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                                                                  ค าน า 

 
 
           เอกสาร “  แบบบันทกึผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์ และเขียน ”  ของโรงเรียนกันทรารมณ์    เล่มนี้  จัดท า
ขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นเอกสารบันทกึผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียน ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551    
           ในการวัดและประเมินผลของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 จะต้องมีการจัดและ
ประเมินผล  4  ดา้นคือ วัดและประเมินผลตาม 8  กลุ่มสาระ  วัดและประเมนิผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และวัดและ
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนักเรียนจะต้องผา่นการประเมินทั้ง 4 ดา้นจึงจะจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น  
         เอกสารเล่มนี้ได้น าเสนอรูปแบบ  ขั้นตอน  วิธีการ  เกณฑ์  และเครื่องมือการวัดและประเมินผลดา้นการอ่าน  คิด
วิเคราะห์ และเขียนไว้อย่างชัดเจน  ใน  4  รูปแบบ  โดยครูทีป่รึกษา  หรือครูผู้สนอประจ าวชิา  สามารถน ารูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง หรือทั้ง  3  รูปแบบ  ไปใชใ้นการประเมินผลการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
ตามเป้าหมายของหลักสูตร   โดยครูผู้สอนจะต้องน าผลการประเมินนักเรียนที่ไมผ่่านการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และการเขียน มา
แก้ไข และพัฒนาให้ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าของโรงเรียน 
                    โรงเรียนหวังว่าเอกสารเล่มนี้คงจะเปน็ประโยชน์ต่อผู้เรียนตามสมควร  และขอขอบคุณทุกท่าน  ที่มีส่วนใน
การจัดท าเอกสารเล่มนี้จนส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี    
 
 
 
           ฝ่ายวชิาการ 
                                                                                    โรงเรียนกันทรารมณ ์
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การประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551 
โรงเรียนกันทรารมณ์ 

 
1.หลักการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

1 ) ประเมินเพื่อการปรับปรุงพฒันาผู้เรียนและประเมินเพื่อการตัดสินการเลื่อนชัน้และจบการศึกษาระดับตา่ง ๆ 
2 ) ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถดังกลา่วอย่างเต็มตามศักยภาพ

และความเชื่อมั่นจากการประเมนิที่ได้ 
3 ) การก าหนดภาระงานให้ผู้เรียนไดป้ฏิบัติควรสอดคล้องกับขอบเขตและประเด็นการประเมินที่ก าหนด 
4 ) ใช้รูปแบบ วิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
5 ) การสรุปผลการประเมินเพื่อรายงาน เน้นการรายงานคุณภาพของความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 

เป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
2. แนวด าเนินการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

โรงเรียนกันทรารมณ์  มีแนวด าเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามกระบวนการ
ต่อไปนี ้

1 ) แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของโรงเรียนเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการพฒันา ประเมินปรับปรุงแก้ไข และตัดสนิผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนรายภาค และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
           2 ) ครูผู้สอนศึกษานิยามหรือความหมายของความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนก าหนดขอบเขต และ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้องกับบริบท และจุดเน้นของสถานศึกษาในแตล่ะ
ระดับการศึกษา 

3 ) ครูผู้สอนด าเนนิการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนให้สอดคล้องกับขอบเขต
และตัวชี้วดัที่ก าหนดในข้อ 2 และก าหนดระดบัคุณภาพ หรือเกณฑ์ในการประเมินเปน็ 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
เพื่อใช้ในการตัดสินผลรายภาค และจบการศึกษาแต่ละระดับ 

4 ) ด าเนินการพฒันา ประเมินและปรับปรุงแก้ไขความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามรูปแบบและ
วิธีการที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

5 ) สรุปและตัดสินผลการประเมิน บันทึกและรายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน 
ต่อคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

6 )  ส่งผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนที่นับผิดชอบทุกเดือน 
3. ความหมายการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียน 

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านจากหนังสือ เอกสาร 
และสื่อต่าง ๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ ์เพื่อความสุนทรี และประยุกต์ใช้แล้วน ามาคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่อ่าน 
น าไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ และถ่ายทอดความคิดนั้นด้วยการเขียนที่มี
ส านวนภาษาถูกต้อง มีเหตุผลและล าดับขั้นตอนในการน าเสนอ สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้อา่นได้อย่างชัดเจนตามระดับ
ความสามารถในแต่ละระดับชั้น 
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4. ขอบเขตการประเมินและตวัชี้วัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 

4.1 ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสื่อสิง่พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อคิด ความรู้เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ

ให้ผู้อ่านน าไปคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปแนวคิดคุณค่าที่ได ้น าไปประยุกต์ใช้ดว้ยวิจารณญาณ และถ่ายทอดเปน็ข้อเขียนเชิง
สร้างสรรค์หรือรายงานด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม เช่นอ่านหนังสือพิมพ ์วารสาร หนังสือเรียน บทความ สุนทรพจน ์
ค าแนะน า ค าเตือน แผนภูม ิตาราง แผนที ่

4.2 ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
1 ) สามารถคัดสรรสื่อ ที่ต้องการอ่านเพื่อหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างความเข้าใจ

และประยุกต์ใช้ความรู้จากการอ่าน 
2 ) สามารถจับประเด็นส าคัญและประเดน็สนบัสนุน โต้แย้ง                                                          
3 ) สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ความสมเหตุสมผล ความนา่เชื่อถือ ล าดับความและความเป็นไปได้ของเร่ืองที่

อ่าน 
4 ) สามารถสรุปคุณคา่ แนวคิด แง่คิดที่ได้จากการอ่าน 
5 ) สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แยง้ สนบัสนนุ โน้มนา้วโดยการเขียนสื่อสารใน

รูปแบบตา่ง ๆ เช่น ผังความคิด เป็นต้น 
5. ขอบเขตการประเมินและตวัชี้วัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6 

5.1 ขอบเขตการประเมิน 
การอ่านจากสื่อสิง่พิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ ความรู ้ประสบการณ์แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งความ

งดงามทางภาษาที่เอ้ือให้ผู้อ่านวเิคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งหรือสนับสนนุ ท านาย คาดการณ ์ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และถ่ายทอดเปน็ข้อเขียน เชิงสร้างสรรค์ รายงาน บทความทางวิชาการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชา เช่น อ่านบทความวชิาการ วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 

5.2 ตัวชี้วัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
1 ) สามารถอ่านเพื่อการศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั 
2 ) สามารถจับประเด็นส าคัญล าดับเหตุการณ์จากการอ่านสื่อทีม่ีความซับซ้อน 
3 ) สามารถวิเคราะห์สิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน และสามารถวิพากษ ์ให้ข้อเสนอแนะใน 
แง่มุมต่าง ๆ 
4 ) สามารถประเมนิความน่าเชือ่ถือ คุณค่า แนวคิดทีไ่ด้จากสิง่ที่อ่านอย่างหลากหลาย 
5 ) สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง สรุป โดยมีข้อมูลอธิบายสนับสนนุอย่างเพียงพอและสมเหตุสมผล 
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6. รูปแบบประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

 
รูปแบบท่ี 1  
       การบูรณาการตัวชี้วัดในการประเมินตาม 8  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
ส ารวจตรวจสอบว่าตัวชี้วัดในการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนมีอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของแต่

ละรายวิชาใดบ้าง หากยังไม่มีหรือมีเล็กน้อย ให้น า เข้าไปบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการเรียนรู้ของรายวิชานั้น เมื่อ
น าหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นผลงานในรายวิชานั้น  นับเป็นผลการ
ประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนด้วย หากมีการวางแผนก าหนดหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในแต่
ละปี/ภาคเรียน(ระดับมัธยมศึกษา) ให้มีการกระจายตัวชี้วัดลงทุกรายวิชา ในสัดส่วนที่เพียงพอและมีผลงานปรากฏชัดเจน เป็น
ตัวแทนความสามารถในการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษาก าหนด แล้วน าผล
การประเมินทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ไปสรุปในภาพรวมเป็นผลการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนราย
ปี/รายภาค โดยอาศัยค่าสถิติที่เหมาะสม เช่น ฐานนิยม (Mode) หรือ ค่าเฉลี่ย (Mean) รูปแบบนี้มีความเหมาะสมกับโรงเรียน
ที่มีความพร้อมปานกลาง มีครูที่ครบชั้นเรียนและมีครูพิเศษบ้าง 

 
รูปแบบที่ 2  
         การใช้เครื่องมือหรือแบบทดสอบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
สถานศึกษาสามารถที่จะสร้างและพัฒนาแบบทดสอบตามตัวชี้วัดการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และ

เขียน ได้โดยใช้กระบวนการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ  แบบทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมั่นใจในความเที่ยงตรง 
(Validity) ความยุติธรรม (Fair) และความเชื่อถือได้(Reliability) ของแบบทดสอบนั้นๆ ที่จะน ามาประเมินกับผู้เรียนทุกคน 
หรือติดต่อขอใช้บริการแบบทดสอบมาตรฐานจากหน่วยงานที่ ให้บริการแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อประเมินความสามารถการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เช่น ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบนี้เหมาะ
ส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ 

 
รูปแบบที่ 3  

การก าหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ศึกษาตัวชี้วัด ขอบเขต เกณฑ์และแนวการให้คะแนน (Rubric) ของการประเมินความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน แล้วจัดท า โครงการ/กิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคลหรือการมอบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษา
ค้นคว้าแล้วเขียนเป็นรายงาน เกี่ยวกับการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนหรือรวบรวมและน าเสนอในรูปของแฟ้มสะสม
งาน เพื่อประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วน ามาคิดสรุป
เป็นความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเร่ืองที่อ่าน น าไปสู่การสังเคราะห์สร้างสรรค์และแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องต่างๆ และถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการเขียนสื่อความที่สะท้อนถึงสติปัญญาความรู้ความเข้าใจ  ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า เช่น โครงการรักอ่าน รักการเขียน 
เป็นต้น รูปแบบนี้เหมาะส าหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก มีขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่พิเศษ 
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              แบบ  ปอ. 1 ( รูปแบบที่ 1 )   

เครื่องมือการประเมิน 
การอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ประเมินคร้ังที่………….ชื่อผู้รับการประเมิน………………………………เลขที่……………ชั้น……………… 
สาระ…………..………………………ประเมินวันที่……..…เดือน……………พ.ศ……….……………………. 

ด้านที่                           รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับ วิธีการประเมิน 
ประเมิน  0 1 2 3 คุณภาพ  

 
  1. การอ่าน 

สามารถ อ่านได้คล่องแคล่ว ถูกต้องตามอักขระบันทึก
การอ่าน  สรุปสาระทีส่ าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
และมีความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน 

 
… 

 
… 

 
 

 
… 

●  ดีเยี่ยม    
  ดี    
●  ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

 สังเกต 
● สัมภาษณ ์
● ตรวจผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

 
2.  การคิด 
     วิเคราะห์ 

 สามารถรวบรวมข้อมูล  จ าแนก  เปรียบเทียบ  จัด
กลุ่ม  จัดล าดบั   เชื่อมโยงข้อมลู 
วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินทางเลือกและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้  ตลอดจนมีค่านยิมในการคิด   คิดในสิ่งที่
ดี  คิดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 
… 

 
… 

 
… 

 
 

  ดี
เยี่ยม    
●  ดี    
●  ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
 สัมภาษณ ์
 ตรวจผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

 
3.   การเขียน 
       

สามารถน าเสนอผลงานเปน็ล าดบั  เป็นขั้นตอน   
ผลงานการเขียน  ใช้ภาษาไทยในการเขียนได้อย่าง
ถูกต้อง  เหมาะสม   รูปแบบการเขียนถูกต้อง  
สละสลวย  เข้าใจงา่ย  สร้างความรู้และความเข้าใจ
ให้กับผู้อ่าน  ผลงานเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

 
… 

 
… 

 
 

 
… 

●  ดีเยี่ยม    
  ดี    
●  ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
● สัมภาษณ ์
 ตรวจผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

                                                    คะแนนเฉลี่ย 2.33  
เกณฑ์การประเมิน            คะแนน  2.5  - 3.0     ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม ( 3 ) 

คะแนน  2.0   -  2.4   ระดับคุณภาพ     ดี     ( 2 ) 
                                           คะแนน  1.0   -  1.4   ระดับคุณภาพ     ผ่าน   ( 1 ) 
                                           คะแนน  0      -   0.9  ระดับคุณภาพ     ไม่ผ่าน  ( 0 ) 
              ระดบัคุณภาพ  อยู่ในระดับ  ●  ดีเยี่ยม     ดี     ● ผ่าน   ●   ไม่ผา่น 

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



5 
เกณฑ์การประเมิน 

 ไม่ผา่น (0) ผ่าน(1) ดี(2) ดีเยี่ยม(3) 
 
 
 
  1. การอ่าน 

 ไม่สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้อ่าน
หนังสือไม่ค่อยถูกต้อง                       
สามารถ บันทึกการอ่าน  
สรุปย่อสาระที่ส าคญัจาก
เรื่องที่อ่านไม่ได้จับ
สาระส าคญัของเรื่องที่อ่าน
ไม่ได ้

 

 สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้บา้ง 
อ่านหนังสือได้ถูกต้อง 
สามารถ   บันทึก การ
อ่าน  สรุปย่อสาระที่
ส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้
พอสมควร  และ มี
ความรู้  ความเข้าใจใน
สาระส าคญัเรื่องที่อ่าน
พอสมควร 

 สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้
เหมาะสม อ่านหนังสือได้
ถูกต้อง ตามอักขระ 
สามารถบันทึกการอ่าน  
สรุปย่อสาระที่ส าคญัจาก
เรื่องที่อ่านได้  และ 
 มีความรู้  ความเข้าใจใน
สาระส าคญัเรื่องที่อ่าน 

 สามารถเลือกแหล่งศึกษา
ค้นคว้าไดเ้หมาะสม อ่าน
หนังสือ  ได้คล่องแคล่ว  
ถูกต้องตามอักขระ 
สามารถบันทึกการอ่าน  
สรุปย่อสาระที่ส าคญัจาก
เรื่องที่อ่านได้  และ 
 มีความรู้  ความเข้าใจใน
สาระส าคญัเรื่องที่อ่าน
อย่างดี 

 
 
 
  2. การคิด  
     วิเคราะห์ 

 สามารถรวบรวมข้อมลู  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  จดั
กลุ่ม  จัดล าดับ   เชื่อมโยง
ข้อมูลได้เล็กน้อย  ไม่
สามารถวิเคราะห์  
สังเคราะห์  ประเมิน
ทางเลือกและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

 สามารถรวบรวมข้อมลู  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  
จัดกลุ่ม  จดัล าดับ   
เชื่อมโยงข้อมูลได้
พอสมควร  สามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  
ประเมินทางเลือกและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง  
ตลอดจนมีค่านิยมในการ
คิด   คิดในสิ่งท่ีดี  คิดใน
สิ่งที่ถูกต้องเล็กน้อย 

 สามารถรวบรวมข้อมลู  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  
จัดกลุ่ม  จดัล าดับ   
เชื่อมโยงข้อมูลได้ดี
สามารถวิเคราะห์  
สังเคราะห์  ประเมิน
ทางเลือกและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้  ตลอดจนมี
ค่านิยมในการคดิ   คิด
ในสิ่งที่ดี  คิดในสิ่งท่ี
ถูกต้อง 

 สามารถรวบรวมข้อมลู  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  จดั
กลุ่ม  จัดล าดับ   เชื่อมโยง 
ข้อมูลได้ดี  สามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  
ประเมินทางเลือกและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้  
อย่างชัดเจน  ตลอดจนมี
ค่านิยมในการคดิ   คิดใน
สิ่งที่ดี  คิดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
โดยมีการแสดงออกอย่าง
ชัดเจน 

 
 
 
  3.   การเขียน    

การน าเสนอผลงานไม่เป็น
ล าดับ  ข้ันตอน   การใช้
ภาษาไทยในการเขียนยังไม่
ถูกต้อง  รูปแบบ การเขียน
ไม่ถูกต้อง    ไม่สามารถ
สร้างความรู้และความ
เข้าใจให้กับผู้อ่านได้   

สามารถน าเสนอผลงาน
เป็นล าดับ  เป็นข้ันตอน   
ผลงานการเขียน  ใช้
ภาษาไทยในการเขียนได้
อย่างถูกต้องพอสมควร  
รูปแบบ    การเขียน
ถูกต้อง    สร้างความรู้
และความเข้าใจให้กับ
ผู้อ่าน  ผลงานเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง 

สามารถน าเสนอผลงาน
เป็นล าดับ  เป็นข้ันตอน   
ผลงานการเขียน  ใช้
ภาษาไทยในการเขียนได้
อย่างถูกต้อง รูปแบบ    
การเขียนถูกต้อง  
สละสลวย  เข้าใจง่าย  
สร้างความรู้และความ
เข้าใจให้กับผู้อ่าน  
ผลงานเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

สามารถน าเสนอผลงาน
เป็นล าดับ  เป็นข้ันตอน   
ผลงานการเขียน  ใช้
ภาษาไทยในการเขียนได้
อย่างถูกต้อง  เหมาะสม   
รูปแบบการเขยีนถูกต้อง  
สละสลวย  เข้าใจง่าย  
สร้างความรู้และความ
เข้าใจให้กับผู้อ่าน  ผลงาน
เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาต ิ
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                                                                     แบบ ปอ.2  ( รูปแบบที่ 2 ) 

เครื่องมือการประเมิน 
การอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ประเมินคร้ังที่………….ชื่อผู้รับการประเมิน………………………………เลขที่……………ชั้น……………… 
กลุ่มสาระ…………..………………………ประเมินวันที่……..…เดือน……………พ.ศ………………………. 

ด้านที่                        รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับ วิธีการประเมิน 
ประเมิน  0 1 2 3 คุณภาพ  

1. การ 
   วางแผน  
   การเรียนรู ้

 สามารถระบุแหลง่เรียนรู้ ได้อยา่งชัดเจน  มีการศึกษา
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และตั้งชื่อเร่ืองได้
ชัดเจน  กระชบั  สัมพนัธ์กับเรื่องที่อ่าน 

 
… 

 
… 

 
 

 
… 

●  ดีเยี่ยม    
  ดี   ●  
ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
● สัมภาษณ ์
● ผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

 
  2. การอ่าน 

สามารถรวบรวมข้อมูล  จ าแนก  เปรียบเทียบ  จัด
กลุ่ม  จัดล าดบั   เชื่อมโยงข้อมลูข้อมูลได้ สามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินทางเลือกและน าข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้  ตลอดจน มีค่านิยมในการ
คิด   คิดในสิ่งที่ดี  คิดในสิ่งที่ถูกต้อง  

 
… 

 
… 

 
… 

 
 

  ดีเยี่ยม    
●  ดี   ●  ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
● สัมภาษณ ์
 ผลงาน 
 ปฏิบัติจริง 

 
3.  การคิด 
     วิเคราะห์ 

สามารถรวบรวมข้อมูล  จ าแนก  เปรียบเทียบ  จัด
กลุ่ม  จัดล าดบั   เชื่อมโยงข้อมลูข้อมูลได้ สามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินทางเลือกและน าข้อมูล
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้  ตลอดจน  มีค่านิยมในการ
คิด   คิดในสิ่งที่ดี  คิดในสิ่งที่ถูกต้อง  

 
… 

 
… 

 
 

 
… 

●  ดีเยี่ยม    
  ดี   ●  
ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
 สัมภาษณ ์
 ผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

 
4.   การเขียน 
       

 สามารถเขียนน าเสนอผลงานเป็นล าดับ  เป็นขั้นตอน  
ชัดเจน   ใช้ส านวนภาษาไทยในการเขียนได้  อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม รูปแบบการเขียนถูกต้องสละสลวย  
เข้าใจง่าย   เขียนด้วยลายมือเปน็ระเบียบ  สวยงาม 

 
… 

 
… 

 
 

 
… 

●  ดีเยี่ยม    
  ดี   ●  
ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
 สัมภาษณ ์
 ผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

5.  คุณค่า
ของ    
     ผลงาน 

  ผลงานเกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อตนเอง    มี
คุณค่าต่อโรงเรียน/ท้องถิ่น และมีคุณค่าต่อเขต/ 
 จังหวัด/ประเทศชาต ิ

 
… 

 
… 

 
… 

 
 

  ดีเยี่ยม    
●  ดี   ●  ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
 สัมภาษณ ์
 ผลงาน 

 เฉลี่ย 2.4 ดี  
เกณฑ์การประเมิน    คะแนน  2.5   -  3.0      ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม  ( 3 )  

คะแนน  2.0 -   2.4   ระดับคุณภาพ    ดี ( 2 ) 
                          คะแนน  1.0    -   1.4    ระดับคุณภาพ      ผ่าน    ( 1 )    

คะแนน  0      -    0.9   ระดับคุณภาพ      ไม่ผ่าน  ( 0 ) 
              ระดบัคุณภาพ  อยู่ในระดับ  ●  ดีเยี่ยม    ดี       ● ผ่าน   ●   ไม่ผา่น 
 

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

รายการ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน(1) ดี(2) ดีเยี่ยม(3) 
1. การวางแผน  
   การเรียนรู ้

ไม่มีการวางแผนการอ่าน 
การเรียนรู้  บอกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า และ
เป้าหมายของการเรียนรู้
ไม่ได ้

 สามารถระบุแหลง่
เรียนรู้ ได้บ้างเล็กน้อย  
มีการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้บอกเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ได้บ้าง 
 

 สามารถระบุแหลง่
เรียนรู้ ได้อย่างชัดเจน  
มีการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  
และตั้งชื่อเร่ืองได้
ชัดเจน  กระชบั  
สัมพันธ์กับเรื่องที่อ่าน 
 

 สามารถระบุแหลง่
เรียนรู้ ได้อย่างชัดเจน  
มีการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
บอกแหล่งเรียนรู้ได้
ชัดเจน  แนะน าให้เพื่อน
ในการเรียนรู้ได้ และตัง้
ชื่อเร่ืองได้ชัดเจน  
กระชับ  สัมพนัธ์กับเรื่อง
ที่อ่าน  อธิบายได้อยา่ง
ชัดเจน 

2. การอ่าน  ไม่สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้อ่าน
หนังสือไม่ค่อยถูกต้อง                           
สามารถบนัทึกการอ่าน  
สรุปย่อสาระที่ส าคัญจาก
เร่ืองที่อ่านไม่ได้จบั
สาระส าคัญของเร่ืองที่
อ่านไมไ่ด ้

 

 สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้บา้ง 
อ่านหนังสือได้ถูกต้อง 
สามารถบนัทึก การ
อ่าน  สรุปย่อสาระที่
ส าคัญจากเรื่องที่อ่าน
ได้พอสมควร  และ มี
ความรู้  ความเข้าใจใน
สาระส าคัญเร่ืองที่อ่าน
พอสมควร 

 สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้
เหมาะสม อ่านหนังสือ
ได้ถูกต้อง   ตาม
อักขระ สามารถบันทึก
การอ่าน  สรุปย่อสาระ
ที่ส าคัญจากเรื่องที่อ่าน
ได้  และมีความรู้  
ความเข้าใจใจ
สาระส าคัญเร่ืองที่อ่าน 

 สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้
เหมาะสม อ่านหนังสือ                           
ได้คล่องแคล่ว  ถูกต้อง
ตามอักขระ สามารถ 
บันทึกการอ่าน  สรุปย่อ
สาระทีส่ าคัญจากเรื่องที่
อ่านได้  และมีความรู้  
ความเข้าใจใน
สาระส าคัญเร่ืองที่อ่าน
อย่างด ี

3. การคิด     
   วิเคราะห์ 

 สามารถรวบรวมข้อมูล  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  
จัดกลุ่ม  จัดล าดับ   
เชื่อมโยงข้อมูลได้
เล็กน้อย  ไม่สามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  
ประเมินทางเลือกและ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

 สามารถรวบรวม
ข้อมูล  จ าแนก  
เปรียบเทียบ  จัดกลุ่ม  
จัดล าดบั   เชื่อมโยง
ข้อมูลได้พอสมควร  
สามารถวิเคราะห์  
สังเคราะห์  ประเมิน
ทางเลือกและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้บา้ง  
ตลอดจนมีค่านิยมใน
การคิด   คิดในสิ่งที่ดี  
คิดในสิ่งที่ถูกต้อง
เล็กน้อย 

 สามารถรวบรวม
ข้อมูล  จ าแนก  
เปรียบเทียบ  จัดกลุ่ม  
จัดล าดบั   เชื่อมโยง
ข้อมูลได้ดีสามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  
ประเมินทางเลือกและ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้  
ตลอดจนมีค่านิยมใน
การคิด   คิดในสิ่งที่ดี  
คิดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 สามารถรวบรวมข้อมูล  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  
จัดกลุ่ม  จัดล าดับ   
เชื่อมโยง ข้อมูลได้ดี  
สามารถวิเคราะห์  
สังเคราะห์  ประเมิน
ทางเลือกและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้  อย่าง
ชัดเจน  ตลอดจนมี
ค่านิยมในการคิด   คิด
ในสิ่งที่ดี  คิดในสิ่งที่
ถูกต้องโดยมีการ
แสดงออกอย่างชัดเจน 
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รายการ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน(1) ดี(2) ดีเยี่ยม(3) 

 
 
 
  4.   การเขียน    

การน าเสนอผลงานไม่
เป็นล าดับ  ขั้นตอน   
การใช้ภาษาไทยในการ
เขียนยังไม่ถูกต้อง  
รูปแบบ การเขียนไม่
ถูกต้อง    ไม่สามารถ
สร้างความรู้และความ
เข้าใจให้กับผู้อ่านได้   

สามารถน าเสนอ
ผลงานเปน็ล าดับ  เปน็
ขั้นตอน  ผลงานการ
เขียน  ใช้ภาษาไทยใน
การเขียนได้อย่าง
ถูกต้องพอสมควร  
รูปแบบ    การเขียน
ถูกต้อง    สร้างความรู้
และความเข้าใจให้กับ
ผู้อ่าน  ผลงานเปน็
ประโยชน์ต่อตนเอง 

สามารถน าเสนอ
ผลงานเปน็ล าดับ  เปน็
ขั้นตอน  ผลงานการ
เขียน  ใช้ภาษาไทยใน
การเขียนได้อย่าง
ถูกต้อง รูปแบบ    การ
เขียนถูกต้องสละสลวย  
เข้าใจง่าย  สร้างความรู้
และความเข้าใจให้กับ
ผู้อ่าน  ผลงานเปน็
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

สามารถน าเสนอผลงาน
เป็นล าดับ  เปน็ขั้นตอน   
ผลงานการเขียน  ใช้
ภาษาไทยในการเขียนได้
อย่างถูกต้อง  เหมาะสม   
รูปแบบการเขียนถูกต้อง  
สละสลวย  เข้าใจงา่ย  
สร้างความรู้และความ
เข้าใจให้กับผู้อ่าน  
ผลงานเปน็ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาต ิ

5.  คุณค่าของ    
     ผลงาน 

ผลงานไม่ค่อยมีคุณค่า   
และไม่เกิดประโยชน์
เทา่ที่ควร 

  ผลงานเกิดประโยชน์
และมีคุณค่าต่อตนเอง    
มีคุณค่าต่อโรงเรียน/
ท้องถิ่น  

  ผลงานเกิดประโยชน์
และมีคุณค่าต่อตนเอง    
มีคุณค่าต่อโรงเรียน/
ท้องถิ่น และมีคุณค่า
ต่อเขตและจังหวัด 

  ผลงานเกิดประโยชน์
และมีคุณค่าต่อตนเอง    
มีคุณค่าต่อโรงเรียน/
ท้องถิ่น และมีคุณค่าต่อ
เขต  จังหวัด และ
ประเทศชาต ิ
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  แบบ  ปอ.3 ( รูปแบบที่ 3 ) 

เครื่องมือการประเมิน 
การอ่าน   คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ 

ประเมินครั้งที…่……….ชื่อผู้รับการประเมิน………………………………เลขที่……………ชั้น……………… 
ประเมินวันที…่…..…เดือน……………พ.ศ………………………. 

ด้านที่                           รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับ วิธีการประเมิน 
ประเมิน  0 1 2 3 คุณภาพ  

 
  1. การอ่าน 

 สามารถ อ่านได้คล่องแคล่ว ถกูต้องตามอักขระบันทึก
การอ่าน  สรุปสาระทีส่ าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
และมีความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองที่อ่าน  ระบุแหล่งที่
อ่านไดช้ัดเจน            

 
… 

 
… 

 
 

 
… 

●  ดีเยี่ยม    
  ดี    
●  ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
● สัมภาษณ ์
● ตรวจผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

 
2.  การคิด 
     วิเคราะห์ 

 สามารถแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน  วิเคราะห์  
สังเคราะห์  วิจารณ์ ประเมินทางเลือกข้อมูลจากเรื่อง
ที่อ่าน  แล้วน าไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้                       

 
… 

 
… 

 
… 

 
 

  ดี
เยี่ยม    
  ดี    
●  ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
● สัมภาษณ ์
● ตรวจผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

 
3.   การเขียน 
       

 สามารถเขียนสรุปสาระที่ได้จากการอ่านได้อย่าง
ชัดเจน   การเขียน  ใช้ภาษาไทยในการเขียนได้อย่าง
ถูกต้อง  เหมาะสม   รูปแบบการเขียนถูกต้อง  เขียน
ด้วยลายมือตัวบรรจง  เป็นระเบียบ  สวยงาม  สื่อ
ความหมายได้อยา่งชัดเจน 

 
… 

 
… 

 
… 

 
 

  ดี
เยี่ยม    
●  ดี    
●  ผ่าน    
●  ไม่ผา่น    

● สังเกต 
● สัมภาษณ ์
● ตรวจผลงาน 
● ปฏิบัตจิริง 

  2.6 ดีเยี่ยม  
 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน  2.5   -  3.0      ระดับคุณภาพ     ดีเยี่ยม  ( 3 ) 

คะแนน  2.0    -   2.4    ระดับคุณภาพ     ดี      ( 2 ) 
                                คะแนน  1.0    -   1.4    ระดับคุณภาพ     ผ่าน    ( 1 ) 
                             คะแนน  0      -    0.9   ระดับคุณภาพ     ไม่ผ่าน  ( 0 ) 
              ระดบัคุณภาพ  อยู่ในระดับ    ดีเยี่ยม   ●  ดี     ● ผ่าน   ●   ไม่ผา่น 

          (ลงชื่อ)…………………………ผู้ประเมิน 
             (.........................................) 
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เกณฑ์การประเมิน 

 ไม่ผา่น (0) ผ่าน(1) ดี(2) ดีเยี่ยม(3) 
 
 
 
  1. การอ่าน 

 ไม่สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้อ่าน
หนังสือไม่ค่อยถูกต้อง                       
สามารถ บันทึกการอ่าน  
สรุปย่อสาระที่ส าคญัจาก
เรื่องที่อ่านไม่ได้จับ
สาระส าคญัของเรื่องที่อ่าน
ไม่ได ้

 

 สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้บา้ง 
อ่านหนังสือได้ถูกต้อง 
สามารถ   บันทึก การ
อ่าน  สรุปย่อสาระที่
ส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้
พอสมควร  และ มี
ความรู้  ความเข้าใจใน
สาระส าคญัเรื่องที่อ่าน
พอสมควร 

 สามารถเลือกแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าได้
เหมาะสม อ่านหนังสือได้
ถูกต้อง ตามอักขระ 
สามารถบันทึกการอ่าน  
สรุปย่อสาระที่ส าคญัจาก
เรื่องที่อ่านได้  และ 
 มีความรู้  ความเข้าใจใน
สาระส าคญัเรื่องที่อ่าน 

 สามารถเลือกแหล่งศึกษา
ค้นคว้าไดเ้หมาะสม อ่าน
หนังสือ  ไค้ล่องแคล่ว  
ถูกต้องตามอักขระ 
สามารถบันทึกการอ่าน  
สรุปย่อสาระที่ส าคญัจาก
เรื่องที่อ่านได้  และ 
 มีความรู้  ความเข้าใจใน
สาระส าคญัเรื่องที่อ่าน
อย่างดี 

 
 
 
  2. การคิด  
     วิเคราะห์ 

 สามารถรวบรวมข้อมลู  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  จดั
กลุ่ม  จัดล าดับ   เชื่อมโยง
ข้อมูลได้เล็กน้อย  ไม่
สามารถวิเคราะห์  
สังเคราะห์  ประเมิน
ทางเลือกและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

 สามารถรวบรวมข้อมลู  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  
จัดกลุ่ม  จดัล าดับ   
เชื่อมโยงข้อมูลได้
พอสมควร  สามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  
ประเมินทางเลือกและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง  
ตลอดจนมีค่านิยมในการ
คิด   คิดในสิ่งท่ีดี  คิดใน
สิ่งที่ถูกต้องเล็กน้อย 

 สามารถรวบรวมข้อมลู  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  
จัดกลุ่ม  จดัล าดับ   
เชื่อมโยงข้อมูลได้ดี
สามารถวิเคราะห์  
สงัเคราะห์  ประเมิน
ทางเลือกและน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้  ตลอดจนมี
ค่านิยมในการคดิ   คิด
ในสิ่งที่ดี  คิดในสิ่งท่ี
ถูกต้อง 

 สามารถรวบรวมข้อมลู  
จ าแนก  เปรียบเทียบ  จดั
กลุ่ม  จัดล าดับ   เชื่อมโยง 
ข้อมูลได้ดี  สามารถ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  
ประเมินทางเลือกและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้  
อย่างชัดเจน  ตลอดจนมี
ค่านิยมในการคดิ   คิดใน
สิ่งที่ดี  คิดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
โดยมีการแสดงออกอย่าง
ชัดเจน 

 
 
 
  3.   การเขียน    

การน าเสนอผลงานไม่เป็น
ล าดับ  ข้ันตอน   การใช้
ภาษาไทยในการเขียนยังไม่
ถูกต้อง  รูปแบบ การเขียน
ไม่ถูกต้อง    ไม่สามารถ
สร้างความรู้และความ
เข้าใจให้กับผู้อ่านได้   

สามารถน าเสนอผลงาน
เป็นล าดับ  เป็นข้ันตอน   
ผลงานการเขียน  ใช้
ภาษาไทยในการเขียนได้
อย่างถูกต้องพอสมควร  
รูปแบบ    การเขียน
ถูกต้อง    สร้างความรู้
และความเข้าใจให้กับ
ผู้อ่าน  ผลงานเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง 

สามารถน าเสนอผลงาน
เป็นล าดับ  เป็นข้ันตอน   
ผลงานการเขียน  ใช้
ภาษาไทยในการเขียนได้
อย่างถูกต้อง รูปแบบ    
การเขียนถูกต้อง  
สละสลวย  เข้าใจง่าย  
สร้างความรู้และความ
เข้าใจให้กับผู้อ่าน  
ผลงานเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน 

สามารถน าเสนอผลงาน
เป็นล าดับ  เป็นข้ันตอน   
ผลงานการเขียน  ใช้
ภาษาไทยในการเขียนได้
อย่างถูกต้อง  เหมาะสม   
รูปแบบการเขยีนถูกต้อง  
สละสลวย  เข้าใจง่าย  
สร้างความรู้และความ
เข้าใจให้กับผู้อ่าน  ผลงาน
เป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนบเอกสารในการประเมิน เช่น 
- บทความ 
- ข่าว 
- วรรณกรรมประเภทต่างๆ 
- แบบบันทึกการอ่าน 
- ชิ้นงานการสรปุยอ่สาระที่ส าคัญจากเร่ืองที่อ่าน 
- แบบบันทึกการอ่านคิดวิเคราะห์ 
- ชิ้นงาน/ผลงานการเขียน  
- โครงงาน  
- ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


