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ค าชี้แจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทกัษะ  

“อ่านคล่อง” 
(ฉบับกรรมการสอบ) 

 
 
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๔ 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 

 
 

 
 
 
 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์         มกราคม ๒๕๕๙ 
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ค าช้ีแจง 
เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ  

“อ่านคล่อง” 
ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

 

๑. เครื่องมือวัดและประเมินผลฉบับนี้ มี ๒ ฉบับ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมิน  
    ๑.๑ การอ่านออกเสียง 
    ๑.๒ ความเข้าใจในการอ่าน 

๒. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลฉบับนี้ แบ่งเป็น ๒ ฉบับ คือ 
    ๒.๑ ฉบับที่ ๑  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่อ่านแบบร้อยแก้ว เป็นการวัดความสามารถในการอ่าน       
                       ออกเสียงตามลักษณะค าประพันธ์ 

๒.๒ ฉบับที่ ๒  ความเข้าใจในการอ่าน เป็นการวัดความสามารถในการอธิบายค า ประโยค ส านวน                                        
                   การตอบค าถาม แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น คาดคะเน สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

๓. การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    ๓.๑ ฉบับท่ี ๑ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่อ่านแบบร้อยแก้ว 

๑) ลักษณะเครื่องมือ ก าหนดค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด จ านวน ๓ บท เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียง
แบบร้อยแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* กระเหรี่ยง เขียนตามต้นฉบบัเดิม ซึ่งเป็นภาษาโบราณ ที่มีความหมายถึงกลุ่มชาตพิันธุ์หนึง่ เดิมอาศัยอยู่แถบบริเวณ 
  ต้นแม่น้ าสาละวนิของพม่า 
** ท้าว เขียนตามตน้ฉบบัเดิม ซึ่งเป็นภาษาโบราณ ที่มีความหมายว่า เทา้ 
             

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรองที่ก าหนดให้ โดยอ่านแบบร้อยแก้ว ใช้เวลา ๓ นาท ี 
 

ตามเสด็จไทรโยค   
 

เวลาค่ ามีร าอย่างกระเหรี่ยง*        ไม้รวกเรียงสองล าเลือกใหญ่ใหญ่ 
อีกสี่คู่เรียงขวางวางกันไป       คนจับไม้สี่คู่อยู่ประจ า 

มีคนเต้นเล่นก้าวสอดท้าว**ย่าง ลงในหว่างล าไม้ไม่ให้ถล า 
กระแทกไม้สองครั้งจังหวะน า  ที่สามซ้ าจึงกระทบปรบมือกัน 

ที่ไวว่องก็ไม่ต้องไม้ตีขา  ที่เล่อล่าท่าทางอยู่ข้างขัน 
เหมือนไม้ต่อยตาตุ่มเราะรุมรัน  ลงบีบคั้นข้อติ้วหน้านิ่วไป 
 

 

(คัดลอกจาก  วรรณคดีมูลนิธสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นามานกุรมวรรณคดีไทย ชุดที่ ๑ หน้า ๑๕๗) 
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๒) เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เกณฑ์วัดความสามารถในการอ่านออกเสียงตามระดับคะแนน (Rubric Scores) 
ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. การอ่านค า 
    
 

อ่านออกเสียง
ถูกต้องทุกค า   
หรือผิด ๑ - ๓ ค า   

อ่านออกเสียง 
ผิด ๔ - ๖ ค า 

อ่านออกเสียง
ผิด ๗ - ๙ ค า 

อ่านออกเสียง  
ผิด ๑๐ - ๑๒ 
ค า 

อ่านออกเสียงผิด 
๑๓ ค า ขึ้นไป 

 ๒. การอ่านข้ามค าหรือเพิ่มค า 
       

 ไม่อ่านข้ามค า 
หรือเพิ่มค า  
หรืออ่านข้าม
หรือเพิ่มค า     
ไม่เกิน ๑ แห่ง 

อ่านข้ามค า 
หรือเพิ่มค า      
๒ แห่ง 

อ่านข้ามค า 
หรือเพิ่มค า 
๓ แห่ง ขึ้นไป 
 

๓. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน 
   

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่านออกเสียง 
ค าประพันธ ์
ได้ถูกต้องทุกแห่ง 

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ค าประพันธ ์
ผิด ๑ แห่ง 

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ค าประพันธ ์
ผิด ๒ แห่ง 

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ค าประพันธ์  
ผิด ๓ – ๔ แห่ง 

เว้นวรรคตอน 
ตามจังหวะ 
การอ่าน 
ออกเสียง 
ค าประพันธ ์
ผิด ๕ แห่ง ข้ึนไป 

๔. ความชัดเจนในการอ่าน* 
   ๔.๑ อ่านชัดถ้อยชัดค า 
   ๔.๒ อ่านด้วยจังหวะ   
         สม่ าเสมอ 
   ๔.๓ อ่านเสยีงดังฟังชัด 

อ่านชัดถ้อยชัดค า 
จังหวะสม่ าเสมอ      
เสียงดังฟังชัด
ตลอดบทอ่าน 

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง       
๑ - ๒ แห่ง 
  

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง      
๓ - ๔ แห่ง 
  

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง       
๕ - ๖ แห่ง 
  

ความชัดเจน 
ในการอ่าน
บกพร่อง      
๗ แห่ง ขึ้นไป  

๕. การอ่านในเวลาที่ก าหนด  
 
 

 อ่านได้ในเวลา 
ที่ก าหนด   
หรืออ่านไม่ทัน 
เวลาที่ก าหนด  
๑ - ๒ วรรค 

อ่านไม่ทันเวลา 
ที่ก าหนด  
๓ วรรค 
ขึ้นไป 

หมายเหตุ    
 * การให้คะแนนรายการประเมินที ่๔ ความชัดเจนในการอ่านมี ๓ เกณฑ์ ได้แก่ ๑. อ่านชัดถ้อยชัดค า ๒. อ่านด้วยจังหวะ
สม่ าเสมอ ๓. อ่านเสียงดังฟังชัด การนับข้อบกพร่องให้นับรวมทุกเกณฑ์ ข้อบกพร่องอาจจะเกดิในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง                  
ให้นับเป็น ๑ แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 



-๔- 
 

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. การอ่านข้ามค าหรือเพ่ิมค า ให้นับเป็นแห่ง โดยท าเครื่องหมาย / 
๓. การเว้นวรรคตอนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย # 
๔. ความชัดเจนในการอ่าน ให้นับเป็นแห่ง ท าเครื่องหมาย   

  ๕. การเว้นช่องว่างวรรคเล็ก วรรคใหญ่ ใช้เครื่องหมาย     วรรคเล็ก         วรรคใหญ่ 
 

เวลา ค่ า  มี ร า  อย่าง กระเหรี่ยง   ไม้รวก เรียง  สอง ล า  เลือก ใหญ่ใหญ ่   

 
อีก สี ่ คู ่  เรียง ขวาง  วาง กัน ไป   คน จับ ไม ้  สี ่ คู ่  อยู ่ ประจ า   

                    
มี คน เต้น  เล่น ก้าว  สอด ท้าว ย่าง   ลง ใน หว่าง  ล า ไม ้  ไม ่ ให ้ ถล า   

                             
กระแทก ไม ้  สอง ครั้ง  จังหวะ น า   ที ่ สาม ซ้ า  จึง กระทบ  ปรบ มือ กัน   

 
ที ่ ไว ว่อง  ก็ ไม ่ ต้อง  ไม ้ ต ี ขา   ที ่ เล่อล่า  ท่า ทาง  อยู่ ข้าง ขัน   

          
เหมือน ไม ้ ต่อย  ตา ตุ่ม  เราะ รุม รัน   ลง บีบ คั้น  ข้อ ติ้ว  หน้า นิ่ว ไป   
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แบบบันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่อ่านแบบร้อยแก้ว 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน 

รวมคะแนน* ๑. การอ่านค า 
(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๒. การอ่านขา้มค า 
หรือเพิ่มค า 

(คะแนนเต็ม ๓ คะแนน) 

๓. การเว้นวรรคตอน 
ในการอ่าน 

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๔. ความชัดเจน 
ในการอ่าน               

(คะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 

๕. การอ่านในเวลา 
ที่ก าหนด 

(คะแนนเต็ม ๒ คะแนน) 

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

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

คะแนนรวม**       

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่อ่านแบบร้อยแก้วตามรายการประเมิน เพื่อให้รูว้่านักเรียนมีข้อบกพร่องในด้านใดส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการอ่านของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ให้ใส่คะแนนท่ีไดต้ามเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะรายการประเมิน  
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่อ่านแบบร้อยแก้วและการจัดการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม
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๓.๒ ฉบับที่ ๒  ความเข้าใจในการอ่าน 

๑) ลักษณะเครื่องมือ เป็นการวัดความสามารถในการอธิบายค า ประโยค ส านวน การตอบค าถาม 
แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น คาดคะเน สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความ แล้วท าเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. หน้าค าตอบที่ถูกต้อง 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๑ - ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. จากข้อความข้างต้นนี้ ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใดเกี่ยวกับชา      
ก. ที่มา          
ข. สายพันธุ์          
ค. ประโยชน์          
ง. สารอาหาร 
 

๒. จากข้อความข้างต้นนี้ กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ 
ก. การปลูกต้นชาน้ ามัน          
ข. การขยายพันธุ์ต้นชาน้ ามัน         
ค. การใช้ประโยชน์จากน้ ามันเมล็ดชา 
ง. การประกอบอาหารจากน้ ามันเมล็ดชา 
 
 
 
 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ ามันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” 

  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ ามันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” ผลผลิตจากแนวพระราชด าริฯ            
ที่พระราชทานให้มูลนิธิชัยพัฒนาน าเมล็ดพันธุ์ต้นชาน้ ามันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาทดลองปลูก        
ในประเทศไทย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้คนไทย 
  โอกาสนี้ มีพระราชด ารัสถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และทรงปรุงอาหารเมนู “ผัดเห็ด”และ“ผัดฟักทอง”              
สูตรพระราชทาน ผัดด้วยน้ ามันเมล็ดชา ซึ่งประกอบอาหารได้หลายวิธี  ไม่ว่าจะเป็นทอด ผัด หมัก หรือใช้เป็น
ส่วนผสมของน้ าสลัด 
  น้ ามันเมล็ดชามีกรดไขมันที่ดีต่อร่างกาย ไม่มีกรดไขมันทรานส์ ท าให้ร่างกายดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และเค 
ได้เป็นอย่างดี อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่าง ๆ มีโอเมก้าทั้ง ๓ ๖ และ ๙ ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน          
อัมพาต ความดันโลหิต เบาหวาน และโรคหัวใจ 
  นอกจากนี้ ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ท าให้สุขภาพดีทุกเพศทุกวัย ได้รับการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ได้ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” จากมูลนิธิโรคหัวใจ ส าหรับผู้ที่สนใจ
ไปซื้อน้ ามันเมล็ดชาภายใต้ตราภัทรพัฒน์ได้ในราคาพิเศษท่ีงาน “เทศกาลน้ ามันเมล็ดชา ภัทรพัฒน์” 

 (www.thairath.co.th วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
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๓. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน      

ก. วิตามินเค         
ข. โอเมก้า ๓ ๖ ๙       
ค. กรดไขมันทรานส์ 
ง. สารต้านอนุมูลอิสระ  

 
๔. ข้อคิดที่ได้จากการอ่านข้อความนี้คือข้อใด      

ก. การพิจารณาบรรจุภัณฑ์      
ข. การเปรียบเทียบราคาสินค้า       
ค. การซื้อตามความนิยมของตลาด     

    ง. การตรวจสอบฉลากทุกครั้งก่อนการบริโภค 
 
อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๕ - ๗ 

 
 
 
 
 
 
 

๕. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะเด่นของสินค้าตามโฆษณานี้      
ก. น าเข้าจากต่างประเทศ         
ข. มีรูปแบบทันสมัยทนทาน         
ค. ดูแลรักษาความสะอาดง่าย         
ง. มีสินค้าหลากหลายประเภท 
 

๖. “กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากข้อความนี้มีความหมายตรงกับข้อใด   
ก. การผลิตสินค้าจากฝีมือแรงงาน       
ข. การผลิตสินค้าไม่ท าให้เกิดมลพิษ       
ค. การผลิตสินค้าไม่ท าลายธรรมชาติ 
ง. การผลิตสินค้าด้วยความประณีตสวยงาม 

 
๗. ใจความส าคัญของโฆษณานี้ ชี้ให้เห็นเรื่องใดเกี่ยวกับสินค้า      

ก. ราคา         
ข. คุณภาพ      
ค. แหล่งผลิต     
ง. การดูแลรักษา 
 

  

โต๊ะเขียนหนังสือของที่นี่มีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน และมีให้
เลือกหลายชนิด เช่น พ้ืนผิวเมลามีนจากเยอรมนี ซึ่งทนรอยกด ขูด ขีด และกันน้ าได้  โต๊ะไม้ไวท์โอ๊กยางพารา     
ที่สวยงาม ทนทาน ดูแลรักษาง่าย ไปจนถึงโต๊ะไม้ไวท์โอ๊กท่ีน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา เป็นงานไม้ที่หรูหรา  
ออกแบบได้ส่วนโค้งเว้า สวยงาม มีรายละเอียดประณีต และกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(ดัดแปลงจาก คอลัมน์มมุใหม่  ในนิตยสารบ้านและสวน เดือนกันยายน ๒๕๕๗ หนา้ ๘๔) 
 
 



-๘- 
 

อ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบค าถาม ข้อ ๘ - ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘. จากข้อความที่อ่าน  กล่าวถึงเรื่องใดเป็นส าคัญ      
ก. การท าว่าว         
ข. การเล่นว่าว        
ค. ขนาดของว่าว        
ง. ประเภทของว่าว 

 
๙. ข้อใดมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ท าว่าวแทนกระดาษสาหรือผ้าเนื้อบางได้  
     ก. โฟม         

 ข. แผ่นไม้อัดบาง      
 ค. แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด 
 ง. กระดาษหนังสือพิมพ์ 

 
๑๐. ถ้าท าว่าวตอนกลางวัน จะมีผลเสียอย่างไร 

 ก. ว่าวแฉลบหัวปักดิน         
 ข. ระบายสีได้ไม่สวยงาม     
 ค. ว่าวจะฉีกขาดเมื่อโดนลม 
 ง. ว่าวทรงตัวไม่ดีเม่ือแรกขึ้น 

เฉลยค าตอบ 

ข้อ ค าตอบ ข้อ ค าตอบ 
๑ ข. สายพันธ์ุ ๖ ข. การผลติสินคา้ไม่ท าใหเ้กิดมลพษิ 
๒ ค. การใช้ประโยชน์จากน้ ามันเมลด็ชา  ๗ ข. คุณภาพ 
๓ ค. กรดไขมันทรานส ์ ๘ ก. การท าว่าว 
๔ ง. การตรวจสอบฉลากทุกครั้งก่อนการบริโภค ๙ ง. กระดาษหนังสือพิมพ ์
๕ ง. มีสินค้าหลากหลายประเภท ๑๐ ค. ว่าวจะฉีกขาดเมื่อโดนลม 

 
๒) วิธีการประเมิน 

          ตอบถูกต้อง ให้ข้อละ ๑ คะแนน ตอบผิด ให้ข้อละ ๐ คะแนน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าว่าว ได้แก่ ไม้ไผ่ กระดาษสาบาง หรือผ้าเนื้อบาง เพราะไม่ฉีกขาดง่าย 
เมื่อโดนลม เชือกป่าน กาว แป้งเปียก มีดเหลาไม้ไผ่ กรรไกรตัดกระดาษ พู่กันและสี ไม้ไผ่ที่ใช้ท าโครงว่าว          
จัดว่าเป็นวัสดุส าคัญ ควรเลือกใช้ไม้ไผ่สีสุกเพราะเป็นไม้ที่มีเนื้อหยุ่นเหนียว ไม่หักง่ายและสามารถตัดแต่งประกอบ
เป็นโครงว่าวรูปทรงต่าง ๆ ได้ดี 
  การผูกว่าว เริ่มจากการเหลาไม้ไผ่ให้ตรงได้ขนาดและลักษณะตามที่ต้องการเพื่อขึ้นรูปโครงว่าวที่ส าคัญ
คือ ไม้อก ซึ่งเป็นแกนหลักของโครงว่าว หากไม้ไผ่คดให้น ามาอิงกับเตาหรือใช้ไฟลน  แล้วทาด้วยน้ าตาลปี๊บ          
ใช้ไม้หน้าสามท าเป็นตะขอคอยดัดให้ไม้ตรง นอกจากไม้อกแล้วยังมีไม้ปีกว่าวที่ตัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ จากนั้น          
จึงน าโครงว่าวมาผูกเป็นตัวว่าวตามท่ีออกแบบไว้แล้วติดกระดาษให้ตึง การติดกระดาษควรท าในตอนกลางคืน   
หรือตอนเช้า เพราะอากาศไม่ร้อนจัด เพ่ือป้องกันการขยายตัวของกระดาษ  สุดท้ายจึงระบายสีสันบนตัวว่าวให้สวยงาม 

                                                        (ดัดแปลงจากสารานกุรมไทย ส าหรับเยาวชน เลม่ที่ ๓๗) 
 
 
 
 



-๙- 
 

        ๓) แบบบันทึกคะแนน                                              

แบบบันทึกคะแนนความเข้าใจในการอ่าน 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 
ข้อที ่

รวมคะแนน* 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

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

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

คะแนนรวม**            

หมายเหตุ 
 ๑. ให้บันทึกคะแนนความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนเป็นรายข้อเพื่อให้รู้ว่านักเรียนมคีวามเข้าใจในการอ่านหรือไม่ ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน 
 ๒. วิธีการบันทึก ถ้าตอบถูกให้ใส่เครื่องหมาย  ถ้าตอบผิดให้ใส่เครื่องหมาย  (เครื่องหมาย  เท่ากับ ๑ คะแนน เครื่องหมาย  เทา่กับ ๐ คะแนน) 
 ๓. ใช้รวมคะแนน* และคะแนนรวม** เพือ่ประโยชน์ในการวินิจฉัย ปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจในการอ่านและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและภาพรวม 



-๑๐- 
 

๔. การแปลผลการประเมิน 
    ให้น าคะแนนจากการประเมินมารวมกัน ดังนี้ 
 ฉบับที่ ๑ การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่อ่านแบบร้อยแก้ว (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) 
    ฉบบัที่ ๒ ความเข้าใจในการอ่าน (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 
 จากนั้นให้น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

เกณฑ์ของระดับคะแนน ช่วงคะแนน การแปลผล 
ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ ๒๔ - ๓๐ ดีเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐ - ๗๙ ๒๑ - ๒๓ ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ - ๖๙ ๑๘ - ๒๐ ด ี
ร้อยละ ๕๐ - ๕๙ ๑๕ - ๑๗ พอใช้ 
ร้อยละ ๔๐ - ๔๙ ๑๒ - ๑๔ ปรับปรุง 
ร้อยละ ๓๐ - ๓๙ ๙ - ๑๑ ปรับปรุงเร่งด่วน 
ร้อยละ   ๐ - ๒๙ ๐ - ๘ อ่านไม่คล่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

ตัวอย่างสรุปผลการประเมินผลความสามารถและทักษะ  
“อ่านคล่อง” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ภาคเรียนที่ ๒) 

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

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ผลการประเมิน* 

รวมคะแนน** 
(คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) การแปลผล*** 

ฉบับที่ ๑ 
การอ่านออกเสียง 

บทร้อยกรองแต่อ่าน
แบบร้อยแก้ว 
(คะแนนเต็ม 
๒๐ คะแนน) 

ฉบับที่ ๒ 
ความเข้าใจในการอ่าน  

(คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน) 

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

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

รวม     

หมายเหต ุ  
*     ใส่คะแนนที่นักเรียนได ้
**    รวมคะแนนทั้งหมด 
***   แปลผลโดยเทียบกับเกณฑ ์
 

 
 
 


