
โครงสร้างแบบประเมนิทักษะภาษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

ด้านที่ 1  ทักษะการอ่าน ระดับค า 

ค ำ ค ำทดสอบ 
แม่ ก กำ  ไฟไหม้ป่ำ ไว้เนื้อเชื่อใจ กะลำสี เรือด ำน้ ำ 

พ้ืนเสียงตัวสะกด สังคมคนเมือง ขัดสนเงินทอง แกงเห็ดเป็ดทอด ขับรถผำดโผน 
ค ำท่ีมีตัวสะกด  ท้องทุ่งแห้งแล้ง ยุ้งข้ำวข้ำงบ้ำน โจ่งแจ้งล่อนจ้อน หิ่งห้อยท้ำยทุ่ง 
ค ำควบกล้ ำ เตรียมพร้อม พรวดพรำด โคลงเคลง พลับพลำ 
อักษรน ำ ขมุกขมัว สนิทสนม สนุกสนำน หล่อหลอม 
เรียงพยำงค์  ฆรำวำส คณำนับ ธนบัตร ปริญญำ 
กำรันต์ กฏเกณฑ์ อำจำรย์ ปรปักษ์ จตุรงค์ 
ค ำบรร บรรณำนุกรม บรรณำรักษ์ บรรพบุรุษ บรรพต 
ร หัน  อัศจรรย์ กรรมกำร จัดสรร กรรเชียง 
ทับศัพท์ เฟสบุ๊ก อีเมล เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต 
ศัพท์บัญญัติ เภสัชกร คมนำคม ธุรกรรม อัยกำร 
ส ำนวน เอำทองไปรู้

กระเบื้อง 
อ้อยเข้ำปำกช้ำง หมำเห่ำใบตองแห้ง เห็นขี้ดีกว่ำไส้ 

 

ด้านที่ 2 ทักษะการเขียน 

ค ำ ค ำทดสอบ 
แม่ ก กำ  อำหำรกำรกิน พ่อครัวหัวป่ำ 
พ้ืนเสียงตัวสะกด เจ็บปวดทรมำน จรำจรติดขัด 
ค ำท่ีมีตัวสะกด  บ้ำนเมือง ท่องเที่ยว 
ค ำควบกล้ ำ โคลงเคลง พรวดพรำด 
อักษรน ำ สนิทสนม ขมุกขมัว 
เรียงพยำงค์  ฆรำวำส ธนบัตร 
กำรันต์ รถยนต์ จตุรงค์ 
ค ำบรร บรรเจิด บรรพชำ 
ร หัน  อัศจรรย์ บรรพบุรษ 
ทับศัพท์ เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต 
ศัพท์บัญญัติ เทคโนโลยี อุตสำหกรรม 



ส ำนวน อดเปรี้ยวกินหวำน ไกลปืนเที่ยง 
 

ด้านที่ 3 การเช่ือมโยงความสัมพันธ ์

ระดับ ค ำถำม ตัวเลือก 
ระดับค ำ ภำพ เด็กกลิ้ง กลิ้ง มุด ลอด 
ระดับประโยค ภำพ คนออกก ำลังกำย

ในสวนสำธำรณะ 
คนออกก ำลังกำยใน
สวนสำธำรณะ 

คนออกก ำลังกำยใน
โรงยิม 

คนออกก ำลังกำยใน 
ฟิตเนส 

ระดับควำม ภำพ ต ำรวจจับโจร
ปล้นร้ำนทอง 

ต ำรวจจับโจรปล้นร้ำน
ทอง 

ต ำรวจจับโจร 
ท ำร้ำยเด็ก 

ต ำรวจจับโจร 
ปล้นทรัพย์ 

สัญลักษณ์ ภำพ ห้ำมถ่ำย ถ่ำยรูปได้ ห้ำมถ่ำยรูป ห้ำมขำยของ 
ล ำดับเหตุกำรณ์ ภำพ ต ำส้มต ำ สอยมะละกอ - เซำะ

มะละกอ - ต ำ - จิ้ม 
เซำะมะละกอ - สอย
มะละกอ - ต ำ - จิ้ม 

ต ำ - เซำะมะละกอ - 
สอยมะละกอ - จิ้ม 

เหตุ และ ผล  ภำพ ยำเสพติด อันตรำย ปลอดภัย สนุกสนำน 
กำรคำดคะเน ภำพ บ้ำนจมน้ ำ สะอำด เสียหำย สบำย 
กำรตัดสินใจ ภำพ คนแก่ข้ำมถนน ยืนดู เดินผ่ำน ช่วยเหลือ 

 

ด้านที่ 4 การคิดวิเคราะห์ 

ค ำถำม  1.ข้ำวผัดไข่ดำว จำนละ 20 บำท ข้ำวผัดไก่ทอด จำนละ 40 บำท ข้ำวผัดเนื้อจำนละ 50 บำท  มีเงิน 100 
บำท ต้องซื้อข้ำวให้ได้ 3 จำน ต้องเลือกซ้ือข้ำวอย่ำงไร 

ตัวเลือก ก.ข้ำวผัดไข่ดำว 1 จำน  
ข้ำวผัดไก่ทอด 2 จำน 

ข.ข้ำวผัดไข่ดำว 3 จำน   
ข้ำวผัดไก่ทอด 1 จำน 

ค.ข้ำวผัดเนื้อ 1 จำน 
ข้ำวผัดไข่ดำว 1 จำน 

ค ำถำม  2.ถั่วงอกใช้เวลำ 3-7 วัน ผักบุ้ง 7-10 วัน แตงกวำ 45-60 วัน คะน้ำ 30-45 วัน ถ้ำต้องกำรผักที่ใช้เวลำใน
กำรปลูกไม่เกิน 20 วัน ควรเลือก ผักชุดใด 

ตัวเลือก ก.แตงกวำ ผักบุ้ง ข.ถั่วงอก คะน้ำ ค.ถั่วงอก ผักบุ้ง 
ค ำถำม 3.เปรียบเทียบอำยุของแมว กับ คน คือ แมว 1 เดือน เท่ำกับ คน 1 ปี แมว 3 เดือน เท่ำกับคน 2-4 ปี แมว 

4 เดือน เท่ำกับคน 6- 8 ปี  แมว 6 เดือน เท่ำกับคน 10 ปี น้องอำยุ 2 ปีพีอำยุ 9 ปี  ฉันอำยุ 7 ปี    แมว
ของฉัน อำยุ 4 เดือน แมวอำยุเท่ำกับใคร 

ตัวเลือก ก.น้อง ข.พ่ี ค.ฉัน 
ค ำถำม 4. สีแดง ผสมกับ สีเหลือง เท่ำกับ สีส้ม สีเหลือง ผสม กับ สีน้ ำเงิน เท่ำกับสีเขียว สีน้ ำเงิน ผสมกับสีแดง 

เท่ำกับ สีม่วง  เปลือกมังคุด เกิดจำก กำรผสมสีข้อใด 



ตัวเลือก ก. สีน้ ำเงิน ผสมกับสีแดง ข. สีแดง ผสมกับ สีเหลือง ค. สีน้ ำเงิน ผสมกับสีเหลือง 
ค ำถำม  5. น้ ำผลไม้ให้วิตำซี นมให้แคลเซียม น้ ำเปล่ำให้ควำมสดชื่นไม่ขำดน้ ำ วันนี้ไปวิ่งออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง  

ต้องเลือกดื่มน้ ำอะไร 
ตัวเลือก ก. น้ ำผลไม้ ข. น้ ำเปล่ำ ค. นม 

 


