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ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“อ่านออก” 
(ฉบับกรรมการสอบ) 

 

 
 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 

 
 

 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
  
สงวนลิขสิทธิ์               มกราคม ๒๕๕๙ 
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ค าช้ีแจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“อ่านออก” 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมิน  
    ๑.๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน  
    ๑.๒ การอ่านออกเสียงข้อความจากเรื่องที่ก าหนด 
  ๑.๓ การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน 

๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น ๔ ฉบับ คือ 
    ๒.๑ ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน เป็นการวัดความสามารถในการอ่านค าให้ถูกต้อง 
    ๒.๒ ฉบับที่ ๒ การอ่านออกเสียงข้อความจากเรื่องทีก่ าหนด เป็นการวัดความสามารถในการอ่านข้อความ

ให้ถูกต้อง 
    ๒.๓ ฉบับที่ ๓  การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน เป็นการวัดความสามารถในการแปลความหมายของค า  
                      ตามบริบท  
    ๒.๔ ฉบับที่ ๔  ความเข้าใจในการอ่าน เป็นการวัดความสามารถในการจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน 

๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    ๓.๑ ฉบับท่ี ๑ การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน  

๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการวัดความสามารถในการอ่านค าให้ถูกต้องจากค าท่ีก าหนดให้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

ค าชี้แจง  ใหน้ักเรียนอ่านออกเสียงค าท่ีก าหนดให้ ใช้เวลา ๕ นาท ี(ครูอ่านเฉพาะค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 
  

๑. ตอบแทน     ๑๑. ปลาฉลาม  
๒. เสื้อผ้า     ๑๒. ประโยชน ์

  ๓. ศึกษา     ๑๓. ความทุกข์  
๔. ห้องเรียน     ๑๔. บรรทัด 

  ๕. ก๋วยเตี๋ยว     ๑๕. จัดสรร 
๖. ตะกร้า     ๑๖. พรวน 

  ๗. กระดาษ     ๑๗. หมอก 
๘. ทัพพี      ๑๘. ญาติ  

  ๙. สามัคคี     ๑๙. ภูมิใจ 
๑๐. ข้าวเหนียว     ๒๐. ไอศกรีม  

   
   
   

 
   
   
   
   
   
 



-๓- 

 

เฉลยค าตอบ  

ข้อ ค า อ่านค า 
๑. ตอบแทน ตอบ - แทน 
๒. เสื้อผ้า เสื้อ - ผ้า 
๓. ศึกษา สึก - สา 
๔. ห้องเรียน ห้อง - เรียน 
๕. ก๋วยเตี๋ยว ก๋วย - เตี๋ยว 
๖. ตะกร้า ตะ - กฺร้า 
๗. กระดาษ กฺระ - ดาด 
๘. ทัพพี ทับ - พี 
๙. สามัคคี สา - มัก - คี 

๑๐. ข้าวเหนียว ข้าว - เหฺนียว 
๑๑. ปลาฉลาม ปฺลา - ฉะ - หฺลาม 
๑๒. ประโยชน์ ปฺระ - โหฺยด 
๑๓. ความทุกข์ คฺวาม - ทุก 
๑๔. บรรทัด บัน - ทัด  
๑๕. จัดสรร จัด - สัน 
๑๖. พรวน พฺรวน 
๑๗. หมอก หฺมอก 
๑๘. ญาติ ยาด 
๑๙. ภูมิใจ พูม - ใจ 
๒๐. ไอศกรีม ไอ - สะ - กฺรีม 

๒) วิธีการประเมิน 
                 อ่านค าถูกต้องทุกพยางค์ (ค าควบกล้ าต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน) ให้ข้อละ ๑ คะแนน อ่านผิด
พยางค์ใดพยางค์หนึ่ง ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
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๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงค าพื้นฐาน 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล ข้อที ่ รวมคะแนน* 
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.                       
๖.                       
๗.                       
๘.                       
๙.                       

๑๐.                       
๑๑.                       
๑๒.                       
๑๓.                       
๑๔.                       
๑๕.                       

คะแนนรวม**                      

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนอ่านค าประเภทใดไม่ได้ ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ถ้าอ่านถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าอ่านผิดให้ใส่เครือ่งหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  เทา่กับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการอ่านออกเสียงค าพื้นฐานและการจัดการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม
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๓.๒ ฉบับท่ี ๒ การอ่านออกเสียงข้อความจากเรื่องทีก่ าหนด 

๑) ลักษณะเครื่องมือ การอ่านออกเสียงข้อความจากเรื่องที่ก าหนดให้ โดยให้นักเรียนอ่านออกเสียง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนอ่านออกเสียงเรื่องที่ก าหนดให้  ใช้เวลา ๑๐ นาท ี(ครูอ่านเฉพาะค าชี้แจงให้นักเรียนฟัง) 
 

ปลาสวยงาม 
 

ในบึง คลอง แม่น้ า ล าธาร  เราจะเห็นปลาหลากหลายชนิด                                                        
ว่ายอยู่ตามธรรมชาติ  ลูกปลาเล็ก ๆ ว่ายตามกันเป็นฝูง  บางครั้ง 
จะเห็นปลาใหญ่กระโดดฮุบน้ าเสียงดัง  ปลาเหล่านี้เป็นปลาที่อาศัย 
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ  

ปลาเป็นสัตว์น้ าที่สวยงาม น่ารัก เคลื่อนไหวโดยครีบหาง  
หายใจด้วยเหงือก  ปลาบางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด   
คนน าปลามาเลี้ยง ขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น   
ค้นหาวิธีเพ่ิมสีสัน ขนาด และผสมพันธุ์จนเกิดปลาสวยงามขึ้นมากมาย 

(บทความเรื่องปลาสวยงาม ของยนต์ มุสิก ในสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน เล่ม ๒๙ หน้า ๒๐๙) 
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๒) เกณฑ์การให้คะแนน  ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน  (Rubric Scores )              
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)      

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การอ่านค า อ่านออกเสียงถูกต้อง

ทุกค า  
อ่านออกเสียงผิด  
๑ - ๓ ค า  

อ่านออกเสียง 
ผิด ๔ - ๖ ค า 

อ่านออกเสียงผิด  
๗ ค า ข้ึนไป 

๒. การอ่านเพิม่ค า ไม่อ่านเพิ่มค า   
 

อ่านเพิ่มค า  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านเพิ่มค า          
๓ - ๔ แห่ง 

อ่านเพิ่มค า           
๕ แห่ง ข้ึนไป 

๓. การอ่านข้ามค า ไม่อ่านข้ามค า อ่านข้ามค า  
๑ - ๒ แห่ง 

อ่านข้ามค า  
๓ - ๔ แห่ง 

อ่านข้ามค า  
๕ แห่ง ข้ึนไป 

๔. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน 
     

เว้นวรรคตอน 
ได้ถูกต้อง 

เว้นวรรคตอนผิด  
๑ - ๒ แห่ง 

เว้นวรรคตอนผิด  
๓ - ๔ แห่ง 

เว้นวรรคตอนผิด  
๕ แห่ง ข้ึนไป 

๕. ความชัดเจนในการอ่าน* 
   ๕.๑ อ่านชัดถ้อยชัดค า 
   ๕.๒ อ่านด้วยจังหวะ    
         สม่ าเสมอ 
   ๕.๓ อ่านเสยีงดังฟังชัด 
 

อ่านชัดถ้อยชัดค า   
อ่านด้วยจังหวะ
สม่ าเสมอ และอ่าน
เสียงดังฟังชัด 
ตลอดบทอ่าน 
 

ความชัดเจน 
ในการอ่านบกพร่อง 
๑ - ๒ แหง่  

ความชัดเจน 
ในการอ่านบกพร่อง 
๓ - ๔ แหง่ 

ความชัดเจน 
ในการอ่านบกพร่อง 
๕ แห่ง ข้ึนไป  

หมายเหตุ    
 * การให้คะแนนรายการประเมินที ่๕ ความชัดเจนในการอ่านมี ๓ เกณฑ์ ได้แก่ ๑. อ่านชัดถ้อยชัดค า ๒. อ่านด้วยจังหวะ
สม่ าเสมอ ๓. อ่านเสียงดังฟังชัด การนับขอ้บกพร่องให้นับรวมทุกเกณฑ์ ข้อบกพร่องอาจจะเกดิในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง                  
ให้นับเป็น ๑ แห่ง 
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๓) แบบบันทึกคะแนน                                               
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมายที่ก าหนดให้ลงบนค าที่นักเรียนอ่านไม่ถูกต้องในตารางข้างล่าง     

แล้วน าไปเทียบกับระดับคะแนนที่ก าหนด  

๑. การอ่านค า ถ้านักเรียนอ่านค าผิดหรืออ่านกลุ่มค าผิด ให้ท าเครื่องหมาย × (ถ้าอ่านค าเดิมผิดซ้ ากัน 
นับเพียง ๑ ครั้ง) 

๒. การอ่านเพิ่มค า ให้นับเป็นแห่ง โดยท าเครื่องหมาย / 
๓. การอ่านข้ามค า ให้นับเป็นแห่ง โดยท าเครื่องหมาย  

       ๔. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย # 
  ๕. ความชัดเจนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย  
  ๖. การเว้นช่องว่างวรรคเล็ก วรรคใหญ่ ใช้เครื่องหมาย     วรรคเล็ก         วรรคใหญ่ 
 

 
ใน บึง  คลอง  แม่น้ า  ล าธาร   เรา จะ เห็น ปลา หลากหลาย ชนิด 

 
ว่าย อยู ่ ตาม ธรรมชาต ิ   ลูกปลา เล็กเล็ก  ว่าย ตาม กัน เป็น ฝูง   บาง ครั้ง 
 
จะ เห็น ปลา ใหญ่ กระโดด ฮุบ น้ า เสียง ดัง   ปลา เหล่า นี ้ เป็น ปลา ที ่ อาศัย 
 
ใน แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   ปลา เป็น สัตว์น้ า ที ่ สวยงาม  น่ารัก  เคลื่อนไหว โดย 

 
ครีบหาง  หายใจ ด้วย เหงือก   ปลา บาง ชนิด มี เกล็ด  บาง ชนิด ไม ่ มี เกล็ด 
 
  คน น า ปลา มา เลี้ยง  ขยายพันธุ ์ ให ้ มี จ านวน เพิ่ม มาก ขึ้น   
 
ค้นหา วิธี เพิ่ม สีสัน  ขนาด  และ ผสมพันธ์ุ จน เกิด ปลา สวยงาม ขึ้น มากมาย 
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แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงข้อความจากเรื่องที่ก าหนด 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

รวมคะแนน* ๑. การอ่านค า 
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๒. การอ่านเพิ่มค า 
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๓. การอ่านขา้มค า 
(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๔. การเว้นวรรคตอน 
ในการอ่าน 

(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

๕. ความชัดเจน           
ในการอ่าน 

(คะแนนเต็ม ๔ คะแนน) 

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

๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        
๑๓.        
๑๔.        
๑๕.        

คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงข้อความจากเรื่องที่ก าหนดตามรายการประเมิน เพื่อให้รู้ว่านักเรียนมีข้อบกพร่องในด้านใดส าหรบัใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนทีไ่ดต้ามเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะรายการประเมิน  
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการอ่านออกเสียงขอ้ความจากเรื่องที่ก าหนดและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม
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๓.๓ ฉบับท่ี ๓ การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน 

          ๑) ลักษณะเครื่องมือ การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน เป็นการวัดความสามารถในการแปลความหมาย
ของค าตามบริบท  

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่เติมแล้วได้ใจความสมบูรณ์ โดยท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข.                      
หรือ ค. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

 

๑. ฉันพาคุณตาไปหาหมอที่ .....................     

ก. โรงพัก 
ข. โรงเรียน 
ค. โรงพยาบาล 
 

๒. แม่หิ้ว ....................... ไป เพ่ือใส่ของที่ตลาด 
ก. ถังน้ า 
ข. ตะกร้า 
ค. กระจาด 
 

๓. กระต่ายน้อยมีขนปุกปุยสีขาวนวล  ดวงตากลมโต  ดูแล้วช่าง .......................    
ก. น่ารัก  
ข. น่าชื่นชม  
ค. น่าสงสาร   

      
๔. คุณพ่อท างานเหนื่อยมาก  พอหัวค่ าก็ ....................... ทนัที     

ก. ฟังเพลง 
ข. นอนหลับ 
ค. อ่านหนังสือ 

 
๕. มะลิแบ่งขนมให้เพ่ือน  แสดงว่ามะลิเป็นคนมี .....................     

ก. วินัย 
ข. น้ าใจ 
ค. ระเบียบ 

 

เฉลยค าตอบ  

ข้อ  ๑ ข้อ  ๒ ข้อ  ๓ ข้อ  ๔ ข้อ  ๕ 
ค. โรงพยาบาล ข. ตะกร้า ก. น่ารัก ข. นอนหลับ ข. น้ าใจ 

๒) วิธีการประเมิน 
                 ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน  ตอบผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  
 



-๑๐- 

 

๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

แบบบันทึกคะแนนการเข้าใจความหมายของค าพื้นฐาน 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ข้อที ่

รวมคะแนน* 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        
๑๓.        
๑๔.        
๑๕.        

คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการเข้าใจความหมายของค าพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนไมเ่ข้าใจความหมาย       
ของค าใด ส าหรับใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาการอ่านและการเข้าใจความหมายของค าพื้นฐานของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ถ้าตอบถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าอ่านผิดให้ใส่เครือ่งหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน 
เครื่องหมาย  เท่ากับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการเข้าใจความหมายของค าพื้นฐาน              
และการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 

 

๓.๔ ฉบับท่ี ๔ ความเข้าใจในการอ่าน  

๑) ลักษณะเครื่องมือ  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๓ ตัวเลือก จ านวน ๕ ข้อ 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้อง โดยท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. หรือ ค. หน้าค าตอบ      
ที่ถูกต้อง 

๑.  

จากข้อความข้างต้น สาเหตุใดปรีชาจึงฟันผุ         
ก.  ดื่มน้ าอัดลมมาก 
ข.  ดื่มน้ าอัดลมบ่อย ๆ 
ค.  ดื่มน้ าอัดลมตลอดเวลา 

 
๒.  

ผลไม้ชนิดใดที่คุณแม่ไม่ไดน้ าไปฝากคุณยาย 
ก.  ล าไย 
ข.  มังคุด 
ค.  พุทรา 

 
๓.  

 

คนไทยสมัยก่อนเชื่อว่า หากปลูกมะยมไว้ในบริเวณบ้านจะท าให้เป็นอย่างไร 
ก.  มีคนชื่นชอบ 
ข.  มีเงินทองมาก 
ค.  มีคนช่วยเหลือ 

 
๔.  

จากข้อความข้างต้น ทั้งสองครอบครัวมีลักษณะอย่างไร 
ก.  ซื่อสัตย์ต่อกัน 
ข.  พ่ึงพาอาศัยกัน 
ค.  เคารพซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 

คุณแม่ซื้อล าไย มังคุด น้อยหน่า จะไปฝากคุณยาย ระหว่างทาง คุณแม่แวะซื้อชมพู่ และเงาะเพ่ิมอีก 

มะยมเป็นผลไม้พ้ืนเมืองของไทย นิยมปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพราะเชื่อว่าจะท าให้เป็นที่นิยมรักใคร่          
ของคนทั่วไป 

มะลิกับแก้วตาอยู่บ้านติดกัน ทั้งสองครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

ปรีชาดื่มน้ าอัดลมเป็นประจ าจึงท าให้ฟันผุ 



-๑๒- 

 

 
 

๕.  

จากข้อความข้างต้น จิงโจ้มีวิธีเลี้ยงลูกอย่างไร 
ก.  ใกล้ชิด 
ข.  ดูแลห่าง ๆ 
ค.  ปล่อยตามสบาย 

เฉลยค าตอบ  

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ 
ข. ดื่มน้ าอัดลมบ่อย ๆ ค. พุทรา ก. มีคนช่ืนชอบ ข. พึ่งพาอาศัยกัน ก. ใกล้ชิด 

๒) วิธีการประเมิน 
                  ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน  ตอบผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิงโจ้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องให้ลูกอ่อนอาศัยอยู่  



-๑๓- 

 

๓) แบบบันทึกคะแนน 

แบบบันทึกคะแนนความเข้าใจในการอ่าน 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ข้อที ่

รวมคะแนน* 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        
๑๓.        
๑๔.        
๑๕.        

คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนมคีวามเข้าใจในการอ่านหรือไม่           
ส าหรับน าไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ถ้าตอบถูกใหใ้ส่เครื่องหมาย  ถ้าตอบผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน 
เครื่องหมาย  เท่ากับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจในการอ่านและการจัด           
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

 

๔. การแปลผลการประเมิน 
    ให้น าคะแนนจากการประเมินมารวมกัน ดังนี้ 
 ฉบับที่ ๑  การอ่านออกเสียงค าพ้ืนฐาน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
    ฉบับที่ ๒  การอ่านออกเสียงข้อความจากเรื่องที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
    ฉบับที่ ๓  การเข้าใจความหมายของค าพ้ืนฐาน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
    ฉบับที่ ๔  ความเข้าใจในการอ่าน (คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
 จากนั้นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน การแปลผล 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ๔๐ - ๕๐ ดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ๓๕ - ๓๙ ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ๓๐ - ๓๔ ด ี
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ๒๕ - ๒๙ พอใช้ 
ร้อยละ ๔๐ - ๔๙ ๒๐ - ๒๔ ปรับปรุง 
ร้อยละ ๓๐ - ๓๙ ๑๕ - ๑๙ ปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ ๐ - ๒๙ ๐ - ๑๔ อ่านไม่ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

 

ตัวอย่างสรุปผลการประเมินผลความสามารถและทักษะ  
“อ่านออก” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (ภาคเรียนที่ ๒) 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน* 

รวม
คะแนน** 
(คะแนนเต็ม               
๕๐ คะแนน) 

การแปลผล*** 

ฉบับที่ ๑ 
การอ่าน          
ออกเสียง             
ค าพื้นฐาน 
(คะแนนเต็ม 
๒๐ คะแนน) 

ฉบับที่ ๒ 
การอ่านออก
เสียงข้อความ

จากเร่ือง         
ท่ีก าหนด 

 (คะแนนเต็ม 
๒๐ คะแนน) 

ฉบับที่ ๓ 
การเข้าใจ 
ความหมาย 

ของค าพื้นฐาน 
 (คะแนนเต็ม 
๕ คะแนน) 

ฉบับที่ ๔ 
ความเข้าใจ 
ในการอ่าน 
(คะแนนเต็ม 
๕ คะแนน) 

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

๑๐.        
๑๑.        
๑๒.        
๑๓.        
๑๔.        
๑๕.        

รวม       

หมายเหต ุ  
*     ใส่คะแนนที่นักเรียนได ้
**    รวมคะแนนทั้งหมด 
***   แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ ์
 
 

 
 
 


