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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 

(ฉบับกรรมกำรสอบ) 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สถำบันภำษำไทย ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
สงวนลิขสิทธิ ์
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เชิญพระบางพระแก้ว  สู่นา  เวศนา 
มากพระยุหนาวา    แห่ห้อม 
ถึงกรุงเทพสถิตยมา   พักวัด  อรุณเอย 
มหรสพสมโภชพร้อม   จวบสิ้นไตรวารฯ 

         (โคลงภาพพระราชพงศาวดาร, ขุนภักดีอาสา (พระอมรสินธพ นก)) 
   

 

 

ค ำช้ีแจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 (ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔) 

๑. เครื่องมือคัดกรองฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพ่ือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 

๒. เครื่องมือคัดกรองฉบับนี้  มี 2 ฉบับ คือ  
    ฉบับที่ 1  กำรอ่ำน เป็นการวัดความสามารถในการจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น           
และเสนอแนวคิดใหม่จากเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล และน าความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
    ฉบับท่ี 2  กำรเขียน เป็นการวัดความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็น 

๓. กำรใช้เครื่องมือคัดกรอง 
    ฉบับที่ ๑  กำรอ่ำน  
          ๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที 

ค ำชี้แจง  (ครูอ่านค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 
ให้นักเรียนตอบค าถาม  โดยเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง                

ใช้เวลา 3๐ นาที  
 

 

 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 1 - 2 
 
 
 
 
 
 
1. จากบทอ่านข้างต้นกล่าวถึงกิจกรรมใด 
 ก. การสรงน้ าพระ ข. การสมโภชเมือง  
 ค. การฉลองงานวัด ง. การสมโภชพระพุทธรูป 
 

2. บทอ่านข้างต้นใช้โวหารชนดิใด 
 ก. สาธกโวหาร     ข. เทศนาโวหาร 
 ค. บรรยายโวหาร ง. พรรณนาโวหาร 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 3 - 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จากบทอ่านข้างต้นใช้โวหารชนิดใด 

ก. เทศนาโวหาร และ สาธกโวหาร   ข. เทศนาโวหาร และ อุปมาโวหาร 
ค. พรรณนาโวหาร และ สาธกโวหาร   ง. พรรณนาโวหาร และ อุปมาโวหาร 

 

๔. จากบทอ่านข้างต้น “ลูกเรือ” หมายถึงข้อใด 
ก. ผู้โดยสารเรือ     ข. คนงานในเรือ 
ค. ประชาชนในเมือง     ง. ลูกน้องในที่ท างาน 

 

๕. จากบทอ่านข้างต้น “นาวา” หมายถึงข้อใด 
ก. เรือ      ข. การเดินทาง 
ค. สิ่งแวดล้อม     ง. ประเทศชาติ 

 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๖ - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. จากบทอ่านข้างต้นผู้พูดรู้สึกอย่างไร 
ก. ชื่นชม      ข. เศร้าใจ 
ค. น้อยใจ      ง. โกรธแค้น 

 

๗. “สุราฤทธิ์” หมายถึงข้อใด 
ก. ยักษ์      ข. เทวดา 
ค. พระอิศวร      ง. พระอินทร์ 
 

๘. ข้อใดมิได้แสดงกิริยาอาการ 
 ก. ดูเงาในน้ าแล้วร้องไห้ ข. มิตายก็จะได้เห็นหน้า 
 ค. สุราฤทธิ์ตบหัวแล้วลูบหน้า ง. บ้างถอนเส้นเกศาวุ่นไป 
 

ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น  ว่าทรงธรรม์เหมือนบิดาบังเกิดหัว 
 ควรเคารพย าเยงและเกรงกลัว   ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดี 
 ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาท   ล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรี 
 เหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารี   จ าต้องมีมิตรจิตสนิทกัน 
 แม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนาย    ต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขัน 
 คอยตั้งใจฟังบังคับกัปปิตัน   นาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเล 

                                    (บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามคัคีเสวก, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 

 

อยู่บันไดไกรลาสเป็นนิจ  สุราฤทธิ์ตบหัวแล้วลูบหน้า 
  บ้างให้ตักน้ าล้างบาทา   บ้างถอนเส้นเกศาวุ่นไป 

จนผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู  ดูเงาในน้ าแล้วร้องไห้ 
ฮึดฮัดขัดแค้นแน่นใจ   ตาแดงดั่งแสงไฟฟ้า 
เป็นชายดูดู๋มาหมิ่นชาย   มิตายก็จะได้เห็นหน้า 
คิดแล้วก็รีบเดินมา   เฝ้าพระอิศราธิบดี 

                    (รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก, พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
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๙. จากบทอ่านข้างต้นปรากฏการใช้ภาพพจน์ชนิดใด 
ก. อุปมา      ข. อุปลักษณ์ 
ค. บุคคลวัต      ง. สัญลักษณ์ 

 

๑๐. ข้อใดใช้พรรณนาโวหาร 
ก. อันซึ่งนิ้วเพชรของมัน  พระทรงธรรม์ประทานฤๅไฉน 
   จึ่งท าอาจองทะนงใจ  ไม่เกรงใต้เบื้องบาทา 
ข. อันซึ่งธุระของเจ้า   หนักเบาจงแจ้งให้ประจักษ์ 
    ถ้าวาสนาเราเคยบ ารุงรัก  ก็จะเป็นภักษ์ผลสืบไป 
ค. งามถันงามกรรณงามขนง  งามองค์ยิ่งเทพอัปสร 
    งามจริตกิริยางามงอน  งามเอวงามอ่อนทั้งกายา 
ง. ยิ้มแล้วจึ่งกล่าวสุนทร  ดูก่อนนางฟ้าเฉลิมศรี 
   เจ้าจักปรารมภ์ไปไยมี  พ่ีเป็นคนเก่าพอเข้าใจ 
 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 11 - 13 
 
 
 
 
 
 
 

๑1. ค าว่า “กล้วยไม้” ผู้แต่งต้องการจะเปรียบเทียบกับสิ่งใด 
ก. ครู อาจารย์     ข. ชาวสวน ชาวไร่ 
ค. นักเรียน นักศึกษา    ง. นักปั้นประติมากรรม นักจิตรกรรม 

 

๑2. จากบทอ่าน หากน ามาเปรียบเทียบกับความหมายในส านวนสุภาษิตไทย จะใกล้เคียงกับข้อใดมากท่ีสุด 
ก. คมในฝัก      ข. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม 
ค. ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก   ง. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 

 

๑3. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงจากบทอ่าน 
ก. นักเรียน - อาชีพ     ข. เวลา - ความงอกงาม 
ค.  ความเอาใจใส่ - ความส าเร็จ   ง. กล้วยไม้ - การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล้วยไมมี้ดอกช้า  ฉันใด 
                        การศึกษาเป็นไป  เช่นนั้น 
                        แต่ดอกออกคราวไร  งามเด่น 
                        งานสั่งสอนปลูกปั้น  เสร็จแล้ว แสนงาม 
                                                                   (หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล) 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 14 - 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑4. หากต้องการจะเรียงล าดับขั้นตอนวิธีการจากบทอ่านนี้ให้ได้ใจความที่ถูกควรเรียงล าดับตามข้อใด 
ก.  1)  2)  5)  4)  3)     ข. 2)  1)  5)  4)  3)  
ค.  3)  2)  1)  4)  5)    ง. 5)  1)  2)  4)  3) 

 

๑5. จากบทอ่านนี้ ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาชนะทีต่้องเตรียม 
ก. เป็นพลาสติกเท่านั้น    ข. เป็นภาชนะท่ีมีฝาปิด 
ค. ต้องเจาะรูที่ก้นภาชนะ    ง. เลือกขนาดให้เหมาะสมกับปริมาณขยะ 

 

๑6. จากบทอ่านนี้ จุลินทรีย์และไส้เดือนที่อยู่ในดินมีประโยชน์อย่างไร 
ก. ย่อยเศษอาหาร     ข. เพ่ิมแร่ธาตุในดิน 
ค. ดับกลิ่นเศษอาหาร     ง. ลดปริมาณขยะในดิน 

 

17. บทอ่านนี้ควรใช้ชื่อหัวข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
ก. การก าจัดขยะอินทรีย์หรือขยะท่ีย่อยสลายได้ที่ถูกวิธี 
ข. การก าจัดขยะอินทรีย์หรือขยะท่ีย่อยสลายได้ในครัวเรือน 
ค. ขั้นตอนและวิธีการก าจัดขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ 
ง. การเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการก าจัดขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะ น าภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด 
2) จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดพร้อมเจาะก้นภาชนะ ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ       

ในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติก
หรือภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีฝาปิด) 

3) หากมีขยะเปียกที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ก็สามารถน ามาเทใส่ลงไปในภาชนะได้จนกว่าจะเต็ม      
หากปริมาณขยะเปียกเต็ม ก็สามารถน าภาชนะไปด าเนินการตามข้ันตอนที่กล่าวมาข้างต้นในบริเวณพ้ืนที่ใหม่ 

4) จุลินทรีย์ในดิน, ไส้เดือนในดิน จะท าการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลา
ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก หากต้องการให้ย่อยสลายเร็วขึ้นหรือดับกลิ่นให้เติมสาร EM) 

5) น าเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ในถังที่ฝังไว้ ปิดฝาภาชนะ 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 18 - 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. กรณีได้รับเชื้อ บุคคลกลุ่มใดท่ีน่าจะเป็นปัญหามากที่สุดในการสืบค้นหาตัว 
ก. A และ B  ข. B และ C 

      ค. B และ D  ง. C และ D 
 

19. การที่ต้องกักตัว 14 วัน เพ่ือเป็นการสืบค้นบุคคลกลุ่มใด 
ก. A   ข. B  

      ค. C  ง. D 
 

20. ข้อใดอธิบายลักษณะของบุคคลกลุ่ม B2 ได้ถูกต้อง 
ก. บุคคลกลุ่ม A ที่ออกจากบ้านแล้วไปพบกับกลุ่ม B    
ข. บุคคลกลุ่ม B ที่ออกจากบ้านแล้วไปพบกับกลุ่ม C 

      ค. บุคคลกลุ่ม C ที่ออกจากบ้านแล้วไปพบกับกลุ่ม B   
ง. บุคคลกลุ่ม D ที่ออกจากบ้านแล้วไปพบกับกลุ่ม B  
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เฉลยค ำตอบ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ง. การสมโภชพระพุทธรูป ๑๑. ค. นักเรียน นักศึกษา  
2. ค. บรรยายโวหาร ๑๒. ข. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม 
3. ข. เทศนาโวหาร และ อุปมาโวหาร ๑๓. ก. นักเรียน - อาชีพ  
4. ค. ประชาชนในเมือง  ๑๔. ข. 2)  1)  5)  4)  3) 
5. ง. ประเทศชาต ิ ๑๕. ก. เป็นพลาสติกเท่านั้น  
6. ง. โกรธแค้น ๑๖. ก. ย่อยเศษอาหาร 
7. ข. เทวดา ๑๗. ค. ข้ันตอนและวิธีการก าจัดขยะอินทรีย์ 

    หรือขยะที่ย่อยสลายได้   
8. ข. มิตายก็จะไดเ้ห็นหน้า ๑๘. ค. B และ D 
9. ก. อุปมา ๑๙. ข. B 

10. ค. งามถันงามกรรณงามขนง งามองค์ยิ่งเทพอัปสร 
    งามจริตกิริยางามงอน      งามเอวงามอ่อนทั้งกายา 

๒๐. ง. บุคคลกลุ่ม D ที่ออกจากบ้านแล้วไปพบกับกลุ่ม B  
 

 
   ๒) วิธีกำรประเมิน 
  ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน  ตอบผิด ไม่ได้คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  
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๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

ตัวอย่ำงแบบบันทึกคะแนน  

ฉบับที่ 1 กำรอ่ำน 

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น …………………………… 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ข้อที ่ รวมคะแนน* 

(คะแนนเต็ม  
๒๐ คะแนน) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

๑.                       
๒.                       
๓.                       
๔.                       
๕.                       
6.                       
7.                       
8.                       
9.                       

10.                       
คะแนนรวม**                      

หมำยเหตุ 
๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน                                                                                                              
๒. วิธีการบันทึกคะแนน ให้ใส่คะแนนที่ได้ในแต่ละข้อ   

  ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการอ่านของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 



ฉบับท่ี 2  กำรเขียน 
๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นจากประเด็นที่ก าหนด ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด               

ความยาว ๑0 - 12 บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  
 

ค ำชี้แจง (ครูอ่านค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 
ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็น “ชีวิตต้องเปลี่ยน ลดเสี่ยงโควิด-19” ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด 

ความยาว 10 - 12 บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  

๒) เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนแสดงคิดเห็นตามระดับคะแนน 
(Rubric Scores) ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน) 

 

รำยกำรประเมิน ระดับคะแนน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. กำรต้ังชื่อเรื่อง  
    ๑.๑ ช่ือเรื่องมีค าที่สื่อความหมายที่ตรง                  
          หรือสอดคล้องกับประเดน็ท่ีก าหนด  
    ๑.๒ ใช้ค า วลี ประโยคหรือข้อความ 
          ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 

 
คะแนนเตม็ ๒ คะแนน 

ตั้งช่ือเรื่อง 
ได้ตามเกณฑ์   
ครบ ๒ ข้อ 

ตั้งช่ือเรื่อง 
ได้ตามเกณฑ์     
๑ ข้อ 

๒. สำระส ำคัญของเรื่อง  
    ๒.๑ ล าดับความคิดอย่างต่อเนือ่ง 
    ๒.๒ น าเสนอเนื้อหาตรงตามประเด็น 
          ที่ก าหนด 
    ๒.๓ เนื้อหามีความสมัพันธ์กับประเด็น 
          ที่ก าหนด 
    ๒.๔ มีความเป็นเหตเุป็นผล 
    ๒.๕ มีการน าเสนอแนวคิดใหม ่

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั
ตามเกณฑ ์
ครบ ๕ ข้อ 

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั
ตามเกณฑ์     
๔ ข้อ 

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั
ตามเกณฑ์     
๓ ข้อ 

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั
ตามเกณฑ์     
๒ ข้อ 
 

เขียนเรื่อง 
ได้สาระส าคญั 
ตามเกณฑ์ ๑ 
ข้อ 

๓. กำรใชภ้ำษำ  
 ๓.๑ เลือกใช้ค าได้ถูกต้องและสละสลวย 
 ๓.๒ ใช้ประโยคสื่อความหมายได ้
 ๓.๓ เขียนเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง 
       และไม่เขียนฉีกค า 

คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

ใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์
ครบ ๓ ข้อ 

  ใช้ภาษา 
  ได้ตามเกณฑ์  
  ๒ ข้อ 

ใช้ภาษา 
ได้ตามเกณฑ์   
๑ ข้อ 

๔. กำรเขียนสะกดค ำ 
   (เขียนผิดซ้ า ให้นับเป็น ๑ ค า) คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

เขียนถูกต้อง 
ทุกค า 

เขียนผิด  
๑ - ๒ ค า 

 

เขียนผิด  
๓ ค า ขึ้นไป 

 
5. ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
    และถูกต้องตำมค ำชี้แจง 
    5.1 เขียนตัวอักษรอ่านง่าย 
    5.2 สะอาดเรยีบร้อย 
    ๕.๓ เขียนได้ตามจ านวนบรรทดัที่ก าหนด 

คะแนนเตม็ ๓ คะแนน 

เขียนได ้
ตามเกณฑ์      
ครบ ๓ ข้อ 

เขียนไดต้าม
เกณฑ์ ๒ ข้อ 

เขียนไดต้าม
เกณฑ์ ๑ ข้อ 

 



-๑๐- 

 

 ๓) แบบบันทึกคะแนน 

ตัวอย่างแบบบันทึกคะแนน 
ฉบับท่ี ๒  การเขียน 

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น …………………………… 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คะแนน 
รวมคะแนน* 

(คะแนนเต็ม  

๑๖ คะแนน) 

๑. การตัง้ชื่อเรื่อง 

(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

๒. สาระส าคัญของเรื่อง 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๓. การใช้ภาษา 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๔. การเขียนสะกดค า 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๕. ความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อย              

และถูกต้องตามค าชีแ้จง 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
๖.        
๗.        
๘.        
๙.        

๑๐.        
คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
๑. ให้บันทึกคะแนนการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรยีนเป็นรายบุคคล ส าหรับน าไปใช้ในการปรบัปรุงและพัฒนาการเขียนของนักเรียน 
๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละรายการประเมิน 
๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุง หรือแก้ไขการเขียนของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 



๔. กำรแปลผลกำรประเมิน 
การประเมินผล ให้รวมคะแนนจากการวัด ดังนี้ 

    ฉบับที่ ๑ การอ่าน คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
 ฉบับที่ 2 การเขียน คะแนนเต็ม 16 คะแนน 
    บันทึกผลของคะแนนจากการวัดเป็นรายบุคคล จากนั้นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ 

 
 

เกณฑ์ของระดับคะแนน 

ฉบับท่ี  
รวม 2 ฉบับ 
(คะแนนเต็ม  
36 คะแนน) 

 
 

กำรแปลผล 
ฉบับท่ี 1 
กำรอ่ำน 

(คะแนนเต็ม  
20 คะแนน) 

ฉบับท่ี 2 
กำรเขียน 
(คะแนนเต็ม  
16 คะแนน) 

ร้อยละ ๗๕ - ๑๐๐ ๑5 - 20 ๑2 - 16 27 - 36 ดีมาก 
ร้อยละ ๕๐ - ๗๔ 10 - ๑4 8 - ๑1 18 - 26 ดี 
ร้อยละ ๒๕ - ๔๙ 5- 9 4 - 7 9 - 17 พอใช้ 
ร้อยละ ๐ - ๒๔ ๐ - 4 ๐ - 3 0 - 8 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

 

ตัวอย่ำงแบบสรุปผล                                                                                                                                                                                        
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ (ภาคเรียนที่ ๑ : กรกฎาคม ๒๕๖๔) 

โรงเรียน …………………........................................................…………………… ชั้น ………………………… 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ฉบับที ่
ฉบับที่ 1 
กำรอ่ำน 

(คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน) 

กำรแปลผล* ฉบับที่ 2 
กำรเขียน 

(คะแนนเต็ม 16 คะแนน) 

กำรแปลผล* รวม 2 ฉบับ 
(คะแนนเต็ม 36 คะแนน) 

กำรแปลผล* 

1.         
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
รวม       

       หมำยเหตุ * แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ์ 


