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

 
 
 
 
 

 วธีิการใชชุ้ดแบบทดสอบ
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2. ทักษะการเขยีน 

3. การเชื�อมโยงความหมาย

4. การคิดวเิคราะห์
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รูห้ลบเป�นป�ก
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สกุเอาเผากนิ

 16



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอา่นคํา สภุาษิต พังเพย

กรงกรรม 
กรงเวร

รกัยาวให้บั�น
รกัสั�นให้ตอ่

แกวง่เทา้หาเสี�ยน เขน็ครกขึ�นภเูขา
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การประเมินทกัษะการเขียน
: เขียนถูก เขียนคล่อง
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ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา
คําบรร 

บรรยากาศ

เชงิอรรถ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา
ร หัน

ตรรกวทิยา

บรรพชติ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา
ทบัศัพท์

ไวรสัโคโรนา

มติเตอร์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา
ศัพทบ์ญัญัติ

อพารต์เมน้ต์

ธรุกรรม
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา
สํานวน

น�าทว่มทุง่
ผกับุง้โหรงเหรง

น�าผึ�งหยดเดียว
 30



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา
สภุาษิต พังเพย

เขา้เมอืงตาหลิ�ว
ตอ้งหลิ�วตาตาม

ขวา้งงไูมพ้่นคอ
 31



ศธภ.7

1. ระดบัคํา
2. ระดบัประโยค
3. ระดบัความ
4. สัญลักษณ์

 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที� 
3 การประเมนิทักษะ

การเชื�อมโยงความหมาย

5. ลาํดบัเหตกุารณ์
6. เหต ุและ ผล
7. การคาดคะเน
8. การตดัสินใจ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ระดบัคําเชื�อมโยง

พิพิธภณัฑ์

ห้องสมดุ

ทอ้งฟ�าจําลอง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เชื�อมโยง

ชาวสวนขดุรองน�า

ระดบัประโยค

ชาวสวนเกบ็ผลไม้

นักทอ่งเที�ยว
นั�งเรอืชมสวน
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เชื�อมโยง ระดบัความ

ถา้ทกุคนทิ�งขยะลงแหลง่น�า
น�าจะเน่าเสียส่งกลิ�นเหมน็

พนักงานเกบ็ขยะ
ไมท่าํหน้าที�ของตนเอง

ถา้ทกุคนไมม่คีวามรบัผดิชอบ
บา้นเมอืงจะสกปรก
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เชื�อมโยง สัญลกัษณ์

ห้างสรรพสินค้า

สวนสาธารณะ

สวนสัตว์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เชื�อมโยง ลาํดบัเหตกุารณ์

ตอก ต ีปรุง ทอด

ตอก ทอด ต ีปรุง

ต ีตอก ทอด ปรุง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เชื�อมโยง เหต ุและ ผล

สนกุสนาน 

ไมส่บาย

 หกลม้
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เชื�อมโยง คาดคะเน

แห้งแลง้

ไฟไหม้

น�าทว่ม
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

FIAT

เชื�อมโยง การตดัสินใจ

รบัขนมและขึ�นรถไป

ไมร่บัขนมและ
หาคนชว่ยเหลอื

รบัขนมและ
กลา่วขอบคุณ
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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 รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. ฉลาม

อยูใ่นทะเลลกึ ตวัใหญ่ กนิสัตวเ์ลก็เป�นอาหาร

ไมใ่ช่ปลา ดรุ้าย 

ข. วาฬ ค. โลมา
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. ร้านสะดวกซื�อ

จับจ่ายใช้สอย ข้าวของเครื�องใช้ อาหารการกิน
กว้างขวาง ตดิแอร์เย็นสบาย พักผ่อนหย่อนใจ

ข. ห้างสรรพสินค้า ค. ตลาด
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก.ตกใจ

มเีหตกุารณ์ อารมณ์เปลี�ยนแปลง 

หัวใจเตน้แรง หน้าเปลี�ยนสี ฉนุเฉียว

ข.โกรธ ค.กลวั
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก.บญุบั�งไฟ

งานประจาํป� ประกวดแข่งขัน สนกุสนาน 

มเีอกลกัษณ์โดดเดน่ อยูบ่นฟ�า

ข.ลอยกระทง ค.ผตีาโขน
 45



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก.ป�า

ตน้ไมเ้ยอะ มีสัตว์ป�า มนี�าตก ป�นป�าย
อนัตราย อยูส่งูกวา่ระดบัน�าทะเล

ข.ภเูขา ค.สวนผลไม้
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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


