงเปน 2 สวนประกอบ
ดวยแบบประเมินทักษะการเขียน และแบบประเมินทักษะการอาน โดยใชคําจากบัญชีคําพื้นฐานที่ใชในการเรียนการ
สอนภาษาไทยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สวนที่ ๑ แบบประเมินทักษะการเขียนมีจํานวน ๒๐ คํา สําหรับคณะกรรมการประเมินอานใหนักเรียนฟง
โดยใหนักเรียนเขียนตามคําบอก
สวนที่ ๒ แบบประเมินทักษะการอานมีจํานวน ๕๐ คํา แบงเปนทักษะตางๆตามระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ทักษะที่ 1 การอานคําพื้นเสียงใน แม ก.กา
ทักษะที่ 2 การอานคําพื้นเสียงใน แม ก.กา ที่มีวรรณยุกต
ทักษะที่ 3 การอานคําพื้นเสียงที่มีตัวสะกด
ทักษะที่ 4 การอานคําพื้นเสียงที่มีตัวสะกดและมีวรรณยุกต
ทักษะที่ 5 การอานควบกล้ําและอักษรนํา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
ทักษะที่ 1 การอานคําพื้นเสียงใน แม ก.กา
ทักษะที่ 2 การอานคําที่มีตัวสะกด
ทักษะที่ 3 การอานคําควบกล้ํา อักษรนํา และตัวการันต
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ทักษะที่ 1 การอานคําทั่วไป
ทักษะที่ 2 การอานคําที่มีตัวการันต คําทับศัพท
ทักษะที่ 3 การอานคําสํานวน คําเฉพาะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ทักษะที่ 1 การอานคําทั่วไป
ทักษะที่ 2 การอานคําที่มีตัวการันต คําทับศัพท
ทักษะที่ 3 การอานคําสํานวน คําเฉพาะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ทักษะที่ 1 การอานคําทั่วไป
ทักษะที่ 2 การอานคํายืม คําราชาศัพท สํานวน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ทักษะที่ 1 การอานคําทั่วไป
ทักษะที่ 2 การอานคํายืม คําราชาศัพท สํานวน
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เกณฑการประเมิน
การประเมินทักษะการอาน เขียนคําในภาษาไทยกําหนดเกณฑการประเมินระดับชั้นตางๆ ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
การ
จํานวน
ทักษะทางภาษา
ประเมิน
คํา
การอาน ทักษะที่ 1 การอานคําพื้นเสียงใน แม 10 คํา
ก.กา
ทักษะที่ 2 การอานคําพื้นเสียงใน แม 10 คํา
ก.กา ที่มีวรรณยุกต
ทักษะที่ 3 การอานคําพื้นเสียงที่มี
10 คํา
ตัวสะกด
ทักษะที่ 4 การอานคําพื้นเสียงที่มี
10 คํา
ตัวสะกดและมีวรรณยุกต
ทักษะที่ 5 การอานควบกล้ําและ
10 คํา
อักษรนํา
รวม
50
การเขียน การอานคําพื้นเสียงใน แม ก.กา,การ 20 คํา
อ า นคํ า พื้ น เสี ย งใน แม ก.กา ที่ มี
วรรณยุ ก ต , การอ า นคํ า พื้ น เสี ย งที่ มี
ตั ว สะกด,การอ า นคํ า พื้ น เสี ย งที่ มี
ตั ว สะกดและมี ว รรณยุ ก ต , การอ า น
ควบกล้ําและอักษรนํา

เกณฑการให
การตัดสิน
คะแนน
1:๑
ผาน 9 -10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
1:๑
ผาน 9-10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
1:๑
ผาน 9-10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
1:๑
ผาน 9-10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
1:๑
ผาน 9-10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
1: 1
ผาน 45 - 50 คะแนน
ไมผาน 0- 44 คะแนน
1:1
ผาน 15 - 20 คะแนน
ไมผาน 0 - 14 คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
การ
ทักษะทางภาษา
ประเมิน
การอาน ทักษะที่ 1 การอานคําใน แม ก.กา

จํานวนคํา
10 คํา

ทักษะที่ 2 การอานคําที่มีตัวสะกด

20 คํา

ทั ก ษะที่ 3 การอ า นคํ า ควบกล้ํ า
อักษรนํา และตัวการันต
รวม

20 คํา

การเขียน การอานคําใน แม ก.กา, การอาน
คําที่มีตัวสะกด, การอานคําควบ
กล้ํา อักษรนํา และตัวการันต

50 คํา
20 คํา
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เกณฑการให
การตัดสิน
คะแนน
1:๑
ผาน 9 -10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
1:๑
ผาน 18-20 คะแนน
ไมผา น 0-17 คะแนน
1:๑
ผาน 18-20 คะแนน
ไมผาน 0-17 คะแนน
1: 1
ผาน 45 - 50 คะแนน
ไมผาน 0 - 44 คะแนน
1:1
ผาน 15 - 20 คะแนน
ไมผาน 0 - 14 คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การ
ทักษะทางภาษา
ประเมิน
การอาน ทักษะที่ 1 การอานคําทั่วไป

จํานวนคํา
30 คํา

ทักษะที่ 2 การอานคําที่มีตัวการันต

10คํา

ทั ก ษะที่ 3 การอ า นคํ า สํ า นวน คํ า
เฉพาะ
รวม

10 คํา

การเขียน การอานคําทั่วไป,การอานคําที่มีตัว
การันต ,การอานคําสํานวน
คําเฉพาะ

50
20 คํา

เกณฑการให
การตัดสิน
คะแนน
1:๑
ผาน 26 -30 คะแนน
ไมผาน 0-25 คะแนน
1:๑
ผาน 9-10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
1:๑
ผาน 9-10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
1: 1
ผาน 45 - 50 คะแนน
ไมผาน 0 - 44 คะแนน
ผาน 15 - 20 คะแนน
1:1
ไมผาน 0 - 14 คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
การ
ประเมิน

จํานวนคํา

ทักษะที่ 1 การอานคําทั่วไป

เกณฑการให
คะแนน

30 คํา

1:๑

ทักษะที่ 2 การอานคําที่มีตัวการันต
คําทับศัพท
ทั ก ษะที่ 3 การอ า นคํ า สํ า นวน คํ า
เฉพาะ

10 คํา

1:๑

10 คํา

1:๑

รวม

50

1: 1

การเขียน การอานคําทั่วไป,การอานคําที่มีตัว
การันต ,การอานคําสํานวน คํา
เฉพาะ

20 คํา

1:1

การอาน

ทักษะทางภาษา
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การตัดสิน
ผาน 26 -30 คะแนน
ไมผาน 0-25 คะแนน
ผาน 9-10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
ผาน 9-10 คะแนน
ไมผาน 0-8 คะแนน
ผาน 45 - 50 คะแนน
ไมผาน 0 - 44 คะแนน
ผาน 15 - 20 คะแนน
ไมผาน 0 - 14 คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การ
ประเมิน

จํานวนคํา

ทักษะที่ 1 การอานคําทั่วไป

เกณฑการให
คะแนน

30 คํา

1:๑

ทักษะที่ 2 การอานคํายืม คําราชา
ศัพท สํานวน

20 คํา

1:๑

รวม

50

1: 1

การเขียน การอานคําทั่วไป,การอานคํายืม คํา
ราชาศัพท สํานวน

20 คํา

1:1

การอาน

ทักษะทางภาษา

การตัดสิน
ผาน 26 -30 คะแนน
ไมผาน 0-25 คะแนน
ผาน 18-20 คะแนน
ไมผาน 0-17 คะแนน
ผาน 45 - 50 คะแนน
ไมผาน 0 - 44 คะแนน
ผาน 15 - 20 คะแนน
ไมผาน 0 - 14 คะแนน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
การ
ประเมิน

จํานวนคํา

ทักษะที่ 1 การอานคําทั่วไป

เกณฑการให
คะแนน

30 คํา

1:๑

ทักษะที่ 2 การอานคํายืม คําราชา
ศัพท สํานวน

20 คํา

1:๑

รวม

50 คํา

1: 1

การเขียน การอานคําทั่วไป,การอานคํายืม คํา
ราชาศัพท สํานวน

20 คํา

1:1

การอาน

ทักษะทางภาษา
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การตัดสิน
ผาน 26 -30 คะแนน
ไมผาน 0-25 คะแนน
ผาน 18-20 คะแนน
ไมผาน 0-17 คะแนน
ผาน 45 - 50 คะแนน
ไมผาน 0 - 44 คะแนน
ผาน 15 - 20 คะแนน
ไมผาน 0 - 14 คะแนน

แบบบันทึกผลการประเมิน
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการอานออก เขียนไดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน
จังหวัดสตูล มีแบบบันทึกผลการประเมิน ดังนี้
1. แบบสรุปผลการอาน การเขียนคําภาษาไทยของโรงเรียน (ส.1) ใหคณะกรรมการดําเนินการสรุป
ภาพรวมผลการประเมินของโรงเรียน
2. แบบสรุปผลการอาน การเขียนคําภาษาไทยรายหองเรียน(ส.2) ใหคณะกรรมการดําเนินการสรุป
ภาพรวมผลการประเมินของหองเรียน
3. แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมไดเขารับการประเมิน (ท.1) ใหคณะกรรมการบันทึกรายชื่อนักเรียนที่
ไมไดรับการประเมินในแตละหองเรียน
4. แบบบั น ทึ ก รายชื่ อ นั ก เรี ย นที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ทั ก ษะการเขี ย นคํ า ภาษาไทย(ท.2)
ใหคณะกรรมการบันทึกรายชื่อที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการเขียนคําภาษาไทยเปนรายบุคคล
5. แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย(ท.3/1-3/6)
5.1 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย(ท.3/1)
ใหคณะกรรมการบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1
5.2 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย(ท.3/2)
ใหคณะกรรมการบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2
5.3 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย(ท.3/3)
ใหคณะกรรมการบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 เปนรายบุคคล
5.4 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย(ท.3/4)
ใหคณะกรรมการบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4
5.5 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย(ท.3/5)
ใหคณะกรรมการบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5
5.6 แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย(ท.3/6)
ใหคณะกรรมการบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
6. แบบบันทึกคะแนนการประเมินทักษะการอาน เขียน คําภาษาไทย(ท.4/1-4/6)
6.1 แบบบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย นคํ า ภาษาไทย(ท.4/1)
ให ค ณะกรรมการบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย น คํ า ภาษาไทยระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1
เปนรายบุคคล
6.2 แบบบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย นคํ า ภาษาไทย(ท.4/2)
ให ค ณะกรรมการบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย น คํ า ภาษาไทยระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 2
เปนรายบุคคล
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6.3 แบบบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย นคํ า ภาษาไทย(ท.4/3)
ให ค ณะกรรมการบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย น คํ า ภาษาไทยระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3
เปนรายบุคคล
6.4 แบบบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย นคํ า ภาษาไทย(ท.4/4)
ให ค ณะกรรมการบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย น คํ า ภาษาไทยระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4
เปนรายบุคคล
6.5 แบบบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย นคํ า ภาษาไทย(ท.4/5)
ให ค ณะกรรมการบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย น คํ า ภาษาไทยระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 5
เปนรายบุคคล
6.6 แบบบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย นคํ า ภาษาไทย(ท.4/6)
ให ค ณะกรรมการบั น ทึ ก คะแนนการประเมิ น ทั ก ษะการอ า น เขี ย น คํ า ภาษาไทยระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6
เปนรายบุคคล
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ส.1

แบบสรุปผลการประเมินการอาน การเขียนคําภาษาไทย
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ปการศึกษา 2559
โรงเรียน............................................... อําเภอ ....................... จังหวัดสตูล
***************************************************

ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

นักเรียนทั้งโรงเรียน
นักเรียนที่เขารับการประเมิน
นักเรียนที่ไมไดเขารับการประเมิน
นักเรียนที่ผานเกณฑประเมินการเขียน
นักเรียนที่ไมผานเกณฑประเมินการเขียน (ตามรายชื่อแนบ)
นักเรียนที่ผานเกณฑประเมินการอาน
นักเรียนที่ไมผานเกณฑประเมินการอาน(ตามรายชื่อแนบ)

ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
ลงชื่อ...............................................กรรมการและเลขานุการ

รับทราบผลการประเมิน
ลงชื่อ...........................................................
(.................................................................)
ตําแหนง....................................................
10

จํานวน(คน)

ส.2

แบบสรุปผลการประเมินการอาน การเขียนคําภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ….……… ปการศึกษา 2559
โรงเรียน............................................... อําเภอ ....................... จังหวัดสตูล
***************************************************

ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

นักเรียนทั้งหอง
นักเรียนที่เขารับการประเมิน
นักเรียนที่ไมไดเขารับการประเมิน
นักเรียนที่ผานเกณฑประเมินการเขียน
นักเรียนที่ไมผานเกณฑประเมินการเขียน (ตามรายชื่อแนบ)
นักเรียนที่ผานเกณฑประเมินการอาน
นักเรียนที่ไมผานเกณฑประเมินการอาน(ตามรายชื่อแนบ)

ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน

11

จํานวน(คน)

ท.1

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมไดเขารับการประเมินทักษะการอาน การเขียน
คําภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ......... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน......................................................... อําเภอ....................... จังหวัดสตูล
ที่
ชื่อ – สกุล

12

ท.2

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการเขียนคําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ......... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน......................................................... อําเภอ....................... จังหวัดสตูล
ที่
ชื่อ – สกุล
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ท.3/1

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/......... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน......................................................... อําเภอ....................... จังหวัดสตูล
ที่

ชื่อ – สกุล

การอานคํา การอานคําในแม
ในแม ก. กา
ก.กา ที่มรี ูป
วรรณยุกต

การอานคําพื้น
เสียงที่มี
ตัวสะกด

การอานคําพื้นเสียง
ที่มีตัวสะกดและมี
รูปวรรณยุกต

หมายเหตุ ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ในชองที่สอดคลองกับผลการประเมินทักษะการอาน

14

การอานคําควบ
กล้ํา อักษรนํา

ท.3/2

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2/......... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน......................................................... อําเภอ....................... จังหวัดสตูล
ที่

การอานคํา
ในแม ก. กา

ชื่อ – สกุล

การอานคําที่มี
ตัวสะกด

หมายเหตุ ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ในชองที่สอดคลองกับผลการประเมินทักษะการอาน

15

การอานคําควบ
กล้ํา อักษรนํา
และมีตัวการันต

ท.3/3

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/......... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน......................................................... อําเภอ....................... จังหวัดสตูล
ที่

ชื่อ – สกุล

คําทั่วไป

คําที่มีตัวการันต
คําทับศัพท

หมายเหตุ ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ในชองที่สอดคลองกับผลการประเมินทักษะการอาน

16

คําสํานวน
คําเฉพาะ

ท.3/4

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/......... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน......................................................... อําเภอ....................... จังหวัดสตูล
ที่

ชื่อ – สกุล

คําทั่วไป

คําที่มีตัวการันต
คําทับศัพท

หมายเหตุ ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ในชองที่สอดคลองกับผลการประเมินทักษะการอาน

17

คําสํานวน
คําเฉพาะ

ท.3/5

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/......... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน......................................................... อําเภอ....................... จังหวัดสตูล
ที่

ชื่อ – สกุล

คําทั่วไป

คํายืม คําราชาศัพท
สํานวน

หมายเหตุ ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ในชองที่สอดคลองกับผลการประเมินทักษะการอาน
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ท.3/6

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่ไมผานเกณฑการประเมินทักษะการอานคําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/......... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน......................................................... อําเภอ....................... จังหวัดสตูล
ที่

ชือ่ – สกุล

คําทั่วไป

คํายืม คําราชาศัพท
สํานวน

หมายเหตุ ใหผูประเมินทําเครื่องหมาย  ในชองที่สอดคลองกับผลการประเมินทักษะการอาน

19

ท.4/1

แบบบันทึกคะแนน การประเมินทักษะการอาน เขียน คําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1/….... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน............................................................อําเภอ........................จ.สตูล
ชื่อ – สกุล...................................................................... เลขที.่ ...................

ทักษะ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได ผลการประเมิน
เกณฑประเมินการเขียน :คะแนน 15 -20 ผาน คะแนน 0 -14 ไมผาน
การเขียน ชุดที.่ .........
20
เกณฑประเมินการอาน : คะแนน 45 -50 ผาน คะแนน 0 - 44 ไมผาน
การอาน ชุดที.่ ........
50
 ควรพัฒนาการอานคําในแม ก. กา
 ควรพัฒนาการอานคําในแม ก.กา ที่มีรูปวรรณยุกต
 ควรพัฒนาการอานคําพื้นเสียงที่มีตัวสะกด
 ควรพัฒนาการอานคําพื้นเสียงที่มีตัวสะกดและมีรูปวรรณยุกต
 ควรพัฒนาการอานคําควบกล้ํา อักษรนํา

การประเมินทักษะการเขียน จํานวน 20 คํา

1…………………………………………..

11…………………………………………..

2…………………………………………..

12…………………………………………..

3…………………………………………..

13…………………………………………..

4…………………………………………..

14…………………………………………..

5…………………………………………..

15…………………………………………..

6…………………………………………..

16…………………………………………..

7…………………………………………..

17…………………………………………..

8…………………………………………..

18…………………………………………..

9…………………………………………..

19…………………………………………..

10………………………………………….. 20…………………………………………..
ลงชื่อ .......................................................กรรมการผูประเมิน
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ท.4/2

แบบบันทึกคะแนน การประเมินทักษะการอาน เขียน คําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2/….... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน............................................................อําเภอ........................จ.สตูล
ชื่อ – สกุล...................................................................... เลขที.่ ...................
ทักษะ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผลการประเมิน
เกณฑประเมินการเขียน :คะแนน 15 -20 ผาน คะแนน 0 -14 ไมผาน
การเขียน ชุดที่..........
20
เกณฑประเมินการอาน : คะแนน 45 -50 ผาน คะแนน 0 - 44 ไมผาน
การอาน ชุดที่.........
50
 ควรพัฒนาการอานคําในแม ก. กา
 ควรพัฒนาการอานคําที่มีตัวสะกด
 ควรพัฒนาการอานคําควบกล้ํา อักษรนําและมีตัวการันต

การประเมินทักษะการเขียน จํานวน 20 คํา

1…………………………………………..

11…………………………………………..

2…………………………………………..

12…………………………………………..

3…………………………………………..

13…………………………………………..

4…………………………………………..

14…………………………………………..

5…………………………………………..

15…………………………………………..

6…………………………………………..

16…………………………………………..

7…………………………………………..

17…………………………………………..

8…………………………………………..

18…………………………………………..

9…………………………………………..

19…………………………………………..

10………………………………………….. 20…………………………………………..
ลงชื่อ .......................................................กรรมการผูประเมิน
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ท.4/3

แบบบันทึกคะแนน การประเมินทักษะการอาน เขียน คําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3/….... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน............................................................อําเภอ........................จ.สตูล
ชื่อ – สกุล...................................................................... เลขที.่ ...................

ทักษะ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผลการประเมิน
เกณฑประเมินการเขียน :คะแนน 15 -20 ผาน คะแนน 0 -14 ไมผาน
การเขียน ชุดที่..........
20
เกณฑประเมินการอาน : คะแนน 45 -50 ผาน คะแนน 0 - 44 ไมผาน
การอาน ชุดที่.........
50
 ควรพัฒนาการอานคําทั่วไป
 ควรพัฒนาการอานคําที่มีตัวการันต คําทับศัพท
 ควรพัฒนาการอานคําสํานวน คําเฉพาะ

การประเมินทักษะการเขียน จํานวน 20 คํา

1…………………………………………..

11…………………………………………..

2…………………………………………..

12…………………………………………..

3…………………………………………..

13…………………………………………..

4…………………………………………..

14…………………………………………..

5…………………………………………..

15…………………………………………..

6…………………………………………..

16…………………………………………..
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แบบบันทึกคะแนน การประเมินทักษะการอาน เขียน คําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/….... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน............................................................อําเภอ........................จ.สตูล
ชื่อ – สกุล...................................................................... เลขที.่ ...................

ท.4/4

ทักษะ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผลการประเมิน
เกณฑประเมินการเขียน :คะแนน 15 -20 ผาน คะแนน 0 -14 ไมผาน
การเขียน ชุดที่..........
20
เกณฑประเมินการอาน : คะแนน 45 -50 ผาน คะแนน 0 - 44 ไมผาน
การอาน ชุดที่.........
50
 ควรพัฒนาการอานคําทั่วไป
 ควรพัฒนาการอานคําที่มีตัวการันต คําทับศัพท
 ควรพัฒนาการอานคําสํานวน คําเฉพาะ

การประเมินทักษะการเขียน จํานวน 20 คํา
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16…………………………………………..

7…………………………………………..

17…………………………………………..
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18…………………………………………..

9…………………………………………..

19…………………………………………..

10………………………………………….. 20…………………………………………..
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ท.4/5

แบบบันทึกคะแนน การประเมินทักษะการอาน เขียน คําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5/….... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน............................................................อําเภอ........................จ.สตูล
ชื่อ – สกุล...................................................................... เลขที.่ ...................
ทักษะ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผลการประเมิน
เกณฑประเมินการเขียน :คะแนน 15 -20 ผาน คะแนน 0 -14 ไมผาน
การเขียน ชุดที่..........
20
เกณฑประเมินการอาน : คะแนน 45 -50 ผาน คะแนน 0 - 44 ไมผาน
การอาน ชุดที่.........
50
 ควรพัฒนาการอานคําทั่วไป
 ควรพัฒนาการอานคํายืม คําราชาศัพท สํานวน

การประเมินทักษะการเขียน จํานวน 20 คํา
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แบบบันทึกคะแนน การประเมินทักษะการอาน เขียน คําภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/….... ปการศึกษา 2559
โรงเรียน............................................................อําเภอ........................จ.สตูล
ชื่อ – สกุล...................................................................... เลขที.่ ...................

ท.4/6

ทักษะ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผลการประเมิน
เกณฑประเมินการเขียน :คะแนน 15 -20 ผาน คะแนน 0 -14 ไมผาน
การเขียน ชุดที่..........
20
เกณฑประเมินการอาน : คะแนน 45 -50 ผาน คะแนน 0 - 44 ไมผาน
การอาน ชุดที่.........
50
 ควรพัฒนาการอานคําทั่วไป
 ควรพัฒนาการอานคํายืม คําราชาศัพท สํานวน

การประเมินทักษะการเขียน จํานวน 20 คํา
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ภาคผนวก

กําหนดประเมินการอานออก เขียนไดนักเรียนชั้นประถมศึกษา
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
วัน เดือน ป

23 มกราคม 2560

24 มกราคม 2560

25 มกราคม 2560

26 มกราคม 2560

6 กุมภาพันธ 2560
7 กุมภาพันธ 2560
8 กุมภาพันธ 2560
9 กุมภาพันธ 2560
10 กุมภาพันธ 2560
14 กุมภาพันธ 2560
15-16 กุมภาพันธ 2560

เวลา
08.30 - 12.00 น.
13.00 - 16.30 น.
08.30 - 12.00 น.
13.00 - 16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.
08.30 -16.30 น.

ชื่อโรงเรียน
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
อันซอเรียะหอัดดีนียะห
อุนบาลวังใหมศาสนศาสตร
เพชรชูศึกษา
ปยนุสรณศึกษา
จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
อนุบาลโอบออม
ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
พรรษนันทศึกษา
อิสลามศึกษาดารุลบิร
วิทยาพิพัฒน
ทอฝนโรจนวิชญ
สุไหงอุเปวิทยา
อนุบาลอรอนงค
อิสลามวิทยามูลนิธิ
ธรรมศาสนวิทยา
อรุณศาสนวิทยา
อนุบาลรุงทิพย
จงหัว
อัลฟุรกอนวิทยา
อนุบาลทาแพพัฒนา
อนุบาลทักษิณสยาม
สายเพชรศึกษา
ภูริภรณชัยศึกษา
ดารุลมุอมิน
สตูลศานติศึกษา
นิดาศึกษาศาสตร
มุสลิมศึกษา
อนุบาลมุสลิมสตูล

กรรมการชุดที่
1
1
2
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

