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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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 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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 ค

ศธภ.7

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
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 คําชี�แจง
การประเมนิทักษะภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษาป�ที� 4 
แบง่ออกเป�น 4 ตอน คือ

 

1. ทักษะการอ่าน ระดับคํา 

2. ทักษะการเขยีน 

3. การเชื�อมโยงความหมาย

4. การคิดวเิคราะห์
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ตอนที�
1 การประเมินทกัษะการอา่นออกเสียง

: อา่นออก และอา่นคล่อง

1. แม่ ก กา 
2. พื�นเสียงตวัสะกด
3. คําที�มีตวัสะกด 
4. คําควบกล�า
5. อักษรนํา
6. เรียงพยางค์

7. การนัต์
8. คําบรร
9. ร หัน
10. ทบัศัพท์
11. ศัพทบ์ญัญัติ
12. สํานวน
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ไฟไหมป้�า

การอ่านคํา แม ่ก กา

กะลาสี

ไวเ้นื�อเชื�อใจ

เรอืดําน�า
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สังคมคนเมอืง

การอ่านคํา

แกงเห็ดเป�ดทอด 

ขัดสนเงินทอง

ขับรถผาดโผน

พื�นเสียงตัวสะกด
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ท้องทุ่งแห้งแล้ง

การอ่านคํา

ยุง้ข้าวข้างบา้น

โจ่งแจ้งล่อนจ้อน หิ�งห้อยท้ายทุ่ง

คําที�มเีสียงตัวสะกด
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เตรยีมพรอ้ม พรวดพราด

โคลงเคลง พลับพลา
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การอ่านคํา อักษรนํา

ขมุกขมวั สนิทสนม

สนุกสนาน หล่อหลอม
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การอ่านคํา เรยีงพยางค์

ฆราวาส คณานับ

ธนบัตร ปรญิญา
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การอ่านคํา การนัต์

กฎเกณฑ์ อาจารย์

ปรป�กษ์ จตุรงค์
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การอ่านคํา คําบรร

บรรณานุกรม บรรณารกัษ์

บรรพบุรุษ บรรพต
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การอ่านคํา ร หัน

อัศจรรย์ กรรมการ

จัดสรร กรรเชยีง
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การอ่านคํา ทับศัพท์

เฟซบุก๊ อีเมล

เวบ็ไซต์ อินเทอรเ์น็ต
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เภสัชกร

การอ่านคํา ศัพท์บญัญัติ

คมนาคม

ธุรกรรม อัยการ
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา สํานวน

เอาทองไปรู้
กระเบื�อง อ้อยเข้าปากชา้ง

หมาเห่า
ใบตองแห้ง เห็นขี�ดีกวา่ไส้ 
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ตอนที�
2

1. แม่ ก กา 
2. พื�นเสียงตวัสะกด
3. คําที�มีตวัสะกด 
4. คําควบกล�า
5. อักษรนํา
6. เรียงพยางค์

7. การนัต์
8. คําบรร
9. ร หัน
10. ทบัศัพท์
11. ศัพทบ์ญัญัติ
12. สํานวน

การประเมนิทกัษะการเขียน
: เขียนถูก เขียนคลอ่ง
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อาหารการกิน

การเขียนคํา แม ่ก กา

พอ่ครวัหัวป�าก์
 18



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เจ็บปวดทรมาน

การเขียนคํา พื�นเสียงตัวสะกด

จราจรติดขัด
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ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

บา้นเมอืง

การเขียนคํา คําที�มตัีวสะกด

ท่องเที�ยว
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา คําควบกล�า

โคลงเคลง

พรวดพราด
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
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การเขียนคํา อักษรนํา

สนิทสนม

ขมุกขมวั
 22



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ
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การเขียนคํา เรยีงพยางค์

ฆราวาส

ธนบตัร
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา การนัต์

รถยนต์

จตุรงค์
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การเขียนคํา คําบรร

บรรเจิด

บรรพชา
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
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การเขียนคํา ร หัน

บรรพบุรุษ

อัศจรรย์
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา ทับศัพท์

เวบ็ไซต์

อินเทอรเ์น็ต
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เทคโนโลยี

การเขียนคํา ศัพท์บญัญัติ

อุตสาหกรรม
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

อดเปรี�ยว
กินหวาน

การเขียนคํา สํานวน

ไกลป�นเที�ยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
3

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

5. ลาํดบัเหตกุารณ์
6. เหต ุและ ผล 
7. การคาดคะเน
8. การตดัสินใจ

การประเมนิทักษะ
การเชื�อมโยงความหมาย
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

กลิ�ง

มุด

ลอด

ระดับคําเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

คนออกกําลังกาย
ในสวนสาธารณะ

ระดับประโยคเชื�อมโยง

คนออกกําลังกาย
ในโรงยิม

คนออกกําลังกาย
ในฟ�ตเนส
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตํารวจจับโจรปล้น
รา้นทอง

ตํารวจจับโจร
ทํารา้ยเด็ก

ระดับความเชื�อมโยง

ตํารวจจับโจร
ปล้นทรพัย์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ถ่ายรูปได้

ห้ามถ่ายรูป

ห้ามขายของ

สัญลักษณ์เชื�อมโยง

 34



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

สอยมะละกอ - เซาะ
มะละกอ - ตํา - จิ�ม 

ลําดับเหตกุารณ์เชื�อมโยง

 เซาะมะละกอ - สอย
มะละกอ - ตํา - จิ�ม 

ตํา - เซาะมะละกอ -
สอยมะละกอ - จิ�ม   
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

อันตราย

ปลอดภัย

สนุกสนาน

เหต ุและ ผลเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

สะอาด

เสียหาย

สบาย

การคาดคะเนเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ชว่ยเหลือ

เดินผา่น

ยนืดู

การตัดสินใจเชื�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

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ข้าวผดัไข่ดาว 1 จาน 
ข้าวผดัไก่ทอด 2 จาน

ข้าวผดัไข่ดาว จานละ 20 บาท ข้าวผดัไก่ทอด จานละ
40 บาท ข้าวผดัเนื�อจานละ 50 บาท  มเีงิน 100 บาท

ต้องซื�อข้าวให้ได้ 3 จาน ต้องเลือกซื�อข้าวอยา่งไร 

ข้าวผดัไข่ดาว 3 จาน  
ข้าวผดัไก่ทอด 1 จาน  

ข้าวผดัเนื�อ 1 จาน
ข้าวผดัไข่ดาว 1 จาน 
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

แตงกวา ผกับุง้

ถั�วงอกใชเ้วลา 3-7 วนั ผกับุ้ง 7-10 วนั 
แตงกวา 45-60 วนั คะน้า 30-45 วนั 

ถ้าต้องการผกัที�ใชเ้วลาในการปลกู
 ไมเ่กิน 20 วนั ควรเลือก ผกัชุดใด 

ถั�วงอก คะน้า ถั�วงอก ผกับุง้ 
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

น้อง

เปรยีบเทียบอายุของแมว กับ คน คือ แมว 1 เดือน เท่ากับ คน 1 ป�
แมว 3 เดือน เท่ากับคน 2-4 ป� แมว 4 เดือน เท่ากับคน 6- 8 ป� 

 แมว 6 เดือน เท่ากับคน 10 ป� น้องอายุ 2 ป�พอีายุ 9 ป�  
ฉันอายุ 7 ป�    แมวของฉัน อายุ 4 เดือน แมวอายุเท่ากับใคร 

พี� ฉัน
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

สีน�าเงิน ผสมกับสีแดง

สีแดง ผสมกับ สีเหลือง เท่ากับ สีส้ม สีเหลือง ผสม กับ
สีน�าเงิน เท่ากับสีเขียว สีน�าเงิน ผสมกับสีแดง เท่ากับ 

สีมว่ง  เปลือกมงัคดุ เกิดจาก การผสมสีข้อใด 

สีแดง ผสมกับ สีเหลือง สีน�าเงิน ผสมกับสีเหลือง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

น�าผลไม้ น�าเปล่า นม

น�าผลไมใ้ห้วติามนิซ ีนมให้แคลเซยีม น�าเปล่าให้ความ
สดชื�นไมข่าดน�า วนันี�ไปวิ�งออกกําลังกายกลางแจ้ง 

ต้องเลือกดื�มน�าอะไร
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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


