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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 

(ฉบับกรรมกำรสอบ) 
 
 
 
 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
ภำคเรียนที่ ๑ : กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำบันภำษำไทย ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
สงวนลิขสิทธิ ์
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ค ำชี้แจง 
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ (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  
 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 1 - ๓ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้อใดมิได้แสดงเจตนาของผู้พูดจากบทอ่านข้างต้น 
 ก. แนะน า ข. สั่งสอน    
 ค. ตักเตือน ง. โน้มน้าว 
 

2. จากบทอ่าน แสดงให้เห็นสภาพของบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นตรงกับข้อใด 
 ก. มีความสงบสุข ข. มีศึกสงคราม 
 ค. มีความยุติธรรม ง. มีความทุกข์ยาก 
 

3. บาทใดแสดงถึงการสัมผัสพยัญชนะเด่นชัดที่สุด 
 ก. บาทท่ี ๑ ข. บาทที่ ๒ 
 ค. บาทที่ ๓ ง. บาทที่ ๔  
 
 
 
 

    สงครามความเศิกซึ้ง  แสนกล 
   จงพ่ออย่ายินยล    แต่ตื้น 
   อย่าลองคะนองตน   ตามชอบ ท านา 
   การศึกลึกเล่ห์พื้น    ล่อเลี้ยวหลอกหลอน   
               (ลิลติตะเลงพ่าย, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๔ - ๖ 
 
 
 
 
 
4. ข้อใดไม่ปรำกฏในบทอ่านข้างต้น 

ก. ควาญช้าง ข. ยุทธหัตถ ี
ค. เครื่องดนตรี ง. พรรณไม้นานาพันธุ์ 

 

5. “บาทย่างใหญ่ดุ่มด่วน” แสดงกิริยาอาการอย่างไร 
ก. เชื่องช้า ข. เร่งเร้า 
ค. เยือกเย็น ง. รัดกุม 

 

๖. บทอ่านข้างต้นมีความดีเด่นด้านใด 
ก. การสรรค า ข. การซ้ าค า   
ค. การเล่นค า ง. การหลากค า 

 
 

อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ ๗ - 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. จากบทอ่านที่ว่า “อันว่าชาวเมือง ก็เนื่องทูลโดยอรรถ ว่าพระมหาสัตวบุตรสญไชย ท้าวไทธนั้นศรัทธา        

มีช้างงาเผือกผ่องมงคล” เป็นสารประเภทใด 
ก. ข้อสงสัย ข. ข้อคิดเห็น   
ค. ข้อเสนอแนะ ง. ข้อเท็จจริง 

 

๘. การกระท าของพราหมณ์จากบทอ่านส่งเสริมให้พระเวสสันดรได้กระท าสิ่งใด 
 ก. สร้างโรงทาน ข. บริจาคอาหาร 
 ค. บริจาคชา้งปัจจัยนาค ง. แต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับ 
 

๙. ในตอนที่ปรากฏข้อใดไม่ใช่ลักษณะของพระเวสสันดร 
ก. บริจาคทานเป็นเนืองนิตย์ ข. มีลักษณะท่าทางอย่างกษัตริย์  
ค. เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ง. ปรึกษาหารือกับอ ามาตย์อยู่เสมอ 

 

10. บทอ่านตอนท่ียกมานี้เขียนในลักษณะใด 
  ก. บรรยาย ข. อธิบาย 
  ค. พรรณนา ง. สั่งสอน 

 

…เสียงฆ้องกลองปืนศึก อึกเอิกก้องกาหล เร่งค ารนเรียกมัน ชันหูชูหางแล่น แปร้นแปร๋แลคะไขว่ 
บาทย่างใหญ่ดุ่มด่วน ป่วนกิริยาร่าเริง บ าเทิงมันครั่นครึก เข้าสู้ศึกโรมราญ ควาญคัดท้าย บ มิอยู่ วู่วาง
วิ่งฉับฉิว ปลิวประเล่ห์ลมพาน ส่ าแสะสารแสนยา ขวาซ้ายแซงหน้าหลัง… 
                                                         (ลิลิตตะเลงพ่าย, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 

 

 อันว่าชาวเมือง ก็เนื่องทูลโดยอรรถ ว่าพระมหาสัตวบุตรสญไชย ท้าวไทธนั้นศรัทธา มีช้างงาเผือก
ผ่องมงคล ดังนี้ ฯ ท้าวธให้หาพราหมณ์ทั้งหลายแปดตน มีโกณฑัญพราหมณ์เปนประธาน ดังนี้ ฯ ดูกร
พราหมณ์ทั้งหลาย ท่านเร่งผันผายไป ยังกรุงไกรพิชยเชตอุดร วิงวอนขอช้างแก้วปัตย ท้าวธให้ได้แล้วพามา 
พราหมณ์ทั้งหลายก็ไปมิหึง บันลุถึงเชตุดรนครนั้น อันว่าพราหมณ์ทั้งหลายก็ไปสู่โรงทาน ก็บริโภคอาหาร
ส าเร็จ แล้วก็มานั่งรับเสด็จพระองค์ฯ อันว่าพระมหาบุรุษราชผู้ใจบุญ ครั้นเบิกอรุณรุ่งราง ธก็ประดับด้วย
แก้วกัณฐี-มณีกร สรรพาภรณ์วิภูสิต ก็เสวยพระโภชนาหารแล้วแล  
        (มหาชาติค าหลวง, กัณฑ์หมิพานต)์ 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 11 - 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของบทอ่านนี้ที่เด่นชัดที่สุด 
      ก. แนะน าและให้ความรู้    ข. สั่งสอนและโน้มน้าวใจ 
      ค. โฆษณาและประชาสัมพันธ์    ง. รายงานสถานการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน 
 

12. จากบทอ่านมีคุณค่าด้านใดเด่นชัดที่สุด 
 ก. การพูด ข. การคิด     
 ค. การวางตน ง. การศึกษาหาความรู้ 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 13 - 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบายศรีจากบทอ่าน 
ก. แสดงถึงความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทย 
ข. พบได้ทุกภาคของประเทศไทยโดยอาจมีชื่อเรียกท่ีแตกต่างกัน 
ค. ใช้ประกอบในงานพิธีมงคล เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ การท าขวัญแต่งงาน   
ง. จ านวนชั้นของบายศรีก าหนดขึ้นเพ่ือแสดงถึงฝีมืออันประณีตของผู้ท าบายศรี 

 

14. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบทอ่านข้างต้น 
ก. ข้อมูลเป็นเรื่องที่มีคุณค่าน่าสนใจ 

      ข. ใช้ภาพประกอบเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 
ค. น าเสนอด้วยการสรุปเป็นค าสั้น ๆ กระชับเข้าใจง่าย 
ง. น าเสนอข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์กับบุคคลทั่วไป 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 15 - 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/mass_media/info_mass1.aspx 
 

15. หากต้องการตั้งชื่อเรื่องให้บทอ่านข้างต้น ข้อใดเหมาะสมมากท่ีสุด 
 ก. การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย 
  ข. การติดต่อสื่อสารของประชาชนในประเทศไทย 
 ค. ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนในประเทศไทย 
 ง. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของประชาชนจ าแนกตามภาคของประเทศไทย  
 

16. จากบทอ่าน ข้อมูลใดไม่ถูกต้อง 
 ก. ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน 
  ข. ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 2559 
 ค. การใช้คอมพิวเตอร์ของประชาชนลดลงตั้งแต่ปี 2560 และเพ่ิมข้ึนในปี 2563 
 ง. ประชาชนแต่ละภาคใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ 
 

17. ข้อใดที่สามารถสรุปได้จากบทอ่านนี้ 
ก. ประชาชนส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อประสานงานเชิงพาณิชย์  
ข. การใช้อุปกรณ์สื่อสารที่มากข้ึนแสดงถึงรายได้ต่อหัวของประชากรเพ่ิมมากข้ึน 
ค. ประชาชนนิยมใช้ Smart phone มากขึ้นเพราะใช้งานง่ายกว่า Feature phone 
ง. การที่ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นแสดงว่าอินเทอร์เน็ตเข้าถึงกลุ่มคนมากกว่าเดิม 
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อ่านบทอ่านต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม ข้อ 18 - 20  
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18. จากบทอ่านมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นใดเด่นชัดที่สุด 
      ก. การแนะน า ชี้แจง      ข. การแก้ไข เยียวยา 
      ค. การดูแล ป้องกันตนเอง     ง. การให้แนวทางการรักษา   
 

19. จากบทอ่าน บุคคลในข้อใดไม่เป็นข้อจ ากัดเก่ียวกับการฉีดวัคซีน 
ก. คุณยายอายุ 70 ปี 
ข. คุณพ่อเป็นไข้เลือดออก 
ค. คุณน้าตั้งครรภ์ได้ 6 สัปดาห์ 
ง. หลานชายมีประวัติการแพ้วัคซีนมาก่อน 
 

20. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน  
ก. หากมีประวัติแพ้ยาต้องแจ้งกับแพทย์ก่อนจะฉีดวัคซีน 
ข. หลังฉีดวัคซีนอาจเกิดอาการข้างเคียง เช่น มีไข้หรือปวดเมื่อย 
ค. หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว ควรสังเกตอาการอีกประมาณ 2 - 3 วัน 
ง. หยุดยาประจ าตัวที่รับประทานเป็นประจ าทุกชนิดก่อนฉีดวัคซีน 
 

เฉลยค ำตอบ 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ง. โน้มน้าว 11. ก. แนะน าและให้ความรู ้
2. ข. มีศึกสงคราม 12. ง. การศึกษาหาความรู ้
3. ง. บาทที่ 4 13. ง. จ านวนช้ันของบายศรีก าหนดขึ้นเพ่ือแสดงถึงฝีมือ 

   อันประณีตของผู้ท าบายศร ี
4. ง. พรรณไม้นานาพันธุ ์ 14. ค. น าเสนอด้วยการสรุปเป็นค าสั้น ๆ กระชับเข้าใจง่าย 
5. ข. เร่งเร้า 15. ก. การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย 
6. ค. การเล่นค า 16. ก. ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวัน 
7. ง. ข้อเท็จจริง 17.  ง. การที่ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึนแสดงว่า 

    อินเทอร์เน็ตเข้าถึงกลุ่มคนมากกว่าเดิม 
8. ค. บริจาคช้างปัจจยันาค 18. ก. การแนะน า ช้ีแจง 
9. ง. ปรึกษาหารือกับอ ามาตย์อยู่เสมอ 19. ก. คุณยายอายุ 70 ปี 

10. ก. บรรยาย 20. ง. หยุดยาประจ าตัวท่ีรบัประทานเป็นประจ าทุกชนิด 
    ก่อนฉีดวัคซีน 

 
   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 12 - ๑๕ บรรทัด และตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม ใช้เวลา ๒๐ นาที  
 

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

ความยาว 12 - 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

 

 

ตัวอย่ำงแบบสรุปผล                                                                                                                                                                                        
เครื่องมือคัดกรอง “ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียน” 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ (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



 
 

 


