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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 

(ฉบับกรรมกำรสอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำบันภำษำไทย ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
สงวนลิขสิทธิ ์
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พระยาภักดี. แกยังเข้าใจผิดอยู่มาก การที่คนได้รับพระราชอาญาคราวหนึ่งแล้ว ไม่ใช่ว่าใครๆ เขาจะ  
พากันคอยตัดรอนไม่ให้มีการผงกหัวได้อีก ไม่ใช่เช่นนั้น ถ้าใครส าแดงให้ปรากฏว่า รู้สึก
เข็ดหลาบเกรงพระราชอาญา ละความประพฤติที่ชั่ว ประพฤติทางที่ดีแล้ว ก็คงจะต้องมี
ผู้รู้สึกสงสารสักคราวหนึ่ง. 

นายล้ า. เจ้าคุณจะพูดอย่างไรก็พูดได้ เจ้าคุณไม่เคยติดคุกจะมารู้ยังไงได้ ว่าอ้ายคนที่ติดคุก      
ออกมาแล้วน่ะ มันจะได้รับความล าบากยังไง.       

(บทละครพูดเรื่องเห็นแกลู่ก, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว) 
 

ค ำช้ีแจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖4) 

๑. เครื่องมือคัดกรองฉบับนี้  มีจุดประสงค์เพ่ือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน 

๒. เครื่องมือคัดกรองฉบับนี้  มี 2 ฉบับ คือ  
    ฉบับท่ี 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  

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๑ - ๒ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
๑. ค าท่ีขีดเส้นใต้ มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. ตัดใจ      ข. ตัดพ้อ 
ค. ตัดสิน      ง. ตัดสัมพันธ์ 

 

๒. นายล้ ามีความรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งที่พระยาภักดีพูด 
ก. สะใจ      ข. ขัดใจ 
ค. เสียใจ      ง. น้อยใจ 
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นายล้ า.  (แลดูตาพระยาภักดีแล้วจึงพูด เสียงออกเครือๆ.) ฉันรู้จักคุณแม่หล่อนดี 
แม่ลออ.  ถ้ายังงั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณ ก็คุณพ่อดิฉันที่ตายไปล่ะคะ รู้จักไหม? 

(นายล ้าพยักหน้า.) ถ้ายังงั้นคุณก็ดีกว่าดิฉัน ดิฉันไม่รู้จักเลย, เคยเห็นแต่รูปที่ในห้อง 
คุณแม่ รูปร่างสูงๆ หน้าอกกว้าง ดิฉันช่างชอบหน้าเสียจริงๆ หน้าตาเป็นคนซื่อ ใจคอ
กว้างขวาง, ถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดี ดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดทีเดียว แต่ท่าน     
ก็เป็นคนดีจริงๆ อย่างที่ดิฉันนึกเดาเอาในใจ คุณพ่อนี่ก็ได้บอกดิฉันว่างั้น จริงไหมคะ 
คุณพ่อ? (พระยาภักดีพยักหน้า.)    

(บทละครพูดเรื่องเห็นแกลู่ก, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว) 
 

          

 

(บทละครพูดเรื่อง เห็นแกลู่ก, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

 

 

สินสมุทรมิได้กลัวกลับหัวร่อ ลูกไม่ขอจากพระองค์อย่าสงสัย 
 แม้นมารดามาตามจะห้ามไว้  พระรีบไปก่อนข้าอย่าปรำรมภ์ 
 ลูกจะค่อยลอยตามแต่ห่างห่าง  อยู่ต้นทางจะได้พบประสบสม 
 แล้วเผ่นโผนโจนลงทะเลลม  พระปรำรมภ์เรียกไว้ก็ไม่ฟัง  

 (พระอภัยมณี, พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)) 
         

 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๓ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ในบทสนทนาข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้เป็น “ข้อคิดเห็น” ของแม่ลออ 
ก. ดิฉันไม่รู้จักเลย     ข. ดิฉันช่างชอบหน้าเสียจริง ๆ 
ค. รูปร่างสูง ๆ หน้าอกกว้าง    ง. เคยเห็นแต่รูปที่ในห้องคุณแม่ 
 

๔. ในบทสนทนาข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้เป็น “ข้อเท็จจริง” จากบทอ่าน 
    ก. ฉันรู้จักคุณแม่หล่อนดี 

ข. ถ้ายังงั้นคุณก็ดีกว่าดิฉัน 
ค. ถ้ายังงั้นดิฉันก็ยิ่งดีใจมากขึ้นที่ได้พบคุณ 
ง. ถ้าใครบอกดิฉันว่าเป็นคนไม่ดี ดิฉันไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดทีเดียว 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๕ - ๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๕. จากบทอ่าน ข้อใดแสดงคุณสมบัติของสินสมุทรชัดเจนที่สุด 
ก. ความกตัญญู     ข. ความกล้าหาญ 
ค. ความรอบคอบ     ง. ความเฉลียวฉลาด  

 

๖. ค าท่ีขีดเส้นใต้บ่งบอกว่าบุคคลที่สินสมุทรก าลังสนทนาด้วยมีความรู้สึกอย่างไร 
ก. กลัวเกรง      ข. หวาดผวา 
ค. วิตกกังวล      ง. ระแวงสงสัย 
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พระโยคีมีญาณว่าหลานรัก จงส านักอยู่ให้สมอารมณ์หมาย 
 อันยักษีผีสางสมุทรพราย     มาถูกทรายชายหาดก็ขาดใจ 
 เราลงเลขเสกท าไว้ส าเร็จ   ดังเขื่อนเพชรภูตปีศาจไม่อาจใกล้ 
 มันอยู่แต่ห่างห่างช่างเป็นไร  ท าไม่ได้นัดดาเจ้าอย่ากลัว 

(พระอภัยมณี, พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)) 
         

 

 

 

สินสมุทรสุดแสนสงสารแม่ ช าเลืองแลดูหน้าน้ าตาไหล 
 จึงกราบกรานมารดาแล้วว่าไป  จะเข้าใกล้ทูนหัวลูกกลัวนัก 
 เมื่อวานนี้ตีข้าน้อยไปหรือ   ระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหัก 
 ซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก   มิใช่จักลืมคุณกรุณา 
 ถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิด   พอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหา 
 อย่ากริ้วโกรธโปรดปรานเถิดมารดา  ไปไสยาอยู่ในถ้ าให้ส าราญ 

 (พระอภัยมณี, พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่)) 
         

 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๗ - ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๗. พระโยคีกล่าวด้วยน้ าเสียงอย่างไร 

ก. อะลุ่มอล่วย     ข. ประนีประนอม   
ค. ปลอบประโลม     ง. โอนอ่อนผ่อนตาม   

 

๘. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ปรำกฏในบทอ่าน 
 ก. ค าซ้ า      ข. สัมผัสใน 
 ค. ความเปรียบอุปมา     ง. การเล่นค าเชิงถาม 
 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๙ - ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกัน 

ก. ถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิด - ใช้สัมผัสพยัญชนะ 
ข. ช าเลืองแลดูหน้าน้ าตาไหล - ใช้ลีลาแบบสัลลาปังคพิสัย 
ค. ระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหัก - ใช้ความเปรียบอุปมา 
ง. เมื่อวานนี้ตีข้าน้อยไปหรือ - ใช้ค าถามแบบไม่ต้องการค าตอบ 

 

๑๐. บทประพันธ์ข้างต้นมีจุดประสงค์หลักเพ่ืออะไร 
ก. แจ้งให้ทราบ     ข. ถามให้ตอบ 
ค. ชี้แจงให้เข้าใจ     ง. โน้มน้าวให้โอนอ่อนตาม 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 11 - 14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของบทอ่านข้างต้น 

ก. น าเสนอกิจกรรมที่ท าง่ายและท าตามได้จริง  
ข. ใช้ภาพประกอบการน าเสนอข้อมูลท าให้เข้าใจง่าย 
ค. ให้ความส าคัญกับการฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ง. น าสิ่งของเหลือใช้ใกล้ตัวมาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ 

 

12. จากบทอ่านข้อใดคือวิธีการเขียนที่เด่นชัดมากท่ีสุด 
ก. ใช้ข้อความเชิงเหตุผล ข. อธิบายรายละเอียดวิธีการที่ชัดเจน 
ค. พรรณนาความส าคัญของสิ่งที่ควรปฏิบัติ ง. บรรยายขยายความให้เห็นความส าคัญ 

 

13. ข้อใดมีค าที่สัมพันธ์กับบทอ่านมากท่ีสุด 
ก. เริ่มต้นใหม่ - ใส่ใจสังคม ข. ปรับวิธีคิด - เปลี่ยนวธิีท า 
ค. ตระหนี่ - ตระหนัก - รักษ์ประเทศ ง. ประโยชน์ - ประหยัด - สรา้งสรรค์ 

 

14. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการท าหมอนและท่ีนอนจากหลอด 
ก. ผ้าสีต่าง ๆ  ข. เข็มและด้าย 
ค. กระดาษแข็ง ง. โฟมพลาสติก 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 15 - 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามบทอ่าน 
ก. พืชต่างถ่ินสามารถกลายเป็นพืชพื้นเมืองได้ 
ข. พืชต่างถ่ินชนิดนี้มีถิ่นก าเนิดทางภาคเหนือของไทย 
ค. บัวตองเป็นพืชต่างถิ่นของพ้ืนที่ประเทศไทยที่แพร่กระจายพันธุ์ได้ง่าย 
ง. บัวตองเป็นพืชเศรษฐกิจที่หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้คนภาคเหนือปลูกสร้างรายได้ 
 

16. จากบทอ่านสามารถสรุปได้ว่าเรามีโอกาสพบบัวตองที่ใดน้อยที่สุด 
      ก. สวนสาธารณะ    ข. สถานที่ราชการทั่วไป 
      ค. ชายทะเลฝั่งตะวันออก    ง. ภูเขาหรือดอยที่ภาคเหนือ  
 

17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบัวตอง 
      ก. เติบโตได้ดีในพ้ืนที่ภูเขารกร้าง ชายป่า ข. ก าจัดง่ายเพียงถางแล้วปล่อยให้แห้งตาย 
      ค. สามารถน ามาใช้ประดับตกแต่งสถานที่ได้ ง. ลักษณะดอกมีทั้งดอกเดี่ยว แยกแขนง และเป็นช่อ 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 18 - 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ 
      ก. แนะน า สั่งสอน     ข. อธิบายให้รายละเอียด 
      ค. โฆษณา ประชาสัมพันธ์    ง. รายงานสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
 

19. จากบทอ่าน ข้อมูลใดถูกต้อง 
      ก. การประกวดมี 2 ประเภท คือ แบบรายบุคคลและแบบทีม 
      ข. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ 
      ค. ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ 
      ง. ผลงานที่ท าเสร็จแล้วสามารถส่งได้ทางเว็บไซต์ที่ปรากฏในใบประกาศ 
 

20. ข้อมูลใดไม่ปรำกฏจากบทอ่าน 
      ก. หวัข้อการประกวด     ข. ระยะเวลาการสมัคร 
      ค. ประเภทการประกวด    ง. จ านวนผู้เข้าประกวด 
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เฉลยค ำตอบ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ง. ตัดสัมพันธ์ 11. ค. ให้ความส าคญักับการฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม 
2. ข. ขัดใจ 12. ข. อธิบายรายละเอียดวิธีการที่ชัดเจน 
3. ข. ดิฉันช่างชอบหน้าเสียจริง ๆ 

 
13. ง. ประโยชน์ - ประหยดั - สร้างสรรค ์

4. ก. ฉันรู้จักคุณแม่หล่อนด ี
 

14. ง. โฟมพลาสติก 

5. ข. ความกล้าหาญ 15. ค. บัวตองเป็นพืชต่างถิ่นของพื้นที่ประเทศไทย 
   ที่แพร่กระจายพันธ์ุได้ง่าย 

6. ค. วิตกกังวล 16. ค. ชายทะเลฝั่งตะวันออก 
7. ค. ปลอบประโลม 17. ข. ก าจัดง่ายเพียงถางแล้วปล่อยให้แห้งตาย 
8. ง. การเล่นค าเชิงถาม 18. ค. โฆษณา ประชาสมัพันธ์ 
9. ก. ถึงตัวไปใจลูกยังผูกคดิ - ใช้สัมผัสพยญัชนะ 

 
19. ง. ผลงานท่ีท าเสร็จแล้วสามารถสง่ได้ทางเว็บไซต์ที่ปรากฏ 

   ในใบประกาศ 
10. ง. โน้มน้าวให้โอนอ่อนตาม 20. ง. จ านวนผู้เข้าประกวด 
 
   ๒) วิธีกำรประเมิน 
  ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน  ตอบผิด ไม่ได้คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)  



-๙- 

 

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 

 
 
 



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 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

 

ตัวอย่ำงแบบสรุปผล                                                                                                                                                                                        
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ (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 


