เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ระดับประถมศึกษา
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

ชุดที่ 1 การอ่านภาษาไทย
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ระดับประถมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

สาหรับนักศึกษา

แบบทดสอบชุดนี้ต้องการวัดความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักศึกษา กศน. แบ่งเป็น 2 ตอน
ใช้เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงคา
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ใช้เวลา 10 นาที จานวน 20 คา
2. คาใดอ่านไม่ได้ให้ผ่านไปอ่านคาถัดไป คาละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คา

กาจัด
รูปภาพ
ประมุข
ประกาศ
บาเพ็ญ
สาราญ
ไตร่ตรอง
ถวาย
เที่ยงธรรม
ระลึก

ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คา

ไหวพริบ
ภูมิใจ
จิตสานึก
จิตอาสา
เทศกาล
ธิดา
โปรดเกล้า
สุภาษิต
สดุดี
อนุรักษ์

ตอนที่ 2 การอ่านข้อความ
คาชี้แจง ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้ ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที คะแนนเต็ม 60 คะแนน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ถือว่าเป็นวันสาคัญ
และเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดารงสถานะ
พระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ผ่านพิธีต่างๆ ตามหมายกาหนดการ รวมถึงได้มีการเผยแพร่
พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี
และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พร้อมใจ
ถวายราชสักการะ รวมถึงออกทากิจกรรมจิตอาสา ทาความดีถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมจุด
เทียนชัยถวายพระพร เปล่งคา “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง
ที่มา : การอ่านพระนามเต็มในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
https://teen.mthai.com/variety/169657.html สืบค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ที่มา : ปีติร.10 เสด็จออกมหาสมาคม ทั่วไทยจัดเทิดพระเกียรติ
https://www.thairath.co.th/news/royal/1625020 สืบค้นวันที่ 9 กันยายน 2562

แบบบันทึกผลการทดสอบ (สาหรับครู)

ชุดที่ 1 การอ่านภาษาไทย
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
แบบบันทึกผลการทดสอบการอ่าน
ระดับประถมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

ชื่อ-นามสกุล...................................................................รหัสประจาตัว................................................................
กศน.เขต/อาเภอ .........................................เขต/อาเภอ........................................จังหวัด....................................
วันที่ทดสอบ.........................................เดือน.........................................พ.ศ. ...............................
แบบทดสอบชุดนี้ต้องการวัดความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักศึกษา กศน. แบ่งเป็น 2 ตอน
ใช้เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 การอ่านออกเสียงคา
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ใช้เวลา 10 นาที จานวน 20 คา
2. คาใดอ่านไม่ได้ให้ผ่านไปอ่านคาถัดไป คาละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน

ที่

คา

1 กาจัด
2 รูปภาพ
3 ประมุข
4 ประกาศ
5 บาเพ็ญ
6 สาราญ
7 ไตร่ตรอง
8 ถวาย
9 เที่ยงธรรม
10 ระลึก

คาอ่าน
กา - จัด
รูบ - พาบ
ประ - มุก
ประ - กาด
บา - เพ็น
สา - ราน
ไตร่ - ตรอง
ถะ - หวาย
เที่ยง - ทา
ระ - ลึก

ที่

คา

11 ไหวพริบ
12 ภูมิใจ
13 จิตสานึก
14 จิตอาสา
15 เทศกาล
16 ธิดา
17 โปรดเกล้า
18 สุภาษิต
19 สดุดี
20 อนุรักษ์

คาอ่าน
ไหว - พริบ
พูม - ใจ
จิด - สา - นึก
จิด - อา - สา
เทด - สะ - กาน
ทิ - ดา
โปรด - เกล้า
สุ - พา - สิด
สะ - ดุ - ดี
อะ - นุ - รัก

ตอนที่ 2 ให้ครูบันทึกผลการทดสอบการอ่านออกเสียงของนักศึกษา โดยทาเครื่องหมาย เมื่อนักศึกษาอ่านถูก
หรือ  เมื่อนักศึกษาอ่านผิด ลงบนคา ที่ขีดเส้นใต้ คาละ 3 คะแนน คะแนนเต็ม 60 คะแนน
ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที นับคะแนนที่ได้ และสรุปผลตามเกณฑ์ประเมิน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
งานพระราชพิธ(ี 1)บรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ถือว่าเป็น วันสาคัญ (2)
และเป็นวันประวัติศาสตร์ของ ไทย(3) เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ดารง(4)
สถานะ (5)พระมหากษัตริย์โดย สมบูรณ์ (6) ผ่านพิธีต่างๆ ตามหมาย กาหนด (7)การ รวมถึงได้มี
การเผยแพร่(8)พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี(9)
และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา(10) 28 กรกฎาคม(11) พสกนิกรชาวไทย(12) ทั่วหล้า
พร้อมใจถวายราชสักการะ(13) รวมถึงออกทากิจกรรมจิตอาสา(14) ทาความดี(15) ถวายเป็น
พระราชกุศล(16)และร่วมจุดเทียน(17)ชัยถวายพระพร เปล่งคา(18) “ทรงพระเจริญ(19)”
ดังกึกก้อง(20)
ที่มา : การอ่านพระนามเต็มในหลวงรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
https://teen.mthai.com/variety/169657.html สืบค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
ที่มา : ปีติร.10 เสด็จออกมหาสมาคม ทั่วไทยจัดเทิดพระเกียรติ
https://www.thairath.co.th/news/royal/1625020 สืบค้นวันที่ 9 กันยายน 2562
เกณฑ์การประเมินสรุปผลการประเมินการอ่าน ทั้ง 2 ตอน
80 - 100 คะแนน
หมายถึง อ่านได้ดีมากและอ่านคล่อง
60 – 79 คะแนน
หมายถึง อ่านได้ดี
40 – 59 คะแนน
หมายถึง อ่านได้แต่ไม่คล่อง
20 – 39 คะแนน
หมายถึง อ่านพอได้
0 – 19 คะแนน
หมายถึง อ่านไม่ได้

รวมได้คะแนน........................
อ่านได้ดีมากและอ่านคล่อง
อ่านได้ดี อ่านได้แต่ไม่คล่อง
อ่านพอได้ อ่านไม่ได้

เกณฑ์การตัดสินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้
1. การอ่านภาษาไทย ได้คะแนนรวมการอ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. การเขียนภาษาไทย ได้คะแนนรวมการเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ชุดที่ 2 การเขียนภาษาไทย
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ระดับประถมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

สาหรับนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล......................................................................................รหัสประจาตัว.............................................
กศน.เขต/อาเภอ ..............................................เขต/อาเภอ....................................จังหวัด...................................
วันที่ทดสอบ........................................เดือน............................................พ.ศ. ...............................
คาชี้แจง
แบบทดสอบนี้ต้องการวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา กศน. แบ่งเป็น 2 ตอน
ใช้เวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 การเขียนคาจากภาพ
คาชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนคาจากภาพที่ กาหนดให้ ใช้เวลา 20 นาที ภาพละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

คะแนน...................................คะแนน
ลงชื่อ.......................................ผู้ควบคุมการทดสอบ

ตอนที่ 2 การเขียนตามคาบอก
คาชี้แจง ให้ครูผ้คู วบคุมการทดสอบอ่านออกเสียงอักขระภาษาไทยให้เสียงดังฟังชัดเจน โดยอ่านคา
ให้นักศึกษาฟังคาละ 2 ครั้ง โดยให้คะแนนคาที่ เขียน ถูกต้อง จานวน 20 คา คาละ 3 คะแนน
ใช้เวลา 20 นาที คะแนนเต็ม 60 คะแนน
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คะแนน...................................คะแนน
ลงชื่อ.......................................ผู้ควบคุมการทดสอบ

รวมได้คะแนน........................
เขียนได้ดีมากและคล่อง
เขียนได้ดี เขียนได้แต่ไม่คล่อง
เขียนพอได้ เขียนไม่ได้

ชุดที่ 2 การเขียนภาษาไทย
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ระดับประถมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

สาหรับครู

คาชี้แจง
แบบทดสอบนี้ต้องการวัดความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา กศน. แบ่งเป็น 2 ตอน
ใช้เวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 การเขียนคาจากภาพ
คาชี้แจง ให้นักศึกษาเขียนคาจากภาพที่ กาหนดให้ ใช้เวลา 20 นาที ภาพละ 5 คะแนน คะแนนเต็ม 40 คะแนน

ถนน

พยาบาล

มะม่วง

กระทะ

ช้าง

กุหลาบ

ปลา

จักรยาน

ตอนที่ 2 การเขียนตามคาบอก
คาชี้แจง ให้ครูผ้คู วบคุมการทดสอบอ่านออกเสียงอักขระภาษาไทยให้เสียงดังฟังชัดเจน โดยอ่านคาให้
นักศึกษาฟังคาละ 2 ครั้ง โดยให้คะแนนคาที่เขียนถูกต้อง คาละ 3 คะแนน ใช้เวลา 20 นาที
คะแนนเต็ม 60 คะแนน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คา
พิธี
วันสาคัญ
ไทย
ดารง
สถานะ
สมบูรณ์
กาหนด
เผยแพร่
ราชินี
กรุณา

ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คา
โปรดเกล้า
ราชการ
พระองค์
ประชาชน
จิตอาสา
บาเพ็ญ
ประโยชน์
บรรเทา
เดือดร้อน
ปัญหา

หลังจากอ่านคาให้นักศึกษาเขียนครบ จานวน 20 คา แล้วให้เก็บกระดาษทดสอบการเขียนของนักศึกษามาตรวจ
และบันทึกคะแนนลงท้ายกระดาษทดสอบการเขียนของนักศึกษาแต่ละคน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การประเมินสรุปผลการประเมินการเขียน ทั้ง 2 ตอน
80 - 100 คะแนน
หมายถึง เขียนได้ดีมากและคล่อง
60 – 79 คะแนน
หมายถึง เขียนได้ดี
40 – 59 คะแนน
หมายถึง เขียนได้แต่ไม่คล่อง
20 – 39 คะแนน
หมายถึง เขียนพอได้
0 – 19 คะแนน
หมายถึง เขียนไม่ได้

รวมได้คะแนน........................
เขียนได้ดีมากและคล่อง
เขียนได้ดี
เขียนได้แต่ไม่คล่อง
เขียนพอได้ เขียนไม่ได้

เกณฑ์การตัดสินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 ข้อต่อไปนี้
1. การอ่านภาษาไทย ได้คะแนนรวมการอ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. การเขียนภาษาไทย ได้คะแนนรวมการเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

