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ค ำน ำ 
 

เอกสำรคู่มือคู่มือประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปรำกำร ฉบับนี้ ทำงหน่วยงำนวัดและประเมินผลผลฝ่ำยวิชำกำร ได้จัดท ำขึ้นเพื่อให้
ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียนเป็นสิ่งท่ีส ำคัญ
ประกำรหนึ่งท่ีนักเรียนจะต้องผ่ำนกำรประเมินกำรอ่ำน จึงจะได้รับกำรตัดสินให้ผ่ำน เป็น
กำรประเมินท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรฝึกฝน ให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์  และเขียน  ซึ่งเป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ในทุกด้ำนๆ  

ปัจจุบันนี้เรื่องของกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์  และเขียน ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญมำกใน
ชีวิตประจ ำวัน  แต่ทุกวันนี้กลับเป็นปัญหำท่ีส ำคัญมำก เช่นกัน  เพรำะทุกวันนี้เด็กอ่ำน คิด
วิเครำะห์  และเขียนไม่เป็น และไม่สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆเหล่ำนั้นด้วยกำร
เขียนท่ีสะท้อน  สติปัญญำ  ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  
สังเครำะห์ แก้ปัญหำ  และสร้ำงสรรค์จิตนกำรอย่ำงเหมำะสมและมีคุณค่ำ พร้อมด้วย
ประสบกำรณ์และทักษะในกำรเขียนท่ีมีส ำนวนท่ีถูกต้อง มีเหตุผล และล ำดับขั้นตอนในกำร
น ำเสนอ  ท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้อ่ำนได้อย่ำงชัดเจน 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำครูผู้สอนทุกท่ำน จะได้ใช้เอกสำรฉบับนี้เป็นแนวทำงในกำร
ประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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ฝ่ำยวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
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 กำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน     1 
 ขั้นตอนกำรพัฒนำและประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน    2 
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การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ  

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน    
 กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน  เป็นกำรประเมินศักยภำพของผู้เรียนในกำรอ่ำน   
กำรฟัง กำรดูและกำรรับรู้  จำกหนังสือ เอกสำรและสื่อต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง  แล้วน ำมำคิดวิเครำะห์
เนื้อหำสำระที่น ำไปสู่กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรสังเครำะห์สร้ำงสรรค์ในเรื่องต่ำงๆ และถ่ำยทอด
ควำมคิดนั้นด้วยกำรเขียนซึ่งสะท้อนถึงสติปัญญำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
แก้ปัญหำและสร้ำงสรรค์จินตนำกำรอย่ำงเหมำะสมและมีคุณค่ำแก่ตนเอง สังคมและประเทศชำติ พร้อม
ด้วยประสบกำรณ์ และทักษะในกำรเขียนที่มีส ำนวนภำษำถูกต้อง  มีเหตุผลและล ำดับขั้นตอนในกำร
น ำเสนอ  สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้อ่ำนได้อย่ำงชัดเจนตำมระดับควำมสำมำรถในแต่ละระดับชั้น 
กำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน สรุปผลเป็นรำยปี/ 
รำยภำค เพ่ือวินิจฉัยและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินกำรเลื่อนชั้นเรียนและกำรจบกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ  
 กำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียนสื่อควำม   เป็นเงื่อนไขส ำคัญที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดให้ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับกำรประเมินให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด จึงจะได้รับกำร
ตัดสินกำรศึกษำแต่ละช่วงชั้น   ทั้งนี้เพรำะกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับกำร
ฝึกฝนให้มีควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของกำรเรียนรู้ในทุก ๆ  ด้ำนอย่ำงจริงจัง  อันเป็นสิ่งส ำคัญอย่ำงหนึ่งใน
กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในส่วนของประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  
และเขียน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปรำกำร  พุทธศักรำช ๒๕๕๒  ตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พุทธศักรำช ๒๕๕๑ ได้ก ำหนดขั้นตอนในด ำเนินกำรประเมิน  
ดังนี้ 

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
 
 

 
           

 
  

 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

    อา่น 
 ( รับสาร ) 
) 

คดิวิเคราะห์ 

        เขียน 
    (ส่ือสาร) 

หนงัสือ  เอกสาร  วิทย ุ โทรทศัน์  ส่ือตา่งๆ  ฯลฯ  
แล้วสรุปเป็นความรู้  ความเข้าใจของตนเอง     

 วิเคราะห์   สงัเคราะห์  หาเหตผุล  แก้ปัญหา  และ   
 สร้างสรรค์ 

 

ถ่ายทอดความรู้  ความคดิ  ส่ือสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 
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1. ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมเสริม 

ผา่น ไม่ผา่น 

บนัทกึผล 

ดีเยี่ยม   

    - ครูประจ าชั้น 
    - ครูวดัผล 
 

ดี 

ผา่น 

ประชุมช้ีแจงแนวการส่งเสริม/พฒันา  ก าหนดเกณฑ ์
การประเมินและแนวทางการวดัผลประเมินผล 

คณะกรรมการพฒันาและประเมิน 
การอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 

ด าเนินการส่งเสริม/พฒันา ควบคูก่บัการจดักิจกรรม  
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 

ครูผูส้อน 
 

วดัและประเมินผล บนัทึกผล (สรุปผล) ครูประจ าชั้น   

คณะกรรมการพฒันาและประเมินการ
อ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน 

 

ประมวลผล  สรุปผล 
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2. ขอบเขตการประเมินและตัวช้ีวัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
  
2.1ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
ขอบเขตการประเมิน 
 กำรอ่ำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์ และหรือสื่อประเภทต่ำง ๆ ที่ให้ควำมเพลิดเพลิน ควำมรู้ ประสบกำรณ์
และมีประเด็นให้คิดและเขียนบรรยำยถ่ำยทอดประเด็นที่คิดด้วยภำษำท่ีถูกต้องเหมำะสม เช่น อ่ำน
นิยำย เรื่องสั้น นิทำน นิยำยปรัมปรำ 
ตัวช้ีวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

1. สำมำรถอ่ำนและหำประสบกำรณ์จำกสื่อที่หลำกหลำย 
2. สำมำรถจับประเด็นส ำคัญ ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็นเรื่องที่อ่ำน 
3. สำมำรถเปรียบเทียบแง่มุมต่ำง ๆ เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ควำมเหมำะสม  

ไม่เหมำะสม 
4. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่ำน โดยมีเหตุผลประกอบ 
5. สำมำรถถ่ำยทอดควำมคิดเห็นควำมรู้สึกจำกเรื่องที่อ่ำนโดยกำรเขียน 

 
2.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
ขอบเขตการประเมิน 
 กำรอ่ำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์ และหรือสื่อประเภทต่ำง ๆ ที่ให้ข้อมูลสำรสนเทศ ควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ที่เอ้ือให้ผู้อ่ำนน ำไปคิดวิเครำะห์ แสดงควำมคิดเห็น ตัดสินใจ แก้ปัญหำ และถ่ำยทอดโดย
กำรเขียนเป็นควำมเรียงเชิงสร้ำงสรรค์ด้วยถ้อยค ำภำษำที่ถูกต้องชัดเจน เช่น อ่ำนหนังสือพิมพ์ วำรสำร 
หนังสือเรียน บทควำม สุนทรพจน์ ค ำแนะน ำ ค ำเตือน 
ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 

1. สำมำรถอ่ำนเพ่ือหำข้อมูลสำรสนเทศเสริมประสบกำรณ์จำกสื่อประเภทต่ำง ๆ 
2. สำมำรถจับประเด็นส ำคัญ เปรียบเทียบ เชื่อมโยงควำมเป็นเหตุเป็นผลจำกเรื่องที่

อ่ำน 
3. สำมำรถเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของเรื่องรำว เหตุกำรณ์ของเรื่องที่อ่ำน 
4. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่ำนโดยมีเหตุผลสนับสนุน 
5. สำมำรถถ่ำยทอดควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น คุณค่ำจำกเรื่องที่อ่ำนโดยกำรเขียน 
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2.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ขอบเขตกำรประเมิน 

กำรอ่ำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสำรสนเทศ ข้อคิด ควำมรู้เกี่ยวกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้อ่ำนน ำไปคิดวิเครำะห์ วิจำรณ์ สรุปแนวคิดคุณค่ำท่ีได้ น ำไปประยุกต์ใช้ 
ด้วยวิจำรณญำณ และถ่ำยทอดเป็นข้อเขียนเชิงสร้ำงสรรค์หรือรำยงำนด้วยภำษำท่ีถูกต้องเหมำะสม เช่น 
อ่ำนหนังสือพิมพ์ วำรสำร หนังสือเรียน บทควำม สุนทรพจน์ ค ำแนะน ำ ค ำเตือน แผนภูมิ ตำรำง แผนที่ 

ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
1. สำมำรถคัดสรรสื่อ ที่ต้องกำรอ่ำนเพื่อหำข้อมูลสำรสนเทศได้ตำมวัตถุประสงค์ 

สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจและประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกกำรอ่ำน 
2. สำมำรถจับประเด็นส ำคัญและประเด็นสนับสนุน โต้แย้ง 
3. สำมำรถวิเครำะห์ วิจำรณ์ ควำมสมเหตุสมผล ควำมน่ำเชื่อถือ ล ำดับควำมและ 

ควำมเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่ำน 
4. สำมำรถสรุปคุณค่ำ แนวคิด แง่คิดท่ีได้จำกกำรอ่ำน 
5. สำมำรถสรุป อภิปรำย ขยำยควำมแสดงควำมคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้ำว 

โดยกำรเขียนสื่อสำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ผังควำมคิด เป็นต้น 
 
2.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
ขอบเขตการประเมิน 

กำรอ่ำนจำกสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสำรสนเทศ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ 
แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งควำมงดงำมทำงภำษำท่ีเอ้ือให้ผู้อ่ำนวิเครำะห์ วิพำกษ์ วิจำรณ์ แสดงควำมคิดเห็น
โต้แย้งหรือสนับสนุน ท ำนำย คำดกำรณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในกำรตัดสินใจ แก้ปัญหำ และ
ถ่ำยทอด             เป็นข้อเขียน เชิงสร้ำงสรรค์ รำยงำน บทควำมทำงวิชำกำรอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำ 
เช่น อ่ำนบทควำมวิชำกำร วรรณกรรมประเภทต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
1. สำมำรถอ่ำนเพ่ือกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพ่ิมพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์และกำร

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
2. สำมำรถจับประเด็นส ำคัญล ำดับเหตุกำรณ์จำกกำรอ่ำนสื่อที่มีควำมซับซ้อน 
3. สำมำรถวิเครำะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องกำรสื่อสำรกับผู้อ่ำน และสำมำรถวิพำกษ์ ให้

ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่ำง ๆ  
4. สำมำรถประเมินควำมน่ำเชื่อถือ คุณค่ำ แนวคิดที่ได้จำกสิ่งที่อ่ำนอย่ำงหลำกหลำย 
5. สำมำรถเขียนแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบำยสนับสนุนอย่ำง

เพียงพอและสมเหตุสมผล 
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3. แนวทางการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการจะใช้แนวทางการวัดและประเมินจากการปฏิบัติจริง (Authentic Performance 
Measurement) จ าก าหนดเป็นแนวทางและวิธีการประเมินให้ครูน าไปใช้ในการประเมินดังนี้ 
 3.1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน   
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน มีลักษณะเป็นแบบประเมิน  
เกณฑ์คุณภาพ (Rubric) โดยเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวช้ีวัดจะมีลักษณะเป็นเกณฑ์แบบแยก
ส่วน (Analytic Criteria) ซึ่งแบ่งคุณภาพออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดี ระดับผ่าน 
และระดับปรับปรุงหรือไม่ผ่านเกณฑ์ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด มีดังนี้ คือ ระดับดีเยี่ยม 
ได้ 3 คะแนน ระดับดี ได้ 2 คะแนน ระดับพอใช้หรือผ่านเกณฑ์ ได้ 1 คะแนน และ ระดับปรับปรุง
หรือไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ 0 คะแนน   
 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 
  3.2.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละทักษะของกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
คิดวิเครำะห์ และเขียน จะประเมินตำมตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนอยู่ระหว่ำง 0-3 น ำคะแนนที่ได้
จำกตัวชี้วัดมำรวมกันแล้วเทียบกับเกณฑ์แต่ละทักษะ ดังนี้  

 
 

    3.2.2 กำรวิเครำะห์กำรประเมิน ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนในภำพรวม
น ำคะแนนจำกตัวชี้วัดทุกทักษะรวมกัน แล้วเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

 
                                      ช่วงคะแนน   ระดับคุณภาพ 

12 - 15                ดีเยี่ยม 
  8 - 11          ดี 
  4 - 7                             ผ่าน 
  0 - 3            ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

                      
         ทักษะ 

 
ระดับคุณภาพ 

การอ่าน 
ระดับคะแนน 

การคิดวิเคราะห์ 
ระดับคะแนน 

การเขียน 
ระดับคะแนน 

ดีเยี่ยม 5 - 6 5 - 6 3 

ดี 3 - 4 3 - 4 2 

ผ่ำน 1 - 2 1 - 2 1 

ปรับปรุง 0 0 0 
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    3.2.3 เกณฑ์กำรตัดสินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 
  1)  ระดับรำยภำค 
       ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน ผ่ำนทุกรำยภำค 
  2) กำรเลื่อนชั้น / กำรจบหลักสูตร 
       ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิดเครำะห์และเขียนผ่ำนทุกรำยภำค 
4. แนวทางการแก้ไขผู้เรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ 
 
            ในกรณีที่ผู้เรียนมีผลกำรประเมินอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน อยู่ในระดับไม่ผ่ำนครูผู้สอนและ
คณะกรรมกำรประเมินควรเร่งด ำเนินกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมี  ควำมก้ำวหน้ำใน
ตัวชี้วัดที่มีจุดบกพร่อง โดยจัดให้ได้รับกำรแก้ไขในระยะเวลำพอสมควรที่ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ ใน
ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้อย่ำงแท้จริงด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น มอบหมำยงำนให้ผู้เรียนได้อ่ำน 
ได้คิดวิเครำะห์จำกเรื่องที่อ่ำน และสำมำรถสื่อสำรสำระส ำคัญจำกเรื่องที่อ่ำนโดยกำรเขียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ แล้วน ำผลงำนไปเทียบกับแนวกำรให้คะแนนและเกณฑ์ กำรตดัสินที่โรงเรียนก ำหนด 
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เกณฑ์การประเมนิคุณภาพ (Rubric) ส าหรับครูผู้สอนประเมนินักเรียน 

 ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 – 3   ในการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั  ระดบัคุณภาพ   
  3 (ดีเยีย่ม) 2 (ดี) 1 (ผา่น) 0 (ไม่ผา่น) 
1.การอ่าน 1.1 สามารถอ่านและหา

ประสบการณ์จากส่ือท่ี
หลากหลาย 
 

อ่านและหาประสบการณ์จากส่ือท่ี
หลากหลายโดยอ่านไดค้ล่องแคล่ว
และถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน 

อ่านและหาประสบการณ์จากส่ือท่ี
หลากหลายโดยอ่านไดค้่อนขา้ง
คล่องแคล่วและถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่านเป็นส่วนใหญ่ 

อ่านและหาประสบการณ์จากส่ือท่ี
หลากหลายโดยอ่านไดแ้ต่ไม่คล่อง 
แคล่วและไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่าน 

ไม่สามารถอ่านและหา
ประสบการณ์จากส่ือท่ีหลากหลาย 

 1.2 สามารถจบัประเดน็ส าคญั 
ขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นเร่ืองท่ี
อ่าน 
 

จบัประเด็นส าคญั ขอ้เทจ็จริง ความ
คิดเห็นเร่ืองท่ีอ่านไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์และครอบคลุมเน้ือหา 

จบัประเด็นส าคญั ขอ้เทจ็จริง ความ
คิดเห็นเร่ืองท่ีอ่านไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์ค่อนขา้งครอบคลุม
เน้ือหา 

จบัประเด็นส าคญั ขอ้เทจ็จริง ความ
คิดเห็นเร่ืองท่ีอ่านไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์แต่ไม่ครอบ คลุม
เน้ือหา 

ไม่ตอบหรือพยายามจบัประเดน็
ส าคญั ขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็นเร่ือง
ท่ีอ่านแต่ไม่ตรงวตัถุประสงค ์ 

2.การวเิคราะห์ 2.1 สามารถเปรียบเทียบแง่มุม
ต่าง ๆ เช่น ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม  
ไม่เหมาะสม 

สามารถเปรียบเทียบ ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม  ไม่
เหมาะสมไดอ้ยา่งชดัเจนถูกตอ้ง 
 

สามารถเปรียบเทียบ ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม  ไม่
เหมาะสมไดอ้ยา่งชดัเจนแต่ยงัไม่
ถูกตอ้งทั้งหมด 

สามารถเปรียบเทียบ ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม  ไม่
เหมาะสม ไดแ้ต่ไม่ชดัเจน 

ไม่ตอบหรือพยายามจะเปรียบเทียบ 
ขอ้ดี ขอ้เสีย ประโยชน์ โทษ ความ
เหมาะสม  ไม่เหมาะสมแต่ไม่
สามารถเปรียบเทียบได ้

 2.2 สามารถแสดงความคิดเห็นตอ่
เร่ืองท่ีอ่าน โดยมีเหตุผลประกอบ 
 

เสนอความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านได้
อยา่งมีเหตผุลและมีประโยชน ์

เสนอความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านได้
อยา่งมีเหตผุล 

เสนอความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านแต่
ไม่แสดงเหตผุล 

ไม่ตอบหรือพยายามจะแสดงความ
คิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านแต่ไม่ถูกตอ้ง 

3.การเขียน 5.1. สามารถถ่ายทอดความ
คิดเห็นความรู้สึกจากเร่ืองท่ีอ่าน
โดยการเขียน 

สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นโดย
รู้จกัเลือกใชค้  าในการเขียนท่ีแสดง
ถึงความรู้สึกจากเร่ืองท่ีอ่านได้
ชดัเจน 

สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นโดย
รู้จกัเลือกใชค้  าในการเขียนท่ีแสดง
ถึงความรู้สึกจากเร่ืองท่ีอ่านได้
ค่อนขา้งชดัเจน 

สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นโดย
รู้จกัเลือกใชค้  าในการเขียนท่ีแสดง
ถึงความรู้สึกจากเร่ืองท่ีอ่านไดบ้า้ง 

สามารถถ่ายทอดความคิดเห็นโดย
ไม่ตอบหรือพยายามเขียนถ่ายทอด
ความคิดเห็นความรู้สึกแตไ่ม่
สามารถส่ือความรู้สึกได ้
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คุณภาพ (Rubric) ส าหรับครูผู้สอนประเมนินักเรียน 

 ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 - 6  ในการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั   ระดบัคุณภาพ  
  3 (ดีเยีย่ม) 2 (ดี) 1 (ผา่น) 0 (ไม่ผา่น) 
1.การอ่าน 1.  สามารถอ่านเพ่ือหาขอ้มูล

สารสนเทศเสริมประสบการณ์จากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ 

อ่านเพ่ือหาขอ้มูลท่ีเป็น 
ประโยชน์ เพื่อเสริมประสบการณ์
จากส่ือประเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้ง
และเหมาะสมดว้ยตนเองทุกคร้ัง 

สามารถอ่านเพ่ือหาขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อเสริมประสบการณ์
จากส่ือประเภทต่างๆ ไดถู้กตอ้ง
และเหมาะสมดว้ยตนเองเป็น
บางคร้ัง 

สามารถอ่านเพ่ือหาขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อเสริมประสบการณ์
จากส่ือประเภทต่างๆ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ไม่สามารถอ่านเพ่ือหาขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อเสริมประสบการณ์
จากส่ือประเภทต่างๆได ้

 2. สามารถจบัประเด็นส าคญั 
เปรียบเทียบ เช่ือมโยงความเป็นเหตุ
เป็นผลจากเร่ืองท่ีอ่าน 

จบัประเดน็ส าคญั เปรียบเทียบ 
เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจาก
เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งชดัเจนสมบูรณ์ 

จบัประเดน็ส าคญั เปรียบเทียบ 
เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจาก
เร่ืองท่ีอ่านไดค่้อนขา้งชดัเจน
สมบูรณ์ 

จบัประเดน็ส าคญั เปรียบเทียบ 
เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจาก
เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งไม่ชดัเจน 
ไม่สมบูรณ์ แต่มีแนวโน้มท่ีดี 

จบัประเดน็ส าคญั เปรียบเทียบ 
เช่ือมโยงความเป็นเหตุเป็นผลจาก
เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งไม่ชดัเจน 
ไม่สมบูรณ์ 

2.การวเิคราะห์ 3. สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของ
เร่ืองราว เหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่าน 

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว 
เหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่าน ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว 
เหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่าน ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเร่ืองราว 
เหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่าน ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเป็นบางส่วน 

ไม่สามารถเช่ือมโยงความ 
 สัมพนัธ์ของเร่ืองราว เหตุการณ์
ของเร่ืองท่ีอ่าน ไดอ้ยา่งไม่ถูกตอ้ง 

 4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ี
อ่านโดยมีเหตุผลสนบัสนุน 

แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านได้
ถูกตอ้งโดยมีเหตุผลสนบัสนุนได้
อย่ำงชัดเจน 

แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านได้
ถูกตอ้งโดยมีเหตุผลสนบัสนุนได้
ค่อนขา้งชัดเจน 

แสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านได้
ค่อนขา้งถูกตอ้งแต่เหตุผล
สนบัสนุนยงัไม่ชัดเจน 

ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
เร่ืองท่ีอ่านและไม่มีเหตุผล
สนบัสนุน 

3.การเขียน  5. สามารถถ่ายทอดความเขา้ใจ ความ
คิดเห็น คุณค่าจากเร่ืองท่ีอ่านโดยการ
เขียน 

เขียนถ่ายทอดความเขา้ใจ ความ
คิดเห็น คุณค่าจากเร่ืองท่ีอ่านโดย
การเขียนดว้ยภาษาของตนเองและมี
ใจความครอบคลุมครบถว้นถูกตอ้ง
ตามหลกัการใชภ้าษา 

เขียนถ่ายทอดความเขา้ใจ ความ
คิดเห็น คุณค่าจากเร่ืองท่ีอ่านโดย
การเขียนดว้ยภาษาของตนเองและมี
ใจความครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่
และมีขอ้พกพร่องในการใชภ้าษา 
ไม่เกิน 2 แห่ง 

เขียนถ่ายทอดความเขา้ใจ ความ
คิดเห็น คุณค่าจากเร่ืองท่ีอ่านโดย
การเขียนดว้ยภาษาของตนเองและมี
ใจความครอบคลุมเป็นบางส่วน
และมีขอ้บกพร่องในการใชภ้าษา 3 
แห่งแต่ไม่เกิน 5 แห่ง 

ไม่สามารถเขียนถ่ายทอดความ
เขา้ใจ ความคิดเห็น คุณค่าจากเร่ือง
ท่ีอ่านโดยการเขียนดว้ยภาษาของ
ตนเอง 
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คุณภาพ (Rubric) ส าหรับครูผู้สอนประเมนินักเรียน 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 – 3 ในการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั  ระดบัคุณภาพ   
  3 (ดีเยีย่ม) 2 (ดี) 1 (ผา่น) 0 (ไม่ผา่น) 
1.การอ่าน  1.  สามารถคดัสรรส่ือ ท่ีตอ้งการอ่าน

เพื่อหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้ามวตัถุ  
ประสงค ์สามารถสร้างความเขา้ใจและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้จากการอ่าน 

สามารถคดัสรรส่ือ ท่ีอ่านเพ่ือหา
ขอ้มูลสารสนเทศไดต้าม
วตัถุประสงค ์และน าความรู้ท่ีได้
จากการอ่านมาประยกุตใ์ชไ้ดเ้ป็น
อยา่งดี 

สามารถคดัสรรส่ือ ท่ีตอ้งการอ่าน
เพื่อหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้าม
วตัถุประสงค ์และน าความรู้ท่ีได้
จากการอ่านมาประยกุตใ์ชไ้ด ้

สามารถคดัสรรส่ือ ท่ีตอ้งการอ่าน
เพื่อหาขอ้มูลสารสนเทศไดต้าม
วตัถุประสงค ์แต่ไม่สามารถน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านมา 
ประยกุตใ์ชไ้ด ้

ไม่สามารถคดัสรรส่ือ ท่ีตอ้งการ
อ่านเพ่ือหาขอ้มูลสารสนเทศ ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้

  2. สามารถจบัประเด็นส าคญัและ
ประเด็นสนบัสนุน โตแ้ยง้ 

จบัประเด็นส าคญัและประเด็น
สนบัสนุน โตแ้ยง้ไดค้รอบคลุม
เน้ือหาทั้งหมด 

จบัประเด็นส าคญัและประเด็น
สนบัสนุน โตแ้ยง้ไดแ้ต่ยงัไม่
ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด ขาด
รายละเอียดเพียง 1 ประเด็น 

จบัประเด็นส าคญัและประเด็น
สนบัสนุน โตแ้ยง้ไดแ้ต่ยงัไม่
ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด ขาด
รายละเอียดเพียง 2 ประเด็น 

ไม่สามารถจบัประเด็นส าคญัและ
ประเด็นสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้ได ้

2.การวเิคราะห์ 3. สามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ ความ
สมเหตุสมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดบั
ความและความเป็นไปไดข้องเร่ืองท่ี
อ่าน 

วเิคราะห์ วจิารณ์ ความสมเหตุ 
สมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดบั
ความและความเป็นไปไดข้อง
เร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งทั้งหมด 

วเิคราะห์ วจิารณ์ ความสมเหตุ 
สมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดบั
ความและความเป็นไปไดข้อง
เร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งส่วนใหญ่ 

วเิคราะห์ วจิารณ์ ความสมเหตุ 
สมผล ความน่าเช่ือถือ ล าดบั
ความและความเป็นไปไดข้อง
เร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้งบางส่วน 

ไม่สามารถวเิคราะห์ วจิารณ์ 
ความสมเหตุ สมผล ความ
น่าเช่ือถือ ล าดบัความและความ
เป็นไปไดข้องเร่ืองท่ีอ่านได้
ถูกตอ้ง 

 4. สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ี
ไดจ้ากการอ่าน 

สรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้
จากการอ่านท่ีไดถู้กตอ้งชดัเจน 

สรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้
จากการอ่านท่ีไดถู้กตอ้งชดัเจน
ส่วนใหญ่ 

สรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดท่ีได้
จากการอ่านท่ีไดถู้กตอ้งชดัเจน
บางส่วน 

ไม่สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด  
แง่คิดท่ีไดจ้ากการอ่านได ้

3.การเขียน 5. สามารถสรุป อภิปราย ขยายความ
แสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ สนบัสนุน 
โนม้นา้ว โดยการเขียนส่ือสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ผงัความคิด เป็นตน้ 

สรุปอภิปราย พร้อมทั้งขยายความ
แสดงความคิดเห็น ในการโตแ้ยง้ 
สนนัสนุน หรือโนม้นา้วได้
ถูกตอ้งชดัเจน 

สรุปอภิปราย พร้อมทั้งขยายความ
แสดงความคิดเห็น ในการโตแ้ยง้ 
สนนัสนุน หรือโนม้นา้วได้
ถูกตอ้งชดัเจนส่วนใหญ่ 

สรุปอภิปราย พร้อมทั้งขยายความ
แสดงความคิดเห็น ในการโตแ้ยง้ 
สนนัสนุน หรือโนม้นา้วได้
ถูกตอ้งชดัเจนบางส่วน 

ไม่สามารถสรุป อภิปราย ขยาย
ความแสดงความคิดเห็น โตแ้ยง้ 
สนบัสนุน โนม้นา้ว โดยการเขียน
ส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆได ้
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คุณภาพ (Rubric) ส าหรับครูผู้สอนประเมนินักเรียน 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 - 6  ในการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน ของผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

มาตรฐาน ตวัช้ีวดั  ระดบัคุณภาพ   
  3 (ดีเยีย่ม) 2 (ดี) 1 (ผา่น) 0 (ไม่ผา่น) 
1.การอ่าน 1. สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ 

เพ่ิมพนูความรู้ ประสบการณ์และการ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ 
เพ่ิมพนูความรู้ ประสบการณ์และการ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้ป็น
อยา่งดี 

สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ 
เพ่ิมพนูความรู้ ประสบการณ์และการ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ 
เพ่ิมพนูความรู้ ประสบการณ์แต่ไม่
สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

ไม่สามารถอ่านเพ่ือการศึกษา คน้ควา้ 
เพ่ิมพนูความรู้ ประสบการณ์ได ้

 2. สามารถจบัประเด็นส าคญัล าดบั
เหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีมีความ
ซบัซอ้น 

จบัประเด็นส าคญัล าดบัเหตุการณ์จาก
การอ่านส่ือท่ีมีความซบัซ้อน
ครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด 

จบัประเด็นส าคญัล าดบัเหตุการณ์จาก
การอ่านส่ือท่ีมีความซบัซ้อนแต่ยงัไม่
ครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด ขาด
รายละเอียดเพียง 1-2 ประเด็น 

จบัประเด็นส าคญัล าดบัเหตุการณ์จาก
การอ่านส่ือท่ีมีความซบัซ้อนแต่ยงัไม่
ครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด ขาด
รายละเอียดตั้งแต่ 3 ประเด็นข้ึนไป 

ไม่สามารถจบัประเด็นส าคญัล าดบั
เหตุการณ์จากการอ่านส่ือท่ีมีความ
ซบัซอ้น 

2.การวเิคราะห์ 3. สามารถวเิคราะห์ส่ิงท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการส่ือสารกบัผูอ่้าน และสามารถ
วพิากษ ์ใหข้อ้เสนอแนะในแง่มุมต่าง 
ๆ  

วิเคราะห์ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสาร
กบัผูอ่้านไดถู้กตอ้งชดัเจน และวิพากษ ์
ให้ขอ้เสนอแนะในแง่มุมต่าง ๆได้
ถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

วิเคราะห์ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสาร
กบัผูอ่้านไดถู้กตอ้งส่วนใหญ่แต่ยงัไม่
ชดัเจน และวิพากษ ์ให้ขอ้เสนอแนะใน
แง่มุมต่าง ๆไดถู้กตอ้งแต่ยงัไม่
สมเหตุสมผล 

วิเคราะห์ส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสาร
กบัผูอ่้านไดถู้กตอ้งเป็นบางส่วน และ
วิพากษ ์ให้ขอ้เสนอแนะในแง่มุมต่าง 
ๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งบางส่วน 

ไม่สามารถวิเคราะห์ส่ิงท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการส่ือสารกบัผูอ่้านได ้

 4. สามารถประเมินความน่าเช่ือถือ 
คุณค่า แนวคิดท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีอ่านอยา่ง
หลากหลาย 

ประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีอ่านโดยใช้
เกณฑท่ี์ถูกตอ้งและเหมาะสม
ท่ีสุด 

ประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีอ่านโดยใช้
เกณฑท่ี์ถูกตอ้งแต่ยงัไม่
เหมาะสมท่ีสุด 

ประเมินความน่าเช่ือถือ คุณค่า 
แนวคิดท่ีไดจ้ากส่ิงท่ีอ่านโดยใช้
เกณฑท่ี์ไม่ถูกตอ้งแต่มีแนวโนว้ 
ท่ีดี 

ไม่สามารถประเมินความ
น่าเช่ือถือ คุณค่า แนวคิดท่ีไดจ้าก
ส่ิงท่ีอ่านโดยใชเ้กณฑท่ี์ถูกตอ้ง 

3.การเขียน 5. สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ สรุป โดยมีขอ้มูลอธิบาย
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอและ
สมเหตุสมผล 

เขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ สรุป 
โดยมีขอ้มูลอธิบายสนบัสนุนอยา่ง
เพียงพอ และสมเหตุสมผล ลายมือ
บรรจงอ่านง่าย สะอาด สะกดถูกตอ้ง
ทุกค า ใชว้ลี ประโยคถูกตอ้งเหมาะสม
ตามหลกัภาษา 

เขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ สรุป 
โดยมีขอ้มูลอธิบายสนบัสนุนไดส่้วน
ใหญ่ ลายมือบรรจงอ่านง่าย สะอาด 
สะกดค าผิดไม่เกิน 10% ใชว้ลี 
ประโยคถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่  

เขียนแสดงความคิดเห็นโตแ้ยง้ สรุป 
โดยมีขอ้มูลอธิบายสนบัสนุนได้
บางส่วน ลายมืออ่านค่อนขา้งยาก 
สะกดค าผิดไม่เกิน 20% ใชว้ลี 
ประโยคถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

ไม่สามารถเขียนแสดงความคิดเห็น
โตแ้ยง้ สรุป โดยมีขอ้มูลอธิบาย 
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอและ
สมเหตุสมผลได ้
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