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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 

(ฉบับกรรมกำรสอบ) 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถำบันภำษำไทย ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
สงวนลิขสิทธิ ์
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  ข้าขอนบชนกคุณ  ชนนีเป็นเค้ามูล 
ผู้กอบนุกูลพูน   ผดุงจวบเจริญวัย 
 ฟูมฟักทะนุถนอม  บ บ าราศนิราไกล 
แสนยากเท่ำไรๆ    บ คิดยากล าบากกาย  

(นมัสการมาตาปติุคุณ, พระยาศรสีุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)) 
         

 

 

 

  อนึ่งข้าค านับน้อม ต่อพระครูผู้การุณ 
 โอบเอื้อและเจือจุน  อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์ 
  ยัง บ ทราบก็ได้ทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน 
 ชี้แจงและแบ่งปัน   ขยำยอัตถ์ให้ชัดเจน 

(นมัสการอาจริยคณุ, พระยาศรสีนุทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)) 
         

 

 

ค ำช้ีแจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔) 

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. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ค าไวพจน์ของค าท่ีขีดเส้นใต้ 

ก. แม่      ข. มารดร  
ค. มาต ุ      ง. มาตุคาม 

 

๒. ค าท่ีท ำตัวหนำมีผลต่อความหมายอย่างไร 
ก. ลดน้ าหนักความหมาย    ข. ไม่มีผลต่อความหมาย 
ค. ท าให้ความหมายกลาง ๆ     ง. เพ่ิมน้ าหนักความหมาย 

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๓ - ๔ 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

 

         ๏ โอ้ว่าพระองค์ผู้ทรงยศ   พระเกียรติปรากฏในแหล่งหล้า 
 สงครามทุกครั้งแต่หลังมา    ไม่เคยอัปราแก่ไพรี 
 ครั้งนี้ควรหรือมาพินาศ    เบาจิตคิดประมาทไม่พอที่ 
 เพราะรักบุตรสุดสวาทแสนทวี   จะทัดทานภูมีไม่เชื่อฟัง 
 อนิจจาวิหยาสะก าเอ๋ย    เวรสิ่งใดเลยแต่หนหลัง 
 เสียแรงเรืองฤทธีมีก าลัง    มาวอดวายชีวังแต่ยังเยาว์ 
 ตั้งแต่นี้ไปไม่เห็นหน้า    กลับคืนพาราจะเงียบเหงา 
 สองกษัตริย์ก าสรดซบเซา    ให้ละห้อยสร้อยเศร้าวิญญาณ์     

(อิเหนา, พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย) 

 
 
         

 

 

              ตราบขุนคิริข้น  ขาดสลาย แลแม่ 
  รักบ่หายตราบหาย  หกฟ้า 
  สุริยจันทรขจาย   จากโลก ไปฤๅ 
  ไฟแล่นล้างสี่หล้า   ห่อนล้างอาลัย  
   ร่ ารักร่ าเรื่องร้าง  แรมนวล นาฏฤๅ 
  เสนาะสนั่นดินครวญ  ครุ่นฟ้า 
  สารสั่งพ่ีก าสรวล   แสนเสน่ห์ นุชเอย 
  ควรแม่ไว้ต่างหน้า   พ่ีพู้นภายหลัง 

(นิราศนรินทร์, นายนรินทรธิเบศร ์(อิน)) 
 

         

 

๓. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ขีดเส้นใต้ 
ก. สรุป      ข. ไขความ 
ค. อธิบาย      ง. ยกตัวอย่าง 

 

๔. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่น้ าเสียงที่ปรากฏในบทประพันธ์ 
 ก. ส านึกบุญคุณ     ข. ยกย่องเชิดชู  
 ค. เคารพนบนอบ     ง. โอนอ่อนผ่อนตาม 
 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๕ - ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. บทประพันธ์ข้างต้นใช้กวีโวหารแบบใด 
ก. เสาวรจน ี      ข. นารีปราโมทย์ 
ค. พิโรธวาทัง      ง. สัลลาปังคพิสัย 

  

๖. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่น ามาสู่เหตุการณ์ “ครั้งนี้ควรหรือมาพินาศ” อันเป็นจุดจบของตัวละคร 
ก. ความถือตัว     ข. ความรักใคร่ 
ค. ความกล้าหาญ     ง. ความประมาท 

 

๗. บทประพันธ์ข้างต้นน าเสนอในลักษณะใด 
ก. บทพรรณนาฉาก     ข. บทบรรยายเหตุการณ์ 
ค. บทพากย์เป็นท านอง    ง. บทเจรจาหรือร าพึงร าพัน  

 

อ่ำนบทอ่ำนต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๘ - ๑๐ 
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๘. บทประพันธ์ข้างต้นโดดเด่นด้วยการใช้กลวิธีทางภาษาแบบใด 
ก. ใช้ค าเลียนเสียง     ข. ใช้ความเปรียบอุปมา 
ค. ใช้การกล่าวเกินจริง     ง. ใช้ความเปรียบอุปลักษณ์   
 

๙. บทประพันธ์ข้างต้นอ้างถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด 
ก. ทวีปทั้งสี่      ข. เขาพระสุเมรุ 
ค. ชั้นพรหม      ง. ไฟบรรลัยกัลป์ 

 

๑๐. ค าต่อไปนี้หมายถึงหญิงคนรักของกวี ยกเว้นค าใด 
ก. แม่      ข. นุช 
ค. นวล      ง. นาฏ 
 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 11 - 14 
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11. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบทอ่านข้างต้น 
ก. บอกข้อควรระวังชัดเจน 

      ข. น าเสนอกิจกรรมที่ท าง่ายและท าตามได้จริง 
ค. น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป 
ง. น าเสนอด้วยการสรุปเป็นค าสั้น ๆ กระชับเข้าใจง่าย 

 

12. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ 
      ก. แนะน าและสั่งสอน    ข. ให้ความรู้และโน้มน้าวใจ 
      ค. โฆษณาและประชาสัมพันธ์    ง. รายงานสถานการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน 
 

13. ผู้เขียนต้องการสื่อสารตามข้อใดมากท่ีสุด 
ก. ให้ผู้อ่านอยากออกก าลังกาย 

      ข. ให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิ่ง 
ค. ให้ผู้อ่านศึกษาเพ่ิมเติมที่หอสมุดแห่งชาติ 
ง. ให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการสร้างความสุขให้กับตนเอง 

 

14. บทอ่านข้างต้นใช้วิธีการเขียนสร้างความน่าเชื่อถือตามข้อใด 
ก. บอกเหตุและผลที่ชัดเจน  
ข. ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ค. อ้างงานวิจัยและข้อมูลตามหนังสือวิชาการ 
ง. เขียนจากประสบการณ์ของตนเองท าให้เห็นภาพชัดเจน 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 15 - 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. จากบทอ่านไม่ได้กล่าวถึงข้อความใด  

ก. คนที่มีภาวะปอดท างานน้อยลง    
ข. การออกก าลังกายเพ่ือท าให้ปอดแข็งแรง    
ค. ข้อปฏิบัติในการรักษาตนเมื่อได้รับเชื้อโควิด-19 
ง. กลุ่มคนที่ควรระวังตัวเป็นพิเศษที่จะไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 

 

16. จากบทอ่าน บุคคลในข้อใดที่มีภาวะปอดท างานน้อยลงกว่าปกติร้อยละ 70 
ก. คุณยายอายุ 80 ปี    
ข. คนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก 
ค. ชายวัยกลางคนที่ไม่ชอบกินผักผลไม้ 
ง. เด็กท่ีไม่ออกก าลังกายและนอนพักผ่อนไม่เป็นเวลา 

 

17. จากบทอ่าน ข้อใดไม่ถูกต้อง 
      ก. คนที่เป็นโรคอ้วนจะเสี่ยงกับปัญหาการหายใจล าบาก 
      ข. คนที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจเกิดภาวะความเสียหายของปอด 
      ค. คนที่เคยเป็นโรคมะเร็งปอด จะส่งผลให้ร่างกายเสื่อมลงได้ง่าย 
      ง. คนที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจจะเป็นโรคอ่ืน ๆ ได้ง่ายกว่าผู้อื่น 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 18 - 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ 
      ก. แนะน า      ข. ให้ความรู้ 
      ค. ประชาสัมพันธ ์     ง. รายงานข้อมูล 
 

19. ข้อมูลใดไม่ปรำกฏในบทอ่าน 
      ก. สถิติผู้ติดเชื้อประจ าวัน    ข. จ านวนผู้ป่วยจากทั่วโลก 
      ค. ประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อสูงสุด    ง. เปรียบเทียบผู้ติดเชื้อแต่ละทวีป 
 

20. ข้อใดไม่ถูกต้องจากบทอ่าน 
      ก. ประเทศตุรกีมจี านวนผู้ป่วยมากกว่า 5 ล้านคน 
      ข. ประเทศบราซิลมจี านวนผู้ป่วยน้อยกว่าประเทศอินเดีย 
      ค. ประเทศอินเดียมีจ านวนผู้ป่วยรวมเป็นอันดับสองของโลก 
      ง. ประเทศฝรั่งเศสมจี านวนผู้ป่วยใกล้เคียงกบัประเทศอินเดีย 
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เฉลยค ำตอบ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ง. มาตุคาม 11. ง. น าเสนอด้วยการสรปุเป็นค าสั้น ๆ กระชับเข้าใจง่าย 
2. ง. เพิ่มน้ าหนักความหมาย 12. ข. ให้ความรู้และโน้มน้าวใจ 
3. ก. สรุป 13. ข. ให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการวิ่ง 
4. ง. โอนอ่อนผ่อนตาม 14. ค. อ้างงานวิจัยและข้อมูลตามหนงัสือวิชาการ 
5. ง. สัลลาปังคพสิัย 15. ค. ข้อปฏิบัติในการรักษาตนเมื่อได้รับเชื้อโควิด-19 
6. ค. ความกล้าหาญ 16. ก. คุณยายอายุ 80 ปี    
7. ง. บทเจรจาหรือร าพึงร าพัน  17. ง. คนท่ีเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจะเป็นโรคอื่น ๆ  

   ได้ง่ายกว่าผู้อื่น 
8. ค. ใช้การกล่าวเกินจริง  18. ง. รายงานข้อมูล 
9. ค. ช้ันพรหม 19. ง. เปรียบเทียบผู้ติดเชื้อแต่ละทวีป 

10. ค. นวล 20. ง. ประเทศฝรั่งเศสมีจ านวนผู้ป่วยใกล้เคียงกับ 
   ประเทศอินเดีย 

 
   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 ๑2 - 15 บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  
 

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

ความยาว ๑2 - 15 บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  

๒) เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นตามระดับคะแนน 
(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 

 

 

ตัวอย่ำงแบบสรุปผล                                                                                                                                                                                        
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (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



 
 


