
 

 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ถือเป็นความสามารถหลักที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องปลูกฝังและ

พัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องตรวจสอบว่า ความสามารถดังกล่าวเกิดข้ึนแล้วหรือยัง เนื่องจากการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามลำดับอย่างต่อเนื่อง 
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าที่เกิดข้ึนทั้งความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ จะดำเนินการไปด้วยกันในกระบวนการ 

ความหมาย 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน

จากหนังสือ ตำราเรียน  เอกสาร และสื่อต่าง ๆ เพ่ือหาและหรือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความ
สุนทรีย์ และประยุกต์ใช้ แล้วนำเนื้อหาสาระที่อ่านมาคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การแสดงความคิดเห็น การ
สังเคราะห ์สร้างสรรค ์การแก้ปัญหาในเรื่องต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มีสำนวน
ภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่าง
ชัดเจนตามระดับความสามารถในแต่ละระดับชั้น 
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ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับ

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่านนำไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าท่ีได้ นำไป
ประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาท่ีถูกต้อง
เหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ คำแนะนำคำเตือน 
แผนภูม ิตาราง แผนที่ 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ

สร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
2. สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลำดับความและความ

เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน รายภาค 
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (3) 
1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม    จำนวน  4-5  ตัวชี้วัด และไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 

ดี  (2) 

1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-3 ตัวชี้วัดและไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ดี   หรือ 
2.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน 4 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่านหรือ 
3.  ได้ผลการประเมินระดับ ดี จำนวน 5 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่าน 

ผ่าน  (1) 1.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  จำนวน 5 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัด
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ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ 
2.  ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน 1-2  ตัวชีว้ัด และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่าน 

ไม่ผ่าน  (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่  1  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ 

แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาท่ีเอ้ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนุน ทำนาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
ถ่ายทอด เป็นข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เช่น 
อ่านบทความวิชาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1. สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ ์และการประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจำวัน 
2. สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน 
3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้

ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ 
4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้จากสิ่งที่อ่านอย่างหลากหลาย 
5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่างเพียงพอ

และสมเหตุสมผล 
ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (3) 
1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม    จำนวน  4-5  ตัวชี้วัด และไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 

ดี  (2) 

1.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-3ตัวชี้วัดและไม่มี
ตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ดี   หรือ 
2.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจำนวน 4 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่านหรือ 
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3.  ได้ผลการประเมินระดับ ดี จำนวน 5 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่าน 

ผ่าน  (1) 

1.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  จำนวน 5 ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน หรือ 
2.  ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน 1-2  ตัวชีว้ัด และไม่มีตัวชี้วัด
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับ ผ่าน 

ไม่ผ่าน  (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ตั้งแต่  1  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เกณฑ์การประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการ
อ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้
ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้าง
ความเข้าใจและประยุกต์ใช้
ความรู้จากการอ่าน 

สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่าน
เพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ สามารถสร้างความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การอ่าน 

สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่าน
เพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์ สามารถสร้างความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จาก
การอ่าน 

สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่าน
เพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์  

ไม่สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการ
อ่านเพื่อหาข้อมูลได้ 

2. สามารถจับประเด็นสำคัญและ
ประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 

สามารถจับประเด็นสำคัญและ
ประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง ได้
อย่างครอบคลุม 

สามารถจับประเด็นสำคัญและ
ประเด็นสนับสนุน โต้แย้งได้ 

สามารถจับประเด็นสำคัญได้ ไมส่ามารถจับประเด็นสำคัญได้ 

3. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ความสมเหตุสมผล ความ
น่าเชื่อถือ ลำดับความและความ
เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความ
สมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ 
ลำดับความและความเป็นไปได้
ของเรื่องที่อ่านได้อย่างครอบคลุม 

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความ
สมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ 
ลำดับความและความเป็นไปได้
ของเรื่องที่อ่าน 

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่
อ่านได้ 

ไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์เรื่อง
ที่อ่านได้ 

4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด 
แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
 

สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่
คิดท่ีได้จากการอ่านได้อย่าง
ครอบคลุม 

สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่
คิดท่ีได้จากการอ่าน 

สามารถสรุปคุณค่า จากการอ่าน
ไก้ 

ไมส่ามารถสรุปคุณค่า  แง่คิดที่ได้
จากการอ่าน 

5. สามารถสรุป อภิปราย ขยาย
ความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน

สามารถสรุป อภิปราย ขยาย
ความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน

สามารถสรุป อภิปราย ขยาย
ความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน

สามารถสรุป อภิปราย โดยการ
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 

ไมส่ามารถสรุป อภิปราย ขยาย
ความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง 
สนับสนุน โน้มน้าว โดยการเขียน

4 



 

 

สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 
 

 
เกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
เกณฑ์การประเมิน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ ์และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน 

สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูน 
ความรู้ ประสบการณ์ และการประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี 

สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ ์ 

สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าได้ 

ไม่สามารถอ่านเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าได ้ 

2. สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับ
เหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความ
ซับซ้อน 

สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับ
เหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความ
ซับซ้อนได้อย่างครอบคลุม 

สามารถจับประเด็นสำคัญ
ลำดับเหตุการณ์ได้ 

สามารถจับประเด็นสำคัญได้ ไมส่ามารถจับประเด็น
สำคัญ 

3. สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และ
สามารถวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะใน
แง่มุมต่าง ๆ 
 

สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ 
ให้ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆได้อย่าง
ครอบคลุม 

สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และ
สามารถวิพากษ์ ให้
ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ 

สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน  

ไมส่ามารถวิเคราะห์สิ่งที่
ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับ
ผู้อ่าน  

4. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ 
คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่าน
อย่างหลากหลาย 

สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ 
คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่าง
หลากหลาย 

สามารถประเมินความ
น่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดท่ีได้
จากสิ่งที่อ่านได้ 

สามารถประเมินความ
น่าเชื่อถือ จากสิ่งที่อ่านได้ 

ไม่สามารถประเมินความ
น่าเชื่อถือ จากสิ่งที่อ่านได้ 
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5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น
โต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบาย
สนับสนุนอย่างเพียงพอและ
สมเหตุสมผล 
 

สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง 
สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่าง
เพียงพอและสมเหตุสมผล 

สามารถเขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูล
อธิบายสนับสนุน 

สามารถเขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งได้ 

ไม่สามารถเขียนแสดงความ
คิดเห็นโต้แย้งได้ 

 



 

 

แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวดัลพบรุี 

ภาคเรียนที่...............ปกีารศึกษา...................... 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน............................................................................ห้อง............................. .เลขที่..................... 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์ แล้วประเมิน 
                  นักเรียนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด 
 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 

 

สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ 
สามารถสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

   

2 สามารถจับประเด็นสำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง    

3 

 

สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ลำดับความและ
ความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 

   

4 

 

สามารถสรุปคุณคา่ แนวคิด แง่คิดท่ีได้จากการอ่าน 
 

   

5 

 

สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้ม
น้าว โดยการเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ 

   

 
 

        ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมิน 
              (.....................................................................) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ   ให้ 3 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

ขอบเขตการประเมิน 
 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด
ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอ้ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือ
สนับสนุน ทำนาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอด เป็นข้อเขียน เชิง
สร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น อ่านบทความวิชาการ 
วรรณกรรมประเภทต่างๆ 
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แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวดัลพบรุี 

ภาคเรียนที่...............ปกีารศึกษา...................... 
 

ชื่อ-สกุลนักเรียน............................................................................ห้อง..............................เลขที่..................... 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์ แล้วประเมิน 
                  นักเรียนตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
ลำดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด 
 

ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 

 

สามารถอ่านเพ่ือการศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

   

2 สามารถจับประเด็นสำคัญลำดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อที่มีความซับซ้อน    

3 

 

สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ์ ให้
ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆ 
 

   

4 

 

สามารถประเมินความน่าเชื่อถือ คุณค่า แนวคิดที่ได้จากสิ่งที่อ่านอย่าง
หลากหลาย 

   

5 

 

สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนุนอย่าง
เพียงพอและสมเหตุสมผล 
 

   

 
      
 
                                    ลงชื่อ......................................................................ผู้ประเมิน  
              (.....................................................................) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ   ให้ 3 คะแนน 

7 



 

 

- พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
- พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง  ให้ 1 คะแนน 

ขอบเขตการประเมิน 
 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด
ทฤษฎี รวมทั้งความงดงามทางภาษาที่เอ้ือให้ผู้อ่านวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือ
สนับสนุน ทำนาย คาดการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอด เป็นข้อเขียน เชิง
สร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น อ่านบทความวิชาการ 
วรรณกรรมประเภทต่างๆ 

 


