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โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
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 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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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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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
ในกระดาษคําตอบที�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

 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

 ค

 วิธีการใชชุ้ดแบบทดสอบ



ศธภ.7

 1
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 1
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 ทักษะภาษาไทย
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แบบประเมนิ
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 คําชี�แจง
การประเมินทักษะภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษาป�ที� 1 
แบง่ออกเป�น 4 ตอน คือ

 

1. ทักษะการอ่าน ระดับคํา 

2. ทักษะการเขยีน 

3. การเชื�อมโยงความหมาย

4. การคิดวเิคราะห์
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ตอนที�
1 การประเมนิทักษะการอ่านออกเสียง

: อ่านออก และอ่านคล่อง

1. พื�นเสียงแม ่ก กา 

2. แม ่ก กา 

3. พื�นเสียงตัวสะกด 

4. คําที�มตัีวสะกด

5. คําควบกล�า
6. อักษรนํา
7. เรียงพยางค์ 
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กาแฟ

การอ่านคํา พื�นเสียงแม ่ก กา 

ตะปู

เวลา

นาที
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โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เสื�อผา้

การอ่านคํา แม ่ก กา 

เล้าไก่

แมน่�า

เก้าอี�
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ป�งปอง

การอ่านคํา พื�นเสียงตัวสะกด

ฝนตก

หอมแดง

สาวสวย
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โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
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ชอ้นส้อม

การอ่านคํา คําที�มตัีวสะกด

นิ�วก้อย

เส้นด้าย

ท่องเที�ยว
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โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
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กรง

การอ่านคํา คําควบกล�า

ขวาน

ปลาย

ความ
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โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

หมู

การอ่านคํา อักษรนํา

หนอน

หญา้

หลง
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ทนาย

การอ่านคํา เรยีงพยางค์

สหาย

ชบา

แสดง
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
2 การประเมนิทักษะการเขยีน

:เขยีนถกู เขยีนคล่อง 

1. พื�นเสียงแม ่ก กา 

2. แม ่ก กา 

3. พื�นเสียงตัวสะกด 

4. คําที�มตัีวสะกด

5. คําควบกล�า
6. อักษรนํา
7. เรียงพยางค์ 
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ทะเลาะ
การเขียนคํา

พื�นเสียงแม ่ก กา 

มะเขอื
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ป�าไม้
การเขียนคํา

แม ่ก กา 

เผื�อแผ่
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
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สายลม
การเขียนคํา

พื�นเสียงตัวสะกด 

บอบบาง
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

รม่รื�น
การเขียนคํา

คําที�มตัีวสะกด

บา่ยเบี�ยง
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ปรบัปรุง
การเขียนคํา

คําควบกล�า

กลมเกลียว
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

หมวดหมู่
การเขียนคํา

อักษรนํา

หงอยเหงา
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

อนามยั
การเขียนคํา

เรยีงพยางค์

ธนาคาร
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
3

1.  ระดับคํา

2. ประดับประโยค 

3. สัญลักษณ์ 

4. ลําดับเหตกุารณ์ 

5. เหต ุและผล

6. ตัดสินใจ 

การประเมินทักษะการเชื�อมโยงความหมาย
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก

เชื�อมโยง ระดับคํา

โรงเรยีน

โรงจาํนํา

โรงพยาบาล
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก

เชื�อมโยง ระดับประโยค

เป�นไข้

 นอนดทีูวี

เล่นกับเพื�อน
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก

เชื�อมโยง สัญลักษณ์

ล้างมอื

แปรงฟ�น

เล่นน�า
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก

เชื�อมโยง ลําดับเหตกุารณ์

อาบน�า - กินข้าว -
ไปโรงเรยีน

กินข้าว - อาบน�า - 
ไปโรงเรยีน

อาบน�า - ไปโรงเรยีน -
กินข้าว
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก

เชื�อมโยง เหต ุและ ผล

เชื�อโรค

ผมยาว

ถักเป�ย
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก

เชื�อมโยง ตัดสินใจ

สวมแมส 

กางรม่ 

ใส่แวน่
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
4

การประเมนิ
ทักษะการคิดวเิคราะห์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. แมว

 สี�ขา  หูตั�ง ขนเยอะ  ตัวเล็ก น่ารกั ขี�อ้อน  เฝ�าบ้าน

ข. สุนัข ค. กระต่าย
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. มะนาว

ผลไม ้   รสเปรี�ยว  ทํากับข้าว   เปลือกแข็ง

ข. มะขาม ค. มะยม
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. ปากกา

เป�นแท่ง     มหีลายแบบ  เหลาได้    คู่ยางลบ    

ข. ดินสอ ค. สีเทียน
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. เป�ด 

มปี�ก มขีน บินได้ ปากเหลือง  วา่ยน�าเก่ง ไข่สีขาว

ข. นก ค. ไก่
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ก. มะเขือเทศ

ผลไม ้  สีแดง  ทําอาหาร   ใส่ส้มตํา 

ข. แอปเป�ล ค. เงาะ
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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

เขยีนคล่อง : นักเรียนเขยีนได้ถกูต้อง ตามเวลาที�กําหนด ได้คําละ 1 คะแนน

นักเรียนเลือกตัวเลือกที�ถกูต้อง ได้ข้อละ 1 คะแนน

นักเรียนเลือกตัวเลือกที�ถกูต้อง ได้ข้อละ 1 คะแนน

ตอนที� 1    ทักษะการอ่านออกเสียง :  

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


