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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



ศธภ.7

 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

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

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

 
 
 
 
 

 วิธีการใชชุ้ดแบบทดสอบ
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 ทักษะภาษาไทย

แบบประเมนิ

ชั�นประถมศึกษาป�ที�
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ป.6
 ทักษะภาษาไทย

แบบประเมนิ
โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 

ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ชั�นประถมศึกษาป�ที�
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โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
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 คําชี�แจง
การประเมนิทักษะภาษาไทย 

ระดับประถมศึกษาป�ที� 6
แบง่ออกเป�น 4 ตอน คือ

 

1. ทักษะการอ่าน ระดับคํา 

2. ทักษะการเขยีน 

3. การเชื�อมโยงความหมาย

4. การคิดวเิคราะห์

 3



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ
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ตอนที�
1 การประเมินทกัษะการอา่นออกเสียง

: อา่นออก และอา่นคล่อง
1. แม ่ก กา 
2. พื�นเสียงตวัสะกด
3. คําที�มตีวัสะกด 
4. คําควบกล�า
5. อกัษรนํา
6. เรยีงพยางค์ 
7. การนัต์

8. คํา บรร
9. ร หัน
10. ทับศัพท์
11. ศัพทบ์ญัญัติ
12. สํานวน
13. สภุาษิต พังเพย
14. ราชาศัพท์
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา แม ่ก กา

เอื�อเฟ�� อเผื�อแผ่ แมน่�าคงคา

เฒา่หัวงู เก้าอี�ไมไ้ผ่
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา พื�นเสียงตัวสะกด

จองหองพองขน กําแพงเมอืงจีน

บุพเพสันนิวาส ศึกบางระจัน
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา คําที�มตัีวสะกด

ตั�งจิตอธิษฐาน ท่องเที�ยว
ล่องแก่ง 

ชา่งซอ่ม
ห้องส้วม

นั�งรา้นก๋วยเตี�ยว
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา คําควบกล�า

ผลนุผลัน พลกุพล่าน

ปรนเปรอ ใครค่รวญ
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา อักษรนํา

สยดสยอง สมคัรสมาน

สงบเสงี�ยม ขยะแขยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา เรยีงพยางค์

พยากรณ์ วนอุทยาน

สถาปนิก ปณิธาน
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แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา การนัต์

ตรรกศาสตร์ เหตกุารณ์

ปฏิสังขรณ์ วรรณยุกต์
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา คําบรร

บรรทัดฐาน บรรเทาทุกข์

บรรพชติ บรรลัยกัลป�
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา ร หัน

อาถรรพ์ สรรพนาม

วรรณกรรม พรรณนา
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โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา ทับศัพท์

เวอรช์นั โควตา

เซนติเมตร อัปเดต
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา ศัพท์บญัญัติ

โทรคมนาคม อุทยานแห่งชาติ

อาคารสงเคราะห์ ธุรกรรมการเงิน
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา สํานวน 

เข็นครกขึ�นภเูขา สุกเอาผากิน

แกวง่เท้าหาเสี�ยน กิ�งทองใบหยก
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา สุภาษิต พงัเพย

กระต่าย
หมายจันทร์

กินที�ลับ
ไขที�แจ้ง

เก็บเบี�ยใต้
ถุนรา้น

กวา่ถั�วจะสุก
งาก็ไหม้
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การอ่านคํา ราชาศัพท์

พระวรกาย พระที�นั�ง

ฉลองพระบาท พระอัยกา
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
2

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

8. คํา บรร
9. ร หัน
10. ทับศัพท์
11. ศัพทบ์ญัญัติ
12. สํานวน
13. สภุาษิต พังเพย
14. ราชาศัพท์

การประเมินทกัษะการเขียน
: เขียนถูก เขียนคล่อง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เจ้าที�เจ้าทาง

การเขียนคํา

ไปมาลาไหว้

แม ่ก กา

 20



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา พื�นเสียงตัวสะกด

นกยูงหางสวย

หอยทากมากรกั
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา คําที�มตัีวสะกด

สาวน้อยรอ้ยชงั

พอ่หมา้ยป�ายแดง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา คําควบกล�า

ผลนุผลัน

ใครค่รวญ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา อักษรนํา

สยดสยอง

ฉลาดเฉลียว
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา เรยีงพยางค์

วนอุทยาน

สถาปนิก
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา การนัต์

เหตกุารณ์

วรรณยุกต์
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา คําบรร

บรรณานุกรม

บรรดาศักดิ�
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา ร หัน

สรรพนาม

พรรณนา
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา ทับศัพท์

เวอรช์นั

โควตา
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา ศัพท์บญัญัติ

วศิวกร

ยกระดับ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา สํานวน 

ขวานผา่ซาก

ผกัชโีรยหน้า
 31



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา สุภาษิต พงัเพย

กงเกวยีน
กําเกวยีน

กระดี�ได้น�า
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

การเขียนคํา ราชาศัพท์

พระวรกาย

พระอัยกา
 33



ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตอนที�
3 การประเมนิทกัษะการเชื�อมโยงความหมาย

: ความหมาย กบั คํา

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

6. เหต ุและ ผล
7. การคาดคะเน
8. การตดัสินใจ
9. การแทน
ความหมาย
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เครื�องอุปโภค

เครื�องบรโิภค

เครื�องชงิโชค

ระดับคําเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

สวนผลไมอุ้ดมสมบูรณ์

ระดับประโยคเชื�อมโยง

สวนดอกไม้
เบง่บานสวยงาม

สวนสาธารณะกวา้งขวาง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

 ปะการงัจะเติบโตเต็มที�ใน
ระบบนิเวศที�สมบูรณ์

ปะการงั ถูกทําลายด้วย
น�ามอืของมนุษย์ จดหมดสิ�น

ระดับความเชื�อมโยง

ปะการงัเป�นสินค้าส่งออกที�มี
ราคาแพงมาก 
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ทางหนีไฟ

ทางหนีโจร

ทางหนีครู

สัญลักษณ์เชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ชุดกีฬา - ออกกําลัง - 
อาบน�า

ลําดับเหตกุารณ์เชื�อมโยง

ออกกําลัง - อาบน�า - 
ชุดกีฬา

 อาบน�า - ชุดกีฬา - 
ออกกําลัง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตัวสูงขึ�น

ตัวเล็กลง

ตัวเท่าเดิม

เหตแุละผลเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ร�ารวย

ยากจน

ปานกลาง

คาดคะเนเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ลงไปชว่ย

เรยีกคนชว่ย

เอาใจชว่ย

การตัดสินใจเชื�อมโยง
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนนุโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ความรกั

สีแดง

ป�ใหม่

การแทนความหมายเชื�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 รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

โลกรอ้น

มลภาวะต่าง ๆ ส่งผลให้ระบบนิเวศเปลี�ยนไป โรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยควนัพษิและน�าเสีย

ผูค้นทิ�งขยะลงแมน่�า ป�าไมถู้กทําลาย ถุงพลาสติก
ล้นเมอืง ภเูขาน�าแข็งละลาย

โลกเยน็ โลกแตก
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

เครื�องบนิ

สะดวกสบาย รวดเรว็ เดินทางข้ามประเทศได้
ทําด้วยเหล็ก มองลงมาเห็นภเูขา ทะเล แมน่�า 

รถไฟฟ�า เรอืโดยสาร
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ตํารวจ

อาชพีในฝ�น เป�นได้ทั�งผูช้ายและผูห้ญิง 
ดแูลประชาชน มผูีช้ว่ยสวยและใจดี ใส่หมวกน่ารกั

 เด็กส่วนใหญ่ กลัวไมก่ล้าเข้าใกล้   

ทหาร หมอ
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

ท้องฟ�า

ธรรมชาติสวยงาม สลับซบัซอ้น กวา้งใหญ่ 
สีสันสวยงาม อันตรายรอบด้าน

อยูสู่งกวา่ระดับน�าทะเล มอียูทุ่กประเทศทั�วโลก

ทะเล ภเูขา
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ศธภ.7 ทักษะภาษาไทย
แบบประเมนิ

โครงการสนับสนุนโรงเรยีนพัฒนาตนเอง รุ่นที� 2 
ตอ่เนื�องในป� 2564 โดยมลูนิธสิยามกมัมาจล

หมอ ตํารวจ ครู  มาซื�อของที�รา้นขายของข้างบา้นยาย ตํารวจจะไป
ถอนเงินต่อ หมอจะไปซื�อของที�ตลาด ครูจะไปโรงเรยีน 

ยายรบีไป โรงพยาบาล ยายจะเลือกให้ใครชว่ยไปส่งที�โรงพยาบาล 

หมอ ตํารวจ ครู
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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


