
ค าน า 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดให้ผลการประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นเกณฑ์หนึ่งในการตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  ผู้ เรียนต้องมี
ความสามารถในการอ่านจากหนังสือ  ต าราเรียน  เอกสารและหรือสื่อต่างๆ  แล้วน าเนื้อหาสาระที่ อ่านมาคิด
วิเคราะห์น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น  การสังเคราะห์  สร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  แล้วถ่ายทอดความคิดนั้น
ด้วยการเขียนที่มีส านวนภาษาที่ถูกต้อง  มีเหตุผลและมีการน าเสนอที่เป็นล าดับขั้นตอน  สามารถสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจนตามขอบเขตและตัวชี้วัดที่ก าหนดในแต่ละละดับชั้น  ดังนั้นการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียนจึงจ าเป็นต้องปลูกฝังและพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  โดนบูรณาการไปพร้อม
กับการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และหรือการจัดโครงการ/กิจกรรม  ขณะเดียวกันต้องมีกา ร
ตรวจสอบความสามารถของผู้เรียนตามตัวชี้วัด   

 

 

 

         งานวัดและประเมินผล 
        โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) 
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แนวทางการด าเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/มอบหมายผู้พัฒนาและประเมิน 
ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของสถานศึกษา 

ศึกษาหลักการประเมิน  ความหมาย  ขอบเขตการประเมิน 
และตัวชี้วัดการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของแต่ละระดับชั้น 

ก าหนดรูปแบบ  วิธีการ  แนวทางการพัฒนาและประเมิน 
ให้สอดคล้องกับขอบเขตและตัวชี้วัด 

ด าเนินการพัฒนา  ประเมินและปรังปรุงแก้ไข 
ตามรูปแบบวิธีการที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการประเมิน 

ตัดสิน 

ดีเยี่ยม  / ดี / ผ่าน 

บันทึกผลการประเมิน 
รายงานผลการประเมินต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

ปรับปรุง 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

การพัฒนาและประเมิน 
การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

 

๑ 



ขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
ระดับชั้น ขอบเขตการประเมิน ตัวชี้วัด 

ประถมศึกษาปีที่ 
๑ – ๓ 

     การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
หรือสื่อประเภทต่างๆ  ที่ให้ความ
เพลิดเพลิน ความรู้ ประสบการณ์  
และมีปร ะเด็นให้ คิดและเขียน
บรรยาย  ถ่ายทอดประเด็นที่ คิด
ด้วยภาษาที่ถูกต้อง  เหมาะสม  
เช่น  อ่านสาระความรู้ที่น าเสนอ
อย่า งสนใจ  นิ ยา ย  เรื่อ งสั้ น  
นิทาน  นิยายปรัมปรา 

๑.  สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย 
๒.  สามารถจับประเด็นส าคัญ  ข้อเท็จจริง  ความคิดเห็น 
     เรื่องที่อ่าน 
๓.  สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น  ข้อดี  ข้อเสีย 
     ประโยชน์  โทษ  ความเหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
๔.  สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผล 
     ประกอบ 
๕.  สามารถถ่ายทอดความคิดเห็น  ความรู้สึกจากเรื่อง 
     ที่อ่านโดยการเขียน 

ประถมศึกษาปีที่ 
๔ – ๖ 

     การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
หรือสื่อประเภทต่างๆ ที่ให้ข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ   ค ว า ม รู้  
ประสบการณ์ที่เอ้ือให้ผู้อ่านน าไป
คิดวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็น  
ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและถ่ายทอด
โดยการเขียนเป็นความเรียงเชิง
สร้างสรร ค์ด้วยถ้อยค าภาษา ที่
ถู ก ต้อ งชั ด เจน   เ ช่ น   อ่ า น
หนังสือพิมพ์  วารสาร  หนังสือ
เรียน  บทความ  สุนทรพจน์  
ค าแนะน า  ค าเตือน 

๑.  สามารถอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์ 
     จากสื่อประเภทต่างๆ 
๒.  สามารถจับประเด็นส าคัญ  เปรียบเทียบ  เชื่อมโยง 
     ความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน 
๓.  สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว  เหตุการณ์ 
     ของเรื่องที่อ่าน 
๔.  สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยมีเหตุผล 
     สนับสนุน 
๕.  สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ  ความคิดเห็น  คุณค่า 
     จากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 

มัธยมศึกษาปีที่ 
๑ – ๓ 

     การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ใ ห้ ข้ อ มูล
สา รสนเทศ  ข้ อ คิด   ควา มรู้
เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือให้ผู้ อ่านน า ไปคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์  สรุปแนวคิด  คุณค่าที่ได้
น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ด้ ว ย
วิจารณญา ณและถ่า ยทอดเป็ น
ข้ อ เขี ยน เชิ งสร้ า งสร ร ค์หรื อ
ร า ย งา น ด้วย ภา ษา ที่ ถู ก ต้อ ง
เ ห ม า ะ ส ม   เ ช่ น   อ่ า น
หนังสือพิมพ์  วารสาร  หนังสือ
เรียน  บทความ  สุนทรพจน์  
ค าแนะน า  ค า เตือน  แผนภู มิ  
ตารางแผนที่ 

๑.  สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูล 
     สารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์  สามารถสร้างความ 
     เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
๒.  สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน 
     โต้แย้ง 
๓.  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล 
     ความน่าเชื่อถือ  ล าดับความและความเป็นไปได้ 
     ของเรื่องที่อ่าน 
๔.  สามารถสรุปคุณค่า  แนวคิด  แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
๕.  สามารถสรุป  อภิปราย  ขยายความ  แสดงความ 
     คิดเห็น  โต้แย้ง  สนับสนุน  โน้มน้าว  โดยการเขียน 
     สื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น  ผังความคิด  เป็นต้น 

 

 

๒ 



การพัฒนาความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 การพัฒนาความสามรถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องช่วยกันพัฒนา
ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากเนื้อหาสาระที่อ่านและถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนรู้ด้วยการเขียน  กระบวนการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนสิ่งส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจคือไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างไร  หรือก าหนดภาระงานในลักษณะใดต้องให้ความส าคัญต่อความเข้าใจต่อกระบวนการ
พัฒนาการอ่าน  คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน  โดยผ่านกระบวนการเขียนที่สามารถสะท้อนความสามารถในการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน  ซ่ึงเน้นไปที่การเขียนอย่างมีจุดมุ่งหมายตามตัวชี้วัดของแต่ล ะระดับชั้น 
 ความมันพันธ์ระหว่างกระบวนการอ่าน  กระบวนการคิดวิเคราะห์  และกระบวนการเขียนที่น าไปสู่
การพัฒนาความสามรถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน  แสดงได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.  เป็นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาผู้ เรียน  และประเมินเพ่ือตัดสินการเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาระดับต่างๆ 
 ๒.  ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซ่ึงความสามารถดังกล่าวอย่าง
เต็มศักยภาพและท าให้ผลการประเมินที่ได้น่าเชื่อถือ 
 ๓.  ก าก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ  ควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมินที่
ก าหนด 
 ๔.  ใช้รูปแบบ  วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้อง 
 ๕.  การสรุปผลการประเมินเพ่ือรายงาน  เน้นรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียน  เป็น ๔ ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  ไม่ผ่าน 

ขั้นท่ี ๑ 

อ่านอย่างมีเหตุผล 

ขั้นท่ี ๒ 

คิดวิเคราะห์ 

ขั้นท่ี ๓ 
ได้ข้อมูล/ 
สาระ/ 

ความคิดเห็น 

ขั้นท่ี ๔ 
การเขียนอย่างมีเหตุผล 

(ตามตัวชี้วัดแต่ละระดับ) 

ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 

 

๓ 



เกณฑ์การตัดสินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้ เรียน  เพ่ือเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาแต่ละระดับการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และ
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  การตัดสินผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี ส่วนการตัดสิน
การจบระดับการศึกษาใช้เกณฑ์ผลการประเมินปลายปีสุดท้ายของระดับการศึกษา  
 การประเมินความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนเม่ือจบรายวิชา / สิ้นปีการศึกษา/จบ
ระดับการศึกษา  มีเกณฑ์ในการตัดสิน ๔ ระดับ  ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,๒๕๕๔:๔๘) 

ดีเย่ียม หมายถึง  มีผลงานที่ แสดงถึงความสามา รถในกา รอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
                                      ที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
                                         ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
                                         ที่มีข้อบกพร่องบางประการ 

ไม่ผ่าน หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
                                         หรือถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
                                         หลายประการ 

แนวทางการแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับไม่ผ่าน  ครูหรือคณะกรรมการการ
ประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนควรเร่วด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความก้าวหน้า
ในตัวชี้วัดที่มีจุดบกพร่อง  สมควรได้รับการแก้ไขในระยะเวลาพอสมควรเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้าง
ผลงานที่สะท้อนความสามารถในตัวชี้วัดนั้นได้อย่างแท้จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เช่น  มอบหมายงานให้ผู้ เรียนได้
อ่าน  ได้คิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน  และสามารถเขียนสื่อความเรื่องที่ อ่านได้  แล้วประเมินและตัดสินผลงานตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นระดับดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ระดับช้ันประถมศึกษา (ป.๑ – ป.๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 
 การพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ไว้ดังนี้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ผู้ เรียนสามารถอ่านจากสื่อที่หลากหลาย  จับประเด็นส าคัญ  
ข้อเท็จจริง  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสีย  ประโยชน์  โทษ  แสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลประกอบ  และแสดง
ความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 
 
ขอบเขตการประเมิน 

การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์  และหรือสื่อประเภทต่างๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน  ความรู้  ประสบการณ์และ
มีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยายถ่ายทอดประเด็นที่คิดด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม  เช่น  อ่านนิยาย  เรื่อง
สั้น  นิทาน  นิยายปรัมปรา 
 
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

๑. สามารถอ่านและหาประสบการณ์จากสื่อที่หลากหลาย 
๒. สามารถจับประเด็นส าคัญ  ข้อเท็จจริง  ความคิดเห็นเรื่องที่อ่าน 
๓. สามารถเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ เช่น  ข้อดี  ข้อเสีย  ประโยชน์  โทษ  ความเหมาะสม  

ไม่เหมาะสม 
๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน  โดยมีเหตุผลประกอบ 
๕. สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นความรู้สึกจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ของผู้ เรียนเพ่ือเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาแต่ระดับการศึกษา  ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
และสถานศึกษาก าหนด  การตัดสินผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี  ส่วนการตัดสินการ
จบระดับการศึกษาใช้ผลการประเมินปีสุดท้ายของระดับการศึกษา 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็น ๔  ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
  ดีเย่ียม  หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
  ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และเขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ 
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียนหรือถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมี 
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 
 

 

๖ 



เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  ๔-๕  ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี  (๒) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๓ ตัวชี้วัด 
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ดี   หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๔ ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่านหรือ 
๓.  ได้ผลการประเมินระดับ ดี จ านวน ๕ ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่าน 

ผ่าน  (๑) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  จ านวน ๕ ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน ๑-๒  ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่าน 

ไม่ผ่าน  (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่  ๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ระดับช้ันประถมศึกษา (ป.๔ – ป.๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 
 การพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ไว้ดังนี้ 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  ผู้เรียนสามารถอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศ  จับประเด็นส าคัญ
เปรียบเทียบ  เชื่อมโยง  แสดงความคิดเห็นและถ่ายทอดความเข้าใจ  ความคิดเห็น  คุณค่าจากเรื่องที่ อ่านโดย
การเขียน 
 
ขอบเขตการประเมิน 
 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์  และหรือสื่อประเภทต่างๆ ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้   ประสบการณ์ที่
เอ้ือให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหาและถ่ายทอดโดยการเขียนเป็นความคิด
สร้างสรรค์ด้วยถ้อยค า  ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน  เช่น อ่านหนังสือพิมพ์  วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทร
พจน์ ค าเตือน 
 
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๑. สามารถอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศเสริมประสบการณ์จากสื่อประเภทต่างๆ 
๒. สามารถจับประเด็นส าคัญ  เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจากเรื่องที่อ่าน 
๓. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน 
๔. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน  โดยมีเหตุผลประกอบ 
๕. สามารถถ่ายทอดความเข้าใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ของผู้ เรียนเพ่ือเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาแต่ระดับการศึกษา  ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
และสถานศึกษาก าหนด  การตัดสินผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี  ส่วนการตัดสินการ
จบระดับการศึกษาใช้ผลการประเมินปีสุดท้ายของระดับการศึกษา 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็น ๔  ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
  ดีเย่ียม  หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
  ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
  ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  

และเขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ 
  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด 

วิเคราะห์ และเขียนหรือถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมี 
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 

 

๙ 



เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) ๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน  ๔-๕  ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี  (๒) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๓ ตัวชี้วัด 
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ดี   หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๔ ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่านหรือ 
๓.  ได้ผลการประเมินระดับ ดี จ านวน ๕ ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่าน 

ผ่าน  (๑) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  จ านวน ๕ ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน ๑-๒  ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่าน 

ไม่ผ่าน  (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่  ๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 
 การพัฒนาและประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินและตัวชี้วัดที่แสดงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์
และเขียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ไว้ดังนี้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ผู้ เรียนสามารถคัดสรรสื่อที่ ต้องการอ่าน  จับประเด็นส าคัญ  
วิเคราะห์  วิจารณ์  สรุปคุณค่า  แนวคิด  อภิปราย  ขายความ  แสดงความคิดเห็น  โดยการเขียนสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ 
 
ขอบเขตการประเมิน 
 การอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้ เก่ียวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได้ น าไปประยุกต์ใช้ด้วยวิจารณญาณ 
และถ่ายทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษา ที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ 
วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน์ ค าแนะน าค าเตือน แผนภูมิ ตาราง แผนที่ 
 
ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

          ๑. สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
สร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 

          ๒. สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
          ๓. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและความ

เป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน 
          ๔. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 

         ๕. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ แสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ
เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ของผู้ เรียนเพ่ือเลื่อนชั้นและจบ
การศึกษาแต่ระดับการศึกษา  ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
และสถานศึกษาก าหนด  การตัดสินผลการประเมินเพ่ือเลื่อนชั้นใช้ผลการประเมินปลายปี  ส่วนการตัดสินการ
จบระดับการศึกษาใช้ผลการประเมินปีสุดท้ายของระดับการศึกษา 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็น ๔  ระดับ  คือ  ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
 
 
 
 
 
 

 

๑๒ 



  ดีเยี่ยม  หมายถึง   มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนที่มีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

  ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

  ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์  
และเขียนที่มีข้อบกพร่องบางประการ 

  ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนหรือถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมี 
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลายประการ 

 
เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน (รายภาค) 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 

ดีเยี่ยม  (๓) 
๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม  จ านวน ๔-๕ ตัวชี้วัด  
     และไม่มีตัวชี้วัดใดได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับดี 

ดี  (๒) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จ านวน ๑-๓ ตัวชี้วัดและไม่มีตัวชี้วัดใด  
     ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ดี  หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดีเยี่ยมจ านวน ๔ ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด 
     ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่านหรือ 
๓.  ได้ผลการประเมินระดับ ดี จ านวน ๕ ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด 
     ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่าน 

ผ่าน  (๑) 

๑.  ได้ผลการประเมินระดับผ่าน  จ านวน ๕ ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด 
     ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับผ่าน หรือ 
๒.  ได้ผลการประเมินระดับดี  จ านวน ๑-๒  ตัวชี้วัด และไม่มีตัวชี้วัดใด 
     ได้ผลการประเมินต่ ากว่าระดับ ผ่าน 

ไม่ผ่าน  (๐) ได้ผลการประเมินระดับไม่ผ่าน  ต้ังแต่  ๑  ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณ 

และการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสรุปผลการประเมินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการค านวณ 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน 

ดีเยี่ยม (๓) 
ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป   
และไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดใดต่ ากว่าระดับ ดี 

ดี (๒) 
ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ย ๑.๗๕ แต่ไม่ถึง ๒.๗๕   
และไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดใดต่ ากว่าระดับ ผ่าน 

ผ่าน (๑) 
ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ แต่ไม่ถึง ๑.๗๕   
และไม่มีผลการประเมินตัวชี้วัดใดต่ ากว่าระดับ ผ่าน 

ไม่ผ่าน (๐) 
ผลการประเมินรวมทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๐๐   
และมีผลการประเมินตัวชี้วัดได้ระดับ ไม่ผ่าน 

 
การรายงานผล 
 เม่ือสถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ตามความเหมาะสมของ
สถานศึกษาแล้ว  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจากสถานศึกษาหรือผู้ที่รับผิดชอบต้องด าเนินการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้ เรียน  เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบการศึกษาทั้ง ๓ ระดับ  คือ
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงเป็นเกณฑ์กลางการจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ซ่ึงก าหนดไว้ว่าผู้ เรียนทุกระดับ
จะต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
 การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแจ้งคุณภาพของผู้ เรียน
ในส่วนของการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง  แก้ไข  
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลของสถานศึกษาในการก าหนดนโยบาย  วางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 การรายงานผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนมีวิธีการดังนี้ 
 ๑.  น าผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินมาบันทึกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงในแต่ละ
ภาคเรียน  เพ่ือสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของแต่ละภาคเรียน  และสรุปผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของปีการศึกษานั้น 
 ๒.  การสรุปผลการประเมินของแต่ละปีการศึกษาให้น าผลการประเมินที่แสดงถึงพัฒนาการสุดท้าย  
นั่นคือผลการจากภาคเรียนที่ ๒ 
 ๓.  เม่ือเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละปีการศึกษา  ให้น าผลการประเมินบันทึกลงใน ปถ.๐๓ , สมุดพก 
, ใบรายงานผลการเรียน , แบบรายงานสรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  เพ่ือรายงานผลแก่
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
 

 

๑๕ 



 ๔.  การพิจารณาตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของแต่ละระดับการศึกษา เช่น 
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ๔.๑  คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนพิจารณาผลการตัดสินในแต่ละชั้นปี  
ถ้าผลการประเมินในปีสุดท้ายได้ระดับใดให้ถือว่าผู้เรียนได้ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ในระดับนั้น 
        ๔.๒  ถ้ามีกรณีที่ผลการประเมินในปีก่อนๆ ได้ระดับดี  หรือดีเยี่ยม  แต่ปีสุดท้ายของระดับ
การศึกษาได้ระดับผ่าน  ให้คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
และเป็นไปตามสภาพจริง  โดยน าข้อมูลจากประวัติที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาว่าจะให้ระดับใด 

 ๕.  น าผลการประเมินปีสุดท้ายของแต่ละระดับชั้นไปบันทึกลงใน ปพ.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


