ฉบับที่ 66 ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET)
วิชาภาษาไทย ในระดับชันประถมศึกษาปี ที ด้วยรู ปแบบข้อสอบอัตนัย ตังแต่ปีการศึกษา
– 2562 โดยในการเตรียมความพร้อม
การสอบ O-NET ป. ภาษาไทย (รู ปแบบข้อสอบอัตนัยแบบเขียนตอบ) นักเรียนไม่จาํ เป็ นต้องกวดวิชา และขอให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา
ครู อาจารย์ ไม่ตอ้ งกังวล เนืองจากเป็ นการวัดสาระการเขียนตามหลักสูตรฯ เอกสารฉบับนี ได้แนะนําลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ
(Test Specification) ทีมีลกั ษณะเฉพาะของข้อสอบ (Item Specification) O-NET วิชาภาษาไทย ป. ดังนี

ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification)
ลัก ษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ขอบเขตของแบบทดสอบ
โครงสร้างและรู ปแบบของแบบทดสอบ รวมทังขอบเขตเนื อหาของแบบทดสอบทีสอดคล้องกับ คุณภาพผูเ้ รียน สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู ้ ตัวชีวัดและสาระการเรียนรู แ้ กนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
และลักษณะเฉพาะ
ของข้อสอบ (Item Specification)

. วัต ถุป ระสงค์ข องการทดสอบ (Purpose of the Test)
เป็ นการวัดความรู ้ ความคิดรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู ้ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน
พื นฐาน พุท ธศัก ราช
ของนัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที เพื อนํา ผลการทดสอบไปใช้ใ นการปรับ ปรุ ง และพัฒ นาการเรี ย น
การสอน และใช้เ ป็ น องค์ป ระกอบหนึ งในการสํา เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก เรี ย น ตลอดจนนํา ไปใช้ใ นการคั ด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ใน
ชันมัธยมศึกษาปี ที (สําหรับโรงเรียนทีมีอตั ราการแข่งขันสูง) รวมทังใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู ้
ของนักเรียนระดับชาติและระดับนานาชาติ และใช้ในการวิจยั พัฒนาองค์ความรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

. ขอบเขตของแบบทดสอบ (Scope of Test)
เป็ นการวัดคุณภาพผูเ้ รียนในด้านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) ในสาระ มาตรฐานการเรียนรู ้ และตัวชีวัดทีสําคัญของกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย ชันประถมศึกษาปี ที ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ซึงมี สาระ คือ สาระที การอ่าน
สาระที การเขียน สาระที การฟั ง การดู และการพูด สาระที หลักการใช้ภาษาไทย และสาระที วรรณคดีและวรรณกรรม

. โครงสร้างและรูป แบบของแบบทดสอบ (Test Structure and Test Format)
แบบทดสอบมุ่ง วัดด้า นพุท ธิ พิ สัย (Cognitive Domain) ในมาตรฐาน ตัว ชี วัด สาระการเรียนรู แ้ กนกลาง ซึงประกอบด้ว ย
รู ป แบบข้อ สอบ (Item Format) จํานวน รู ป แบบ คือ . ข้อ สอบปรนั ย แบบเลือ กตอบทีมีค าํ ตอบทีถูก ทีสุด เพีย ง ตัว เลือ ก
(ร้อ ยละ ) และ . ข้อ สอบอัต นัยแบบเขียนตอบ (ร้อ ยละ ) คะแนนเต็ม
คะแนน ใช้เ วลาในการทดสอบ นาที
. ข้อ สอบปรนัย แบบเลือ กตอบทีมีค าํ ตอบทีถูก ทีสุด เพีย ง ตัว เลือ ก จํานวน ข้อ คะแนน คะแนน ใช้เวลาในการ
ทดสอบ นาที
. ข้อ สอบอัต นัย แบบเขีย นตอบ จํานวน ข้อ คะแนน คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ นาที ประกอบด้วย สาระ
มาตรฐาน ตัวชีวัด สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง จํานวนข้อสอบและคะแนน ดังนี
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..

สาระ มาตรฐาน ตัวชีวัด สาระการเรียนรู้แ กนกลาง จํานวนข้อ สอบ และคะแนนทีใช้ใ นการทดสอบ

สาระ

มาตรฐาน

ตัวชีวัด

การเขียน

ท . ใช้กระบวนการ
เขียน เขียนสือสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ และ
เขี ยนเรืองราวในรู ปแบบ
ต่ า ง ๆ เขี ยนรายงาน
ข้อ มู ล สารสนเทศ และ
รายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

ป. / เขียนสือสารโดยใช้
คําได้ถกู ต้อง ชัดเจน และ
เหมาะสม
ป. / เขียนย่อความ
จากเรืองทีอ่าน
ป. / เขียนเรืองตาม
จินตนาการและสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้แ กนกลาง
การเขียนสือสาร เช่น จดหมายกิจธุระ
ในชีวิตประจําวัน รายงานการศึกษาค้นคว้า

จํานวน
ข้อ สอบ
ข้อ

คะแนน
คะแนน

การเขียนย่อความจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมในหนังสือเรียนหรือสือต่าง ๆ
การเขียนเรืองตามจินตนาการ
การเขียนโน้มน้าวใจ

. . ตัว อย่างลัก ษณะเฉพาะของข้อ สอบ (Item Specification) รู ป แบบอัต นัยแบบเขียนตอบ
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ เป็ นรายละเอียดของข้อสอบว่า วัดตรงตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีวัด หลักฐาน
ร่องรอย รูปแบบข้อสอบ ระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยั ระดับความยาก โมเดลข้อสอบ และสถานการณ์ทีใช้วา่ เป็ นอย่างไร

ตัวอย่างลัก ษณะเฉพาะของข้อ สอบ (Item Specification) ข้อ สอบเขีย นเรืองจากภาพ
มาตรฐานการเรียนรู ้
(Learning Standards)
ตัวชีวัด (Indicators)
หลักฐานร่องรอย
(Evidence Required)
รูปแบบข้อสอบ
(Allowable Item Types)
ระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยั
(Target Cognitive Levels)
ระดับความยากของข้อสอบ
(Level of Difficulty)
โมเดลข้อสอบ (Item Model)

ท . ใช้กระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรืองราวรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- เขียนเรืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์ (ป. / )
- เขียนสือสารโดยใช้คาํ ได้ถกู ต้อง ชัดเจน และเหมาะสม (ป. / )
เขียนเล่าเรืองราวจากภาพทีกําหนดให้ : ใช้ความสามารถในการเขียนสือสารโดยใช้คาํ ประโยคได้ถกู ต้อง
ชัดเจน และเหมาะสม เขียนแสดงความรูส้ กึ และความคิดเห็น เขียนเรืองตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
 เลือกตอบ

 เติมคําตอบสัน

 เขียนตอบ

จุดมุง่ หมายทางการศึกษาของบลูม (Revised Bloom’s Taxonomy) :
 จํา  เข้าใจ  ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สร้างสรรค์
 ง่าย  ปานกลาง  ยาก
สถานการณ์ (Prompts & Stimuli) : กําหนดภาพทีมีความคมชัดจํานวน ภาพ ทีนักเรียนระดับชัน ป.
สามารถนําเสนอความคิดทีน่าสนใจ
คําถาม : เป็ นคําสังให้เขียนเรืองตามจินตนาการและสร้างสรรค์จากภาพทีกําหนดให้ มีความยาว 4–7 บรรทัด
คําตอบ : เล่าเรือง (มีตวั ละครหรือใช้ตวั เองเป็ นตัวละคร)/เล่าเรืองเพือเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบาย
เขียน/เล่าเรืองทีสัมพันธ์กบั ภาพ แสดงความคิดสําคัญของภาพทีกําหนดให้ มีความยาวจํานวน - บรรทัด)
(เวลาทีใช้ในการทดสอบ นาที)
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน : คะแนนเต็ม คะแนน แบ่งเป็ น ส่วน คือ
( ) เขียนตรงตามคําสัง (การเขียนตรงตามคําสัง การเขียน/เล่าเรือง) ( คะแนน)
( ) เนือหา (การนําเสนอความคิดสําคัญของภาพ การเรียงลําดับความคิดและการเชือมโยงความคิด)
( คะแนน)
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สถานการณ์ทีใช้
(Allowable Stimuli)

( ) ภาษา (การสะกดคํา และการใช้ไม้ยมก การใช้คาํ /ถ้อยคําสํานวน ประโยค และวรรคตอนถูกต้อง)
( คะแนน)
เป็ นภาพถ่าย/ภาพวาด เกียวกับคน สัตว์ สิงของ สถานทีทีนักเรียนระดับชัน ป. สามารถนําเสนอความคิด
สําคัญของภาพได้ โดยต้องหลีกเลียงการใช้ภาพทีมีลิขสิทธิ

ตัวอย่างข้อ สอบเขีย นเรืองจากภาพ
คําสัง

จงเขียนเรืองจากภาพด้วยตัวบรรจงครึงบรรทัด ไม่ตอ้ งตังชือเรือง ไม่เขียนเป็ นบทร้อยกรอง ไม่ใช้คาํ ย่อ และไม่ใช้คาํ ทับศัพท์
โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง) ความยาว - บรรทัด ถ้าเขียนเกิน บรรทัด จะตรวจถึงบรรทัดที เท่านัน

ภาพข้อ สอบการเขียนเรืองจากภาพ ปี การศึก ษา

ภาพข้อ สอบการเขียนเรืองจากภาพ ปี การศึก ษา

ภาพข้อ สอบการเขียนเรืองจากภาพ ปี การศึก ษา
ภาพข้อ สอบการเขียนเรืองจากภาพ ปี การศึก ษา
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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เกณฑ์ก ารตรวจกระดาษคําตอบการเขีย นเรืองจากภาพ ( คะแนน)
. เขีย นตรงตามคําสัง ( คะแนน)
ที
เกณฑ์
1.1 การเขียนตรงตามคําสัง

รายละเอียดเกณฑ์
การให้ค ะแนน
เขียนความยาว - บรรทัด ไม่ตงชื
ั อเรือง ไม่เขียนเป็ นบทร้อยกรอง ไม่ใช้คาํ ย่อ
0.5
ยกเว้น พ.ศ. และ ค.ศ. ไม่ใช้คาํ ทับศัพท์
มีชือเรือง เขียนเป็ นบทร้อยกรอง ใช้คาํ ย่อ ใช้คาํ ทับศัพท์
0
เขียนน้อยกว่า บรรทัด หรือมากกว่า บรรทัด
1.2 การเขียน/เล่าเรือง
เล่าเรือง (มีตวั ละครหรือใช้ตวั เองเป็ นตัวละคร)
0.5
เล่าเรืองเพือเป็ นตัวอย่างประกอบการอธิบาย
เขียน/เล่าเรืองทีสัมพันธ์กบั ภาพ
หมายเหตุ
• ถ้าเขียนเกิน บรรทัด ไม่ตรวจข้อความทีเกินทุกเกณฑ์
• ถ้าเขียนน้อยกว่า บรรทัด จะได้ คะแนนทังข้อ
• เขียน บรรทัด แต่ไม่ถงึ บรรทัด ตรวจตามปกติ แต่จะได้คะแนนแต่ละเกณฑ์ไม่เกินครึง
• กรณีทีเขียนมาแล้วอ่านไม่เข้าใจเกือบทังหมด จะตรวจเฉพาะ “ความคิดสําคัญของภาพ” ทีอ่านออก และไม่ตรวจ
เกณฑ์ทีเหลือ
• ถ้าคัดลอกข้อความส่วนหนึงส่วนใดของข้อสอบมาเขียน จะได้ คะแนนทังข้อ

. เนือหา ( คะแนน)
ที
เกณฑ์
2.1 การนําเสนอความคิดสําคัญ
ของภาพ

2.2 การเรียงลําดับความคิดและ
การเชือมโยงความคิด

หมายเหตุ

รายละเอียดเกณฑ์
การให้ค ะแนน
นําเสนอความคิดสําคัญในการเขียน/เล่าเรืองจากภาพ พร้อมทังให้ขอ้ มูลสนับสนุน
2
ความคิด เขียน/เล่าเรืองจากภาพ นําเสนอความคิดทีแสดงความคิดสําคัญ โดยมีตวั อย่าง
จากภาพประกอบการอธิบาย
เขียน/เล่าเรือง โดยไม่กล่าวถึงความคิดสําคัญของภาพ เนือเรืองไม่เกียวข้องกับภาพ
0
เรียงลําดับความคิด และเชือมโยงความคิดได้ดีตลอดทังบท เขียนไม่วกวน
2
ไม่เรียงลําดับความคิดและไม่เชือมโยงความคิด
0

• ถ้านําเสนอความคิดสําคัญไม่เกียวข้องกับภาพ แต่มีองค์ประกอบทีเกียวกับภาพ จะได้ คะแนนในด้านการนําเสนอ
ความคิด แต่ตรวจเกณฑ์อืน ๆ ต่อไป

. ภาษา ( คะแนน)
ที
เกณฑ์
3.1 การสะกดคําและ
การใช้ไม้ยมก
3.2 การใช้คาํ / ถ้อยคําสํานวน

3.3

ประโยค

3.4

วรรคตอน

รายละเอียดเกณฑ์
สะกดคํา และใช้ไม้ยมกถูกต้อง
ผิดตังแต่ คําขึนไป
ใช้คาํ /ถ้อยคําสํานวนถูกต้องตามความหมาย ทังความหมายตรง และความหมายแฝง
ไม่ใช้คาํ ภาษาถิน
ผิดตังแต่ คําขึนไป
เขียนประโยคทีสมบูรณ์ สือความได้ เรียงลําดับคํา/วางส่วนขยายในประโยคถูกต้อง
ผิดตังแต่ แห่งขึนไป
เว้นวรรคได้โดยไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิด/ไม่ทาํ ให้ตอ้ งอ่านทวนหลายครัง
ไม่เว้นวรรค หรือเว้นวรรคทุกคํา

การให้ค ะแนน
1.5
0
1.5
0
1.5
0
0.5
0
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ตัวอย่างลัก ษณะเฉพาะของข้อ สอบ (Item Specification) ข้อ สอบเขีย นสรุ ป ใจความสําคัญของบทอ่าน
มาตรฐานการเรียนรู ้
(Learning Standards)
ตัวชีวัด (Indicators)
หลักฐานร่องรอย
(Evidence Required)
รูปแบบข้อสอบ
(Allowable Item Types)
ระดับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสยั
(Target Cognitive Levels)
ระดับความยากของข้อสอบ
(Level of Difficulty)
โมเดลข้อสอบ (Item Model)

สถานการณ์ทีใช้
(Allowable Stimuli)

ท . ใช้กระบวนการเขียน เขียนสือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรืองราวในรูปแบบต่าง ๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เขียนย่อความจากเรืองทีอ่าน (ท . ป. / )
เขียนสือสารโดยใช้คาํ ได้ถกู ต้อง ชัดเจน และเหมาะสม (ป. / )
เขียนย่อความ สรุปใจความสําคัญจากบทอ่าน : ใช้ความสามารถในการย่อความ สรุปใจความสําคัญจากบทอ่าน
โดยมีประเด็นสําคัญของเรือง มีกลวิธีการสรุปความ เขียนสือสารเป็ นประโยค และสะกดถูกต้อง
 เลือกตอบ

 เติมคําตอบสัน

 เขียนตอบ

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม (Revised Bloom’s Taxonomy) :
 จํา  เข้าใจ  ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สร้างสรรค์
 ง่าย  ปานกลาง  ยาก
สถานการณ์ (Prompts & Stimuli) : กําหนดเรืองทีมีเนือหาน่าสนใจเหมาะกับนักเรียนระดับชัน ป. จํานวน เรือง มี
ประเด็นสําคัญ ประเด็น ความยาว / - / หน้า
คําถาม : เป็ นคําสังให้เขียนสรุปใจความสําคัญจากบทอ่านทีกําหนดให้ ความยาวไม่เกิน บรรทัด
(เวลาทีใช้ในการทดสอบ นาที)
คําตอบ : เขียนสรุปใจความสําคัญได้ และใช้ภาษาได้ถกู ต้อง
เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน : คะแนนเต็ม คะแนน แบ่งเป็ น ส่วน คือ
( ) ด้านเนือหา คะแนน ประกอบด้วย ประเด็นสําคัญ ประเด็น สรุปใจความสําคัญได้ครบ ประเด็น
( คะแนน) การเรียงลําดับความคิดและการเชือมโยงความคิด ( คะแนน) และรูก้ ลวิธีการสรุปความ
( คะแนน)
( ) ด้านภาษา คะแนน ประกอบด้วย การสะกดคํา การใช้ไม้ยมกและการใช้อกั ษรย่อ ( คะแนน)
การใช้คาํ ( คะแนน) และการใช้ประโยค ( คะแนน)
เป็ นบทอ่านทีมีประเด็นสําคัญของภาพครบถ้วน ประเด็น ทังนีในกรณีทีดัดแปลง/นํามาจากเรืองของบุคคล/
แหล่งอืน ต้องระบุแหล่งอ้างอิง

ตัวอย่างข้อ สอบเขีย นสรุ ป ใจความสําคัญของบทอ่าน
คําสัง จงสรุปใจความสําคัญของบทอ่านต่อไปนี เขียนด้วยตัวบรรจงครึงบรรทัด โดยใช้ภาษาไทยมาตรฐาน (ภาษาไทยกลาง) ความยาวไม่เกิน บรรทัด
ข้อ สอบเขียนสรุ ป ใจความสําคัญ วิช าภาษาไทย ป. ปี การศึก ษา
โครงการ “เลียงไก่ไข่เพืออาหารกลางวัน” เป็ นโครงการทีสนับสนุนให้นกั เรียนในโรงเรียนตามถินทุรกันดารได้บริโภคไข่ไก่ อาหารทีอุดมไป
ด้วยประโยชน์
ครู ผู้ดูแ ลโรงเลี ยงไก่ ก ล่ า วว่ า “รู ส้ ึก ดี ใ จที โรงเรีย นได้มี โ ครงการนี ผู้ส นับ สนุน โครงการได้ส ร้า งอาคารเลี ยงไก่ ไ ข่ ข นาดกว้า ง ๖ เมตร
ยาว ๑๔ เมตร สูง ๒.๕ เมตร ซึงจะเลียงไก่ไข่ได้ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว และจัดหาอาหารไก่ให้ รวมถึงให้ความรู เ้ กียวกับวิธีการเลียงไก่แก่ครู และนักเรียน
เพือทีจะดูแลไก่เหล่านี เด็ก ๆ เองก็ดตู ืนเต้นกับไก่ตวั ใหญ่แบบนีเหมือนกัน และวิธีเลียงไก่ก็เป็ นแบบทีเป็ นระบบมาก ๆ จากทีเห็นก็จะมีการให้นาํ
แบบระบบนําหยดทีประหยัดทังนําและเวลา ทําให้เด็ก ๆ ได้เปิ ดหูเปิ ดตา และก็ยงั สามารถทําเป็ นอาชีพเสริมได้ในอนาคตด้วย”
ผลทีได้จากโครงการนี คือการสอนให้เด็กรูจ้ กั ช่วยเหลือตัวเอง ซึงเป็ นเรือง ทีดีเพราะเป็ นเหมือนการสอนให้เด็กจับปลามากกว่าทีจะหาปลา
ให้เขา การเลียงไก่ก็เหมือนกัน วันหนึงเขาจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ แต่อย่างน้อยเด็ก ๆ เหล่านีจะมีทกั ษะการเลียงไก่ติดตัวเขาไป หรือใน
อนาคตเขาอาจนําเอาความรูต้ รงนีไปประกอบเป็ นอาชีพของเขาจริง ๆ ก็ได้
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ข้อ สอบเขียนสรุ ป ใจความสําคัญ วิช าภาษาไทย ป. ปี การศึก ษา
ความขยันไม่ได้เป็ นเรืองเกียวกับกรรมพันธุแ์ ต่เป็ นพฤติกรรมทีได้มาจากการเรียนรู ้ และการฝึ กฝน การปลูกฝังในเรืองนีควรเริมตังแต่เด็ก ๆ โดย
มีแนวปฏิบตั ิ เช่น รู จ้ กั แบ่งเวลา ให้เหมาะสม มีการจัดเวลาสําหรับทบทวนบทเรียน ขณะเดียวกันควรมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีโรงเรียนจัดขึนด้วย
เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียนฯลฯ
การสอนเด็กให้ขยันและมุง่ มันเป็ นการปลูกฝังให้เด็กมีความตังใจและรับผิดชอบด้วยความเพียรพยายามอดทนเพือให้งานสําเร็จตามเป้าหมาย
สิงเหล่านีจะติดตัวเด็กไปจนถึงการทํางานในอนาคต เพราะฉะนันความขยันจึงเป็ นคุณธรรมสําคัญทีต้องปลูกฝังให้เด็ก
เมือเด็กเหล่านีเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่ก็จะมีความตังใจเพียรพยายามทําหน้าทีการงาน อย่างต่อเนืองสมําเสมอ ไม่ทอ้ ถอยเมือพบอุปสรรค สิง
สําคัญทีสุดคือ เมือพบอุปสรรคก็สามารถใช้ความขยันควบคู่กบั การใช้ปัญญาแก้ไขปั ญหา ด้วยเหตุนีจึงอาจกล่าวได้ว่า ความขยันเป็ นต้นทุนอันสําคัญ
ประการหนึงทีจะนําความสําเร็จมาสูช่ ีวิต ขณะทีความเกียจคร้านจะนํามาซึงความล้มเหลวและความขัดสน
ข้อ สอบการเขียนสรุ ป ใจความสําคัญของบทอ่าน วิช าภาษาไทย ป. ปี การศึก ษา 1
ไรฝุ่ นเป็ นสัตว์ขนาดเล็กทีมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยาก เพราะมีขนาดเพียง ๐.๑ - ๐.๓ มิลลิเมตร หรือเทียบได้กบั จุดดินสอเล็ก ๆ มี ๘ ขา
รูปร่างกลมรี สีขาวขุ่น ตัวไรฝุ่ นมักจะอยู่ในทีอับซึงมีเส้นใยให้เกาะเกียว เช่น ทีนอน หมอน ผ้าห่ม
จริง ๆ แล้วตัวไรฝุ่ นจะไม่กัดหรือต่อยผิ วหนัง แต่จะผลิ ตสารก่ อภูมิแพ้ไรฝุ่ น ซึงพบมาในมูลไรฝุ่ น เมื อร่างกายได้ร ับสารเข้าไปจะกระตุน้ ให้
เกิดปฏิกิรยิ าตอบสนองและเป็ นโรคในระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหืด เป็ นต้น
ปั จจุบนั ยังไม่มีวิธีใดวิธีหนึงทีสามารถควบคุมหรือกําจัดไรฝุ่ นได้อย่างเด็ดขาด จึงต้องใช้หลายวิธีรว่ มกัน เช่น การทําความสะอาดบ้านและ
ห้องนอนอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ ๑ - ๒ ครัง โดยเฉพาะห้องนอน ควรปั ดกวาดเช็ดถูดว้ ยผ้าชุบนําหมาด ๆ ปรับสภาพให้โล่ง มีอากาศถ่ายเท
สะดวก มีแสงเข้าถึง และไม่ควรปูพืนด้วยพรม นอกจากนัน เราควรคลุมเครืองนอนด้วยผ้ากันไรฝุ่ น หรือผ้าทีมีเส้นใยทอแน่นเพือป้องกันการมุดไชของ
ํ อนจะช่วยให้สามารถกําจัดไรฝุ่ น
ตัวไรฝุ่ นและป้องกันการเล็ดลอดของมูลไรฝุ่ น ทังนีควรทําความสะอาดผ้ากันไรฝุ่ นในนําทีผสมผงซักฟอก หรือใช้นาร้
ได้ดียิงขึน
ข้อ สอบการเขียนสรุ ป ใจความสําคัญของบทอ่าน วิช าภาษาไทย ป. ปี การศึก ษา
เกษตรกรคนหนึงเปิ ดเผยว่า ตนและภรรยาได้เช่าทีดินจํานวน ๒๔ ไร่เพือใช้ทาํ สวนผัก โดยลองผิดลองถูก ล้มลุกคลุกคลานมาหลายครัง
กระทังได้ลงมือปลูกผักหลายชนิดสลับสับเปลียนกันไป อาทิ มะระ พริก มะเขือ แตงกวา มะเขือเทศ จนมีรายได้ดี คือประมาณ ๑,๐๐๐ - ๑,๕๐๐
บาทต่อวัน ขึนอยู่กบั ราคาผักในตลาด
“ในการปลูกผักนัน ผมใช้ระบบนําหยด ทําให้ลดการใช้นาํ ลดต้นทุนรายจ่ายได้มาก และมีผลผลิตเพิมขึน นอกจากนียังใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเสริมด้วย คือใช้ขวดนําพลาสติกเจาะรู ๒ ด้าน ใส่นาไว้
ํ ในขวด แล้วแขวนไว้ในแปลงเพือดักจับแมลงวันทอง แล้วก็ยงั ได้ผลิตนําหมักชีวภาพ
โดยลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลย ทีสําคัญอย่างยิงก็คือพวกเราทํากันเองในครอบครัว ไม่มีการจ้างคนช่วย” เขากล่าว
สิ ง ที เ ข า ภู มิ ใ จ ที สุ ด คื อ มี ร า ย ไ ด้ จ น ส า ม า ร ถ เ ลี ย ง ดู ค ร อ บ ค รั ว ใ ห้ มี ค ว า ม สุ ข แ ล ะ ส า ม า ร ถ ส่ ง ลู ก ใ ห้ ไ ด้ ร ั บ ก า ร ศึ ก ษ า
ขันสูง ตอนนีลูกเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ๒ คน คนโตจบทางด้านสาธารณสุข คนกลางเป็ นวิศวกร ส่วนคนเล็กกําลังเรียนอยู่การบินพาณิชย์ นีคือ
ตัวอย่างของความสําเร็จทีน่าชืนชมของชาวสวนธรรมดาคนหนึง

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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เกณฑ์ก ารตรวจกระดาษคําตอบการเขีย นสรุ ป ใจความสําคัญของบทอ่าน ( คะแนน)
. เนือหา ( คะแนน)
ที
1.1

เกณฑ์
ประเด็นสําคัญ

1.2

การเรียงลําดับความคิดและ
การเชือมโยงความคิด
กลวิธีสรุปความ

1.3

รายละเอียดเกณฑ์
การให้ค ะแนน
สรุปใจความสําคัญได้ครบทุกประเด็น
4
ไม่มีประเด็นสําคัญ
0
เรียงลําดับความคิดและเชือมโยงความคิดได้ดีตลอดทังบท เขียนไม่วกวน
1
ไม่เรียงลําดับความคิดและไม่เชือมโยงความคิด ลอกข้อความจากบทอ่านทังหมด
0
 ไม่มีการยกตัวอย่าง
2
 ไม่มีการอธิบายเพิมเติม/ ไม่เขียนเนือความซํา
 ไม่ระบุขอ้ ความทีเป็ นรายละเอียด ไม่มีขอ้ ความในเครืองหมายอัญประกาศ ข้อความที
เป็ นภาษาพูด เช่น มีคาํ ลงท้าย ค่ะ ครับ คําสรรพนามบุรุษที 1 หรือคําย่อ
ทังนี ไม่รวมการเน้นคํา โดยใช้เครืองหมายอัญประกาศกํากับ
 ไม่มีขอ้ ความทีสรุปผิดไปจากเรืองทีอ่าน
มีขอ้ บกพร่อง ตังแต่ แบบขึนไป
0

. ภาษา ( คะแนน)
ที
2.1
2.2
2.3

เกณฑ์
รายละเอียดเกณฑ์
การให้คะแนน
การสะกดคํา การใช้ไม้ยมก สะกดคํา ใช้เครืองหมายไม้ยมกถูกต้อง และไม่ใช้คาํ ย่อ (ยกเว้น พ.ศ. และ ค.ศ.)
1
และการใช้คาํ ย่อ
ผิดตังแต่ คําขึนไป
0
การใช้คาํ
ใช้คาํ ถูกต้องตามความหมาย ทังความหมายโดยตรง และความหมายแฝง ไม่ใช้คาํ ภาษาถิน
1
ผิดตังแต่ คําขึนไป
0
ประโยค
การใช้ประโยคทีสมบูรณ์ สือความได้ ชัดเจน เรียงลําดับคํา/วางส่วนขยายในประโยคถูกต้อง
1
ผิดตังแต่ แห่งขึนไป
0

หมายเหตุ
หากประเด็นสําคัญได้ คะแนน จะไม่ตรวจส่วนอืน
หากเขียนมา ประโยค ตรวจเฉพาะประเด็นสําคัญ ไม่ตรวจส่วนอืน
หากเขียนเกิน บรรทัด ไม่หกั คะแนน และตรวจต่อตามปกติ
หากประเด็นไม่ครบทัง 4 ประเด็น แต่เรียงลําดับความคิดได้เหมาะสม ถือว่าเรียงลําดับและเชือมโยงความคิดได้
หากลอกข้อความจากบทอ่านทังหมดแต่มีประเด็นสําคัญ ให้คะแนนในส่วนประเด็นสําคัญ แต่คะแนนการเรียงลําดับความคิด
กลวิธีสรุปความและภาษา เป็ น คะแนน
หากไม่ได้สรุปจากเรืองทีอ่าน นําแค่คาํ สําคัญบางคํามาแต่งเรืองเองได้ คะแนน และไม่ตรวจส่วนอืน
ถ้าคัดลอกข้อความส่วนหนึงส่วนใดของข้อสอบมาเขียนจะได้ คะแนนทังข้อ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.รูปแบบข้อสอบอัตนัยแบบ) ภาษาไทย 6
(เขียนตอบเช่น ตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคําตอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ เกณฑ์การตรวจ
กระดาษคําตอบ คําแนะนําการเขียนตอบ ฯลฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th
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