เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

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

สำหรับนักศึกษำ

แบบทดสอบชุดนี้ ต้องการวัดความสามารถการอ่านภาษาไทยของนักศึกษา กศน. แบ่งเป็น 3 ตอน
ใช้เวลา 15 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
ตอนที่ 1 การอ่านคา
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ใช้เวลา 5 นาที จานวน 50 คา
2. คาใดอ่านไม่ได้ให้ผ่านไปอ่านคาถัดไป คาละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มารยาท
ทะนุถนอม
คลินิก
สาอาง
น้ามันก๊าด
ทะนุบารุง
ทแยง
ตารับ
พิธีรีตอง
โลกาภิวัตน์

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กาลเวลา
ครองราชย์
ศาสนา
ค่านิยม
พระราชพิธี
ฆราวาส
จินตนาการ
ซีเมนต์
เซ็นชื่อ
อักษร

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เต้าหู้
ร้อยกรอง
มรดก
กรรไกร
ภูมิภาค
บริโภค
ปาฏิหาริย์
ปฏิทิน
ประกาศ
บะหมี่

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

อัชฌาสัย
อิเล็กทรอนิกส์
เกษมสันต์
อิริยาบถ
รโหฐาน
ดึกดาบรรพ์
พรหมาสตร์
กัมมันตภาพรังสี
ประกาศนียบัตร
นิทรรศการ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ประเมินค่า
สารภาพ
มลพิษ
โฆษณา
สมุนไพร
กฎหมาย
ผลิตภัณฑ์
แสตมป์
เสน่ห์
รสนิยม

ตอนที่ 2 การอ่านประโยค
สำหรับนักศึกษำ
คาชี้แจง
ให้นักศึกษาอ่านข้อความหรือประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ใช้เวลา 5 นาที จานวน 10 ประโยค
ประโยคละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
1. กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
2. หลังจากไปดูนิทรรศการ มีวิธีการรักษาโรคต้อหินได้หลายทาง เช่น ใช้ ยาหยอด ยารับประทาน และยาฉีด
นอกจากนี้ยังใช้แสงเลเซอร์ในการรักษา
3. การทิ้งหรือกาจัดขยะ ต้องไม่ทิ้งลงแม่น้าลาคลองจะช่วยลดมลพิษทางน้าได้
4. เต้าหู้เป็นอาหารที่ทามาจากถั่วเหลือง ที่นามาโม่เป็นแป้งแล้วทาเป็นแผ่นหนาๆ
5. การได้รับสารกัมมันตภาพรังสีอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุหนึ่งทาให้เกิดโรคมะเร็ง
6. หากใช้เครื่องสาอางโดยไม่ระมัดระวัง อาจทาให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้
7. ในวันพรุ่งนี้ได้มีประกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคว่า จะงดจ่ายน้าระหว่างเวลา 08.00 – 16.00
นาฬิกา
8. นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจเสร็จแล้ว ให้มาเซ็นชื่อก่อนกลับบ้านทุกคน
9. ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกทาลายมีแนวโน้มว่า
พืชและสัตว์บางชนิดจะสูญพันธุ์ในอีกห้าสิบปีข้างหน้า
10. การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นเรื่องที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษา

สำหรับนักศึกษำ
ตอนที่ 3 การอ่านบทร้อยแก้ว
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านคาที่กาหนดในบทความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ใช้เวลา 5 นาที คาละ 3 คะแนน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในห้วงเวลาวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์ต้องจารึกถึง
ความปีติยินดีของประชาชนชาวไทยอีกวาระหนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็น
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ในราชวงศ์จักรีโดยสมบูรณ์ เหล่าพสกนิก รก็เฝ้ารอคอยให้ถึง
วันแห่งพระราชพิธีสาคัญ “บรมราชาภิเษก” ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนวิจิตรประณีตสวยงาม
ตามขนบโบราณราชประเพณี เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาประเทศและสาหรับความรู้สึกของ
พวกเราคนไทยเชื่อว่าความปีติตื้นตันคงมีอยู่ในใจคล้ายๆ กันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีพระปฐม
บรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนไว้ว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข
แห่งอาณาราษฎรต่อไป”
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่าน
ประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ทรงดารงราชฐานันดรศักดิ์
เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ที่มา นิตยสารแพรว ปีที่ 40 ฉบับที่ 947 JUNE 2019 เฉลิมฉัตรศรีกษัตรา ทศมราชาภิเษกสดุดี
ISSN 0125-6858 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่งจากัด มหาชน

แบบบันทึกผลกำรทดสอบ (สำหรับครู)
ชุดที่ 1 การอ่านภาษาไทย
การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

ตอนที่ 1 การอ่านคา
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านคาต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ใช้เวลา 5 นาที จานวน 50 คา
2. คาใดอ่านไม่ได้ให้ผ่านไปอ่านคาถัดไป คาละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

มารยาท
ทะนุถนอม
คลินิก
สาอาง
น้ามันก๊าด
ทะนุบารุง
ทแยง
ตารับ
พิธีรีตอง
โลกาภิวัตน์
กาลเวลา
ครองราชย์
ศาสนา
ค่านิยม
พระราชพิธี
ฆราวาส
จินตนาการ
ซีเมนต์
เซ็นชื่อ
อักษร
เต้าหู้
ร้อยกรอง
มรดก
กรรไกร
ภูมิภาค

มา - ระ - ยาด
ทะ - นุ - ถะ - หนอม
คลี - หนิก
สา - อาง
น้า - มัน - ก๊าด
ทะ - นุ – บา - รุง
ทะ - แยง
ตา - หรับ
พิ - ที - รี - ตอง
โล - กา - พิ - วัด
กาน - เว - ลา
ครอง - ราด
สาด - สะ - หนา
ค่า - นิ - ยม
พระ - ราด - ชะ - พิ - ที
คะ - รา - วาด
จิน - ตะ - นา - กาน
ซี - เมน
เซน - ชื่อ
อัก - สอน
เต้า - หู้
ร้อย - กรอง
มอ - ระ - ดก
กัน - ไกร
พูม - มิ - พาก,
พู - มิ - พาก

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

บริโภค
ปาฏิหาริย์
ปฏิทิน
ประกาศ
บะหมี่
อัชฌาสัย
อิเล็กทรอนิกส์
เกษมสันต์
อิริยาบถ
รโหฐาน
ดึกดาบรรพ์
เสมียน
กัมมันตภาพรังสี
ประกาศนียบัตร
นิทรรศการ
ประเมินค่า
สารภาพ
มลพิษ
โฆษณา
สมุนไพร
กฎหมาย
ผลิตภัณฑ์
แสตมป์
เสน่ห์
รสนิยม

บอ – ริ - โพก
ปา - ติ - หาน
ปะ - ติ - ทิน
ประ - กาด
บะ - หมี่
อัด - ชา - ไส
อิ - เล็ก - ทรอ - นิก
กะ - เสม - สัน
อิ - ริ - ยา - บด
ระ - โห - ถาน
ดึก - ดา - บัน
สะ - เหมียน
กา - มัน - ตะ - พาบ - รัง - สี
ประ - กา - สะ - นี - ยะ - บัด
นิ - ทัด - สะ - กาน
ประ - เมิน - ค่า
สา - ระ - พาบ
มน - ละ - พิด
โคด - สะ - นา
สะ - หมุน - ไพร
กด - หมาย
ผะ - หลิด - ตะ - พัน
สะ - แตม
สะ - เหน่
รด - สะ - นิ - ยม,
รด - นิ - ยม

แบบบันทึกผลกำรทดสอบ (สำหรับครู )

ตอนที่ 2 การอ่านประโยค
คาชี้แจง
ให้นักศึกษาอ่านคาที่กาหนดในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ใช้เวลา 5 นาที จานวน 10 ประโยค
ประโยคละ 2 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน
1. กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
กรมอุตุนิยมวิทยา
อ่านว่า กรม - อุ - ตุ - นิ - ยม - วิด - ทะ - ยา
2. หลังจากไปดูนิทรรศการ มีวิธีการรักษาโรคต้อหินได้หลายทาง เช่น ใช้ยาหยอด ยารับประทาน และยาฉีด
นอกจากนี้ยังใช้แสงเลเซอร์ในการรักษา
นิทรรศการ
อ่านว่า นิ - ทัด - สะ - กาน
3. การทิ้งหรือกาจัดขยะ ต้องไม่ทิ้งลงแม่น้าลาคลองจะช่วยลดมลพิษทางน้าได้
มลพิษ
อ่านว่า มน - ละ - พิด
4. เต้าหู้เป็นอาหารที่ทามาจากถั่วเหลือง ที่นามาโม่เป็นแป้งแล้วทาเป็นแผ่นหนาๆ
เต้าหู้
อ่านว่า เต้า - หู้
5. การได้รับสารกัมมันตภาพรังสีอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุหนึ่งทาให้เกิดโรคมะเร็ง
กัมมันตภาพรังสี
อ่านว่า กา - มัน - ตะ - พาบ - รัง - สี
6. หากใช้เครื่องสาอางโดยไม่ระมัดระวัง อาจทาให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้
เครื่องสาอาง
อ่านว่า เครื่อง - สา - อาง
7. ในวันพรุ่งนี้ได้มปี ระกาศจากการประปาส่วนภูมิภาคว่า จะงดจ่ายน้าระหว่างเวลา 08.00 – 16.00
นาฬิกา
ประกาศ
อ่านว่า ประ – กาด
8. นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจเสร็จแล้ว ให้มาเซ็นชื่อก่อนกลับบ้านทุกคน
กิจกรรม
อ่านว่า กิด - จะ - กา
9. ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ถูกทาลายมีแนวโน้มว่า
พืชและสัตว์บางชนิดจะสูญพันธุ์ในอีกห้าสิบปีข้างหน้า
ทรัพยากรธรรมชาติ อ่านว่า ซับ - พะ - ยา - กอน - ทา - มะ - ชาด
10. การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นเรื่องที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลรักษา
มรดก
อ่านว่า มอ - ระ – ดก

แบบบันทึกผลกำรทดสอบ (สำหรับครู )

ตอนที่ 3 การอ่านบทร้อยแก้ว
คาชี้แจง
1. ให้นักศึกษาอ่านคาที่กาหนดในบทความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ใช้เวลา 5 นาที คาละ 3 คะแนน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในห้วงเวลาวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์(1) ต้องจารึกถึงความปี ติยินดีของ
ประชาชนชาวไทยอีกวาระหนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลย์(2)ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์(3) รัชกาลที่ 10 ในราชวงศ์
จักรีโดยสมบูรณ์(4) เหล่าพสกนิกร(5) ก็เฝ้ารอคอยให้ถึงวันแห่งพระราชพิธีสาคัญ “บรมราชาภิเษก”(6)
ซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนวิจิตรประณีต(7) สวยงาม ตามขนบโบราณราชประเพณี(8) เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
นานาประเทศและสาหรับความรู้สึกของพวกเราคนไทยเชื่อว่าความปีติตื้นตันคงมีอยู่ในใจคล้ายๆ กัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนไว้ว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน(9) โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณา
ราษฎรต่อไป”
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อาลักษณ์(10) อ่านประกาศ
พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ให้ทรงดารงราชฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ที่มา นิตยสารแพรว ปีที่ 40 ฉบับที่ 947 JUNE 2019 เฉลิมฉัตรศรีกษัตรา ทศมราชาภิเษกสดุดี

เกณฑ์การประเมินสรุปผลการประเมินการอ่าน
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

เกณฑ์การตัดสินการประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา กศน.
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. การอ่านภาษาไทย ได้คะแนนรวมการอ่าน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. การเขียนภาษาไทย ได้คะแนนรวมการเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

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

สำหรับนักศึกษำ

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้ ต้องการวัดความสามารถในการเขียนจากภาพของนักศึกษา ภายในเวลา 40 นาที
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. การเขียนให้เขียนในกระดาษที่แจกให้เท่านั้น โดยเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนเว้นบรรทัด
ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด
3. การเขียนเรื่องให้คานึงถึงข้อกาหนด ดังนี้
3.1 ชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ
3.2 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับภาพ
3.3 การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่เขียน
3.4 มีการสอดแทรกคติ หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
3.5 เขียนความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด
4. ให้หยุดเขียนเมื่อหมดเวลา
การเขียนเรื่องจากภาพ
คาชี้แจง : ให้นักศึกษา เลือกภาพ จานวน 1 ภาพ แล้ว เขียนเรื่องจากภาพ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง สอดแทรกคติ
ข้อความ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ เขียน ความยาวไม่ น้อยกว่า 10 บรรทัด ลงในกระดาษที่แจกให้
ใช้เวลา 40 นาที
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

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

สำหรับนักศึกษำ

ชื่อ-นามสกุล......................................................................................รหัสประจาตัว...............................................
กศน.เขต/อาเภอ ............................................เขต/อาเภอ....................................จังหวัด.......................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ........................
-------------------------------------.................................................................................................................. ชื่อเรื่อง
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คะแนนที่ได้..................................คะแนน

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

สำหรับครู

คาชี้แจง
1. แบบทดสอบนี้ต้องการวัดความสามารถในการเขียนจากภาพของนักศึกษา (ภาพสามารถกาหนดให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้) ภายในเวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. การเขียนให้เขียนในกระดาษที่แจกให้เท่านั้น โดยเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ความยาวไม่น้อยกว่า
10 บรรทัด
3. การเขียนเรื่องให้คานึงถึงข้อกาหนด ดังนี้
3.1 ชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ
3.2 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับภาพ
3.3 การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่เขียน
3.4 มีการสอดแทรกคติ หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
3.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด
4. ให้หยุดเขียนเมื่อหมดเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ชื่อเรื่องเหมาะสมสอดคล้องกับภาพ ( 10 คะแนน)
2. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับภาพ (40 คะแนน)
3. การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่เขียน
(30 คะแนน)
4. มีการสอดแทรกคติ หรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
(10 คะแนน)
5. เขียนความยาวไม่น้อยกว่า 10 บรรทัด (10 คะแนน)

ระดับคุณภาพ
เขียนได้ดีมากและคล่อง (80 - 100 คะแนน)
เขียนได้ดี (60 – 79 คะแนน)
เขียนได้แต่ไม่คล่อง (40 – 59 คะแนน)
เขียนพอได้ (20 – 39 คะแนน)
เขียนไม่ได้ (0 –19 คะแนน)

เกณฑ์การตัดสินการประเมินการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา กศน.
ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1. การอ่านภาษาไทย ได้คะแนนรวมการอ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. การเขียนภาษาไทย ได้คะแนนรวมการเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

