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โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

แบบประเมนิ
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โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

 คํานํา

 ก

                    มูลนิธิสยามกัมมาจลได้กําหนดให้มีการออกแบบและจัดทําเครื�องมือติดตาม
ความก้าวหน้าของนักเรียนชุดแบบทดสอบวิชาภาษาไทย เพื�อให้ครูสามารถนําเครื�องมือ
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนจังหวัด
ศรีสะเกษ 

        ทั�งนี� เพื�อยกระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ�ของนักเรียนจากการ
เปลี�ยนแปลงโรงเรียนผ่านการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและนําข้อมูล
จากเครื�องมือที�ได้มาเป�นข้อมูลสะท้อนกลับแก่ฝ�ายวิชาการในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั�นเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนได้
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 ข

วิธีการประเมนิทักษะภาษาไทย

บัตรคํา การประเมนิทักษะภาษาไทย
                 ตอนที� 1 การประเมินทักษะการอ่านออกเสียง : อ่านออก และอ่านคล่อง
                 ตอนที� 2 การประเมินทักษะการเขยีน : เขยีนถูก เขยีนคล่อง
                 ตอนที� 3 การประเมนิทักษะการเชื�อมโยงความหมาย
                 ตอนที� 4 การคิดวิเคราะห์

เอกสารประกอบ
                 คู่มอืการประเมนิ
                 เอกสารการให้คะแนน
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ศธภ.7

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

 ค

 วธีิการใชชุ้ดแบบทดสอบ

1. ครูผูส้อนดาวน์โหลดชุดแบบทดสอบ 
2. การทําประเมนิทักษะภาษาไทย แบง่ออกเป�น 4 ตอนคือ 
          ตอนที� 1 ทักษะการอ่าน : ให้นักเรียนทดสอบการอ่านทีละคน โดยอ่านคําที�
กําหนดให้ ครูผูส้อนสามารถให้นักเรียนอ่านซ�า ย�า ทวน ในโครงสร้างใดโครงสร้าง
หนึ�งเพื�อฝ�กทักษะการอ่านในโครงสร้างนั�น ๆ ให้กับนักเรียนได้
         ตอนที� 2 ทักษะการเขียน : ให้นักเรียนเขยีนตามคําบอกตามคําที�กําหนดให้ลง
ในกระกาษคําตอบที�ครูผูส้อนจดัเตรียมให้ ครูผูส้อนสามารถให้นักเรียนเขยีนซ�า ย�า
ทวน ในโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ�งเพื�อฝ�กทักษะการเขยีนในโครงสร้างนั�น ๆ ให้กับ
นักเรียนได้
         ตอนที� 3 การเชื�อมโยงความหมาย : ครูผูส้อนนําภาพให้นักเรียนด ูและให้
นักเรียนเลือกตอบลงในกระดาษคําตอบที�ครูจดัเตรียมให้
         ตอนที� 4 การคิดวิเคราะห์ : ครูผูส้อนแสดงโจทยคํ์าถามให้นักเรียนด ูและให้
นักเรียนเลือกตอบลงในกระดาษคําตอบที�ครูจดัเตรียมให้
3. การแปรผลคะแนน
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3
 ทักษะภาษาไทย

แบบประเมนิ

ชั�นประถมศึกษาป�ที�

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล
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ป.3
 ทักษะภาษาไทย

แบบประเมนิ
โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 

ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ชั�นประถมศึกษาป�ที�
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

 คําชี�แจง
การประเมนิทักษะภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษาป�ที� 3 
แบง่ออกเป�น 4 ตอน คือ

 

1. ทักษะการอ่าน ระดับคํา 

2. ทักษะการเขยีน 

3. การเชื�อมโยงความหมาย

4. การคิดวเิคราะห์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
1 การประเมินทกัษะการอา่นออกเสียง

: อา่นออก และอา่นคล่อง

1. แม ่ก กา 
2. พื�นเสียงตวัสะกด
3. คําที�มตีวัสะกด 
4. คําควบกล�า
5. อกัษรนํา

6. เรียงพยางค์ 
7. การันต์
8. คํา บรร
9. ร หัน
10. ทับศัพท์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เชื�อถอื

การอ่านคํา แม ่ก กา

คะมํา

สะดอื น�าใจ
 5



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตํารวจ

การอ่านคํา พื�นเสียงตวัสะกด

ป�ขาล

ยรีาฟ ขอบคุณ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ทา้ยซอย

การอ่านคํา คําที�มตีวัสะกด

ออ่นโยน

เกี�ยวขา้ว ปฏเิสธ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ปรบัปรุง

การอ่านคํา คําควบกล�า

คลอ่งแคลว่

ขวนขวาย เศรา้ใจ
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตลิ�ง

การอ่านคํา อกัษรนํา

ฉลาด

เสนอ ถนน
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ชรา

การอ่านคํา เรยีงพยางค์

ทยอย

พลงังาน ทนาย
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ประดษิฐ์

การอ่านคํา การนัต์

ฤกษ์

เวทมนตร์ บรสิทุธิ�
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

บรรพต

การอ่านคํา คําบรร

บรรทดั

บรรดา บรรพชา
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

หรรษา

การอ่านคํา ร หัน

กรรไกร

คุณธรรม พรรคพวก
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

แผน่ดสิก์

การอ่านคํา ทบัศัพท์

แอลกอฮอลล์

อลับั�ม เชื�อถอื
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
2 การประเมินทกัษะการอา่นออกเสียง

: เขียนถูก เขียนคล่อง

1. แม ่ก กา 
2. พื�นเสียงตวัสะกด
3. คําที�มตีวัสะกด 
4. คําควบกล�า
5. อกัษรนํา

6. เรียงพยางค์ 
7. การันต์
8. คํา บรร
9. ร หัน
10. ทับศัพท์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ป�าไม้
การเขียนคํา แม ่ก กา

ไขพ่ะโล้
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

อธบิาย
การเขียนคํา พื�นเสียงตวัสะกด

ลกัษณะ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ป�� งยา่ง
การเขียนคํา คําที�มตีวัสะกด

ห้างรา้น
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

บาตรพระ
การเขียนคํา คําควบกล�า

ปลอดโปรง่
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

หลงไหล
การเขียนคํา อกัษรนํา

หยากไย่
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

 พยาบาล

การเขียนคํา เรยีงพยางค์

มหศาล
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

แซนดว์ชิ
การเขียนคํา การนัต์

ไปรษณีย์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

บรรเทา
การเขียนคํา คําบรร

บรรยาย
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

สวรรคต
การเขียนคํา ร หัน

นิทรรศการ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การต์นู
การเขียนคํา ทบัศัพท์

แคลอรี
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
3 การประเมินทกัษะ

การเชื�อมโยงความหมาย

1. ระดบัคํา
2. ระดบัประโยค
3. ระดับความ
4. สัญลกัษณ์

5. ลําดบัเหตกุารณ์
6. เหต ุและผล
7. การคาดคะเน
8. การตดัสินใจ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

รอ้งไห้

หัวเราะ

โกรธ

ระดบัคําเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

รดน�าตน้ไม้

ป�� นจกัรยาน

อา่นหนังสือ

ระดบัประโยคเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ประเพณีขอฝน
ของชาวอสีาน

ระดบัความเชื�อมโยง

ประเพณีขอข้าว
ของชาวอสีาน

ประเพณีขอไฟ
ของชาวอสีาน
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ห้องสมดุ

ห้องน�า

ห้องเรยีน

สัญลกัษณ์เชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ทานอาหาร

ทาํแผล

เลน่กฬีา

ลาํดบัเหตุการณ์เชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เป�นไข้

ทอ้งเสีย

ปวดขา

เหต ุและ ผลเชื�อมโยง

 32



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ถุงกระดาษ

ถุงพลาสตกิ

ถุงผา้

การคาดคะเนเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เสื�อชูชีพ

แวน่กนัแดด

ชุดวา่ยน�า

การตดัสินใจเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
4

การประเมนิทกัษะ
การคิดวเิคราะห์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุน่ที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. วนัเข้าพรรษา

วนัสําคัญ ทาํบญุตกับาตร เข้าวดั 
ฟ�งเทศน์ กอ่เจดยีท์ราย

ข. วนัสงกรานต์ ค. วนัวสิาขบชูา
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุน่ที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. ฟตุบอล

กฬีาสากล เลน่เป�นทมี มลีกูกลมๆ
มตีาข่าย สนามสี� เหลี�ยม พื�นดนิหรอืพื�นหญ้า

ข. ฟตุซอล ค. บาสเกตบอล
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุน่ที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. แกงเห็ดขม

อาหารพื�นบา้น นิยมทาํแกง มรีสขม
ขึ�นตามธรรมชาต ิใช้ใบและดอก

ข. แกงมะระ ค. แกงขี�เหลก็
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุน่ที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. ขายของออนไลน์

โลกออนไลน์ ทกุคนรูจ้กั เข้าถึงไดง้า่ย
ทาํงานไดท้กุเวลา สะดวก ร้านค้ามากมาย

ข. Youtuber (ยทููปเบอร์) ค. นักรวีวิ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุน่ที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. สวนสัตว์

เดก็ชอบ สนกุสนาน ตื�นเตน้ ทา้ทาย
ทศันศึกษา หลากหลายสายพันธุ ์หาดยูาก

ข. สวนน�า ค. สวนสนกุ
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 เอกสารประกอบ
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ศธภ.7

อ่านออก : นักเรียนอ่านได้ถูกต้อง ได้คําละ 1 คะแนน

อ่านคล่อง : นักเรียนอ่านได้ถกูต้อง ตามเวลาที�กําหนด ได้คําละ 1 คะแนน

เขยีนได้ : นักเรียนเขยีนได้ถูกต้อง ได้คําละ 1 คะแนน

อ่านคล่อง : นักเรียนเขยีนได้ถูกต้อง ตามเวลาที�กําหนด ได้คําละ 1 คะแนน

นักเรียนเลือกตัวเลือกที�ถกูต้อง ได้ข้อละ 1 คะแนน

นักเรียนเลือกตัวเลือกที�ถกูต้อง ได้ข้อละ 1 คะแนน

ตอนที� 1    การประเมนิทักษะการอ่านออกเสียง :  

ตอนที� 2    ทักษะการเขยีน : 

ตอนที� 3    การเชื�อมโยงความหมาย : 

ตอนที� 4    การคิดวเิคราะห์ :

 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

 คู่มอืการประเมนิ

 ครูดาวน์โหลดแบบฟอร์มการให้คะแนน : 



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล


