
แนวทางการจัดกจิกรรม 
ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนทีม่ปัีญหาทางการเรียนรู้ 
ช่วงช้ันที่  ๑ 

(ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มนิเทศติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครพนม  เขต  ๑ 



ค ำน ำ 

 

 ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือของคนในชาติท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  เพื่อใหเ้ขา้ใจกนั  ดงันั้นจึงมี             
ความจ าเป็นตอ้งฝึกฝนใหเ้กิดทกัษะทั้งการฟัง  การพดู  การอ่านและการเขียน  และจากการส ารวจและนิเทศ
ติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้  พบวา่  มีนกัเรียนส่วนหน่ึงท่ีอ่านหนงัสือไทยไม่ออกและเขียนหนงัสือ
ไทยไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงสาเหตุมาจากนกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะนอ้ยและครูยงัขาดเทคนิคในการจดักิจกรรม            
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาภาษาไทย   
 

 ดงันั้น  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต  ๑  จึงไดจ้ดัท าโครงการพฒันาแบบฝึกทกัษะ 
การอ่านและการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้   ช่วงชั้นท่ี  ๑  (ชั้นประถมศึกษา             
ปีท่ี ๑-๓)  ไดจ้ดัท าแนวทางในการจดักิจกรมการเรียนรู้การสอนอ่านและเขียน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้  ช่วงชั้นท่ี  ๑  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑)  ประกอบแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย  
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  ช่วงชั้นท่ี  ๑  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓)  เพื่อใหค้รูผูส้อนใชเ้ป็น
แนวทางในการจดักิจกรรม  แกปั้ญหาและพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยใหก้บันกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  แนวทางการจดักิจกรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียน
ภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  ช่วงชั้นท่ี  ๑  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑)  เล่มน้ี  จะเป็น
แนวทางในการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
ช่วงชั้นท่ี  ๑  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓)   ของครูผูส้อนผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก ์ เพื่อจะช่วย
ส่งเสริม  แกปั้ญหา  และพฒันาการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ในชั้นเรียน
ไปพร้อม ๆ กบันกัเรียนปกติได ้    
 

 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต  ๑ 

                               มิถุนายน  ๒๕๕๒ 
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ค ำช้ีแจง 
 

 ค ำช้ีแจงส ำหรับครูผู้สอน 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้  ช่วงชั้นท่ี  ๑  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓) จดัท าข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน 
ภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  ช่วงชั้นท่ี  ๑  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มีความรู้และความเขา้ใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้  เกิดความมัน่ใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนดงักล่าว 

แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  มีสาระส าคญั   ๓   ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  ๑  บทน า    
ส่วนท่ี  ๒  เอกสาร  หลกัการ  และแนวคิด 

ส่วนท่ี  ๓  แผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๓  ประกอบดว้ย 
   แผนการจดัการเรียนรู้  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  จ านวน  ๑๒  แผน 

   แผนการจดัการเรียนรู้  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒  จ านวน  ๑๔  แผน 

   แผนการจดัการเรียนรู้  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓  จ านวน  ๑๐  แผน 
 แผนการจดัการเรียนรู้  ประกอบดว้ยส่วนส าคญั  ๘  ส่วน  ไดแ้ก่  สาระส าคญั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้   สาระการ
เรียนรู้   กระบวนการจดัการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  การวดัผลและการประเมินผล  กิจกรรมเสนอแนะ                   
ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  และในส่วนทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้ไดมี้บนัทึกผล
หลงัการจดัการเรียนรู้  ขอ้เสนอแนะ  ปัญหาและอปุสรรคไวใ้หส้ าหรับครูผูส้อนไดบ้นัทึก  นอกจากน้ีในส่วนทา้ยของแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ยงัประกอบดว้ย  ใบความรู้  แบบกรอกรายการต่าง ๆ  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ซ่ึงถา้ไม่
ปรากฏใหเ้ห็นในทา้ยแผนการจดัการเรียนรู้  ใหไ้ปดูในคู่มือการใชแ้บบฝึกฯ  ซ่ึงจะมีรายละเอียดทุกอยา่ง  ส่วนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  สามารถปรับและยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  

 ก าหนดใหน้ าแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไปสอนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓  เวลาในการจดักิจกรรม
โดยประมาณในเอกสารเล่มน้ีแผนการจดัการเรียนรู้ละ  ๑  ชัว่โมงเป็นส่วนใหญ่  กิจกรรมใดท่ีตอ้งการฝึกฝนใหน้กัเรียนเกิด
ทกัษะก็สามารถเพ่ิมเวลาในการสอนได ้   ใชส้อนนอกเวลาเรียนปกติทุกวนั  ซ่ึงอาจจะใชส้อนเสริมในช่วงพกักลางวนั  หรือ  
ก่อนเลิกเรียนหรือหลงัเลิกเรียน  ถา้กิจกรรมใดท่ีท่านตอ้งการฝึกฝนเป็นพิเศษ  ก็สามารถยดืหยุน่การจดักิจกรรมไดต้ามความ
เหมาะสม   การจดักิจกรรมควรจดัอยา่งต่อเน่ือง  ตามล าดบัขั้นตอน  และครูผูส้อนสามารถน ากิจกรรมไปปรับปรุงหรืออาจ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ข้ึนมาใชเ้องได ้ โดยยดึมาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดัเป็นหลกั  และสามารถน าแนวทางการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
 

  

 บรรณานุกรม  

  

 

ข 



สำรบัญ 
 

 หน้ำ 

ค าน า ก 
ค าช้ีแจง ข 
สารบญั ค 
บทท่ี  ๑  บทน า ๑ 
บทท่ี  ๒  เอกสาร  หลกัการ  และแนวคิด ๓ 
บทท่ี  ๓  แผนการจดัการเรียนรู้ ๙ 
           แผนการจดัการเรียนรู้  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑  
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑ ๑๐ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๒ ๑๙ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๓ ๒๕ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๔ ๓๐ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๕ ๓๗ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๖ ๔๔ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๗ ๕๓ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๘ ๖๑ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๙ ๖๙ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๐ ๗๗ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๑ ๘๔ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๒ ๙๓ 
         แผนการจดัการเรียนรู้  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ๑๐๒ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑ ๑๐๓ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๒ ๑๑๑ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๓ ๑๒๐ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๔ ๑๒๙ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๕ ๑๓๙ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๖ ๑๔๙ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๗ ๑๕๘ 



สำรบัญ  (ต่อ)  

 หน้ำ 

              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๘ ๑๖๙ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๙ ๑๗๘ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๐ ๑๘๕ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๑ ๑๙๓ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๒ ๒๐๐ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๓ ๒๐๗ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๔ ๒๑๔ 
         แผนการจดัการเรียนรู้  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ๒๒๑ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑ ๒๒๒ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๒ ๒๒๙ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๓ ๒๓๗ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๔ ๒๔๓ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๕ ๒๕๒ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๖ ๒๕๙ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๗ ๒๖๗ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๘ ๒๗๕ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๙ ๒๘๑ 
              แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  ๑๐ ๒๘๗ 
บรรณานุกรม ๒๘๙ 

 

 

 

 



บทที ่ ๑ 

บทน า 
 

ความเป็นมา 
  

 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ  ซ่ึงสังคมปัจจุบนัไดใ้ห้ 
ความสนใจในการพฒันาคนทั้งคนปกติและคนท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ มากข้ึน  โดยใหค้วามส าคญั 
ต่อการจดัการศึกษาเพื่อช่วยเหลือใหบุ้คคลเหล่าน้ีไดพ้ฒันาศกัยภาพและอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข   
(ชฎารักษ ์ บูรณ์เจริญ.  ๒๕๔๗ : บทน า)  ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๔๐             
ไดก้ าหนดไวว้า่  บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดั
ใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย  โดยรัฐตอ้งสงเคราะห์ 
ผูพ้ิการทุพพลภาพ  และผูด้อ้ยโอกาสใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดี  สามารถพึ่งตนเองได ้  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.   ๒๕๓๕ กล่าวไวว้า่  การศึกษาพิเศษเป็นการศึกษาท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนท่ีมี
ความบกพร่องทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  จิตใจ  ไดเ้รียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย  จิตใจ
และความสามารถ  (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  ๒๕๔๔  ก : ๑)  การจดัการศึกษา
ส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ตอ้งจดัดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงความสามารถของเด็กแต่
ละประเภท  ไดแ้ก่  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว  เด็กท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรม   เด็กออทิสติก  เด็กสมาธิสั้น  เด็กท่ีมีความบกพร่องซ ้ าซอ้น  เด็กปัญญาเลิศ  และเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้  (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  ๒๕๔๔  ข :  ๘) 
 การศึกษาพิเศษ  หมายถึง  การจดัการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเป็นนกัเรียนท่ีมี
ความแตกต่างไปจากเพื่อนร่วมวยัหรือผดิปกติไปจากธรรมดาในดา้นเชาวปั์ญญา  ซ่ึงอาจจะต ่าหรือสูงกวา่ปกติ  
และมีลกัษณะทางดา้นร่างกาย  อารมณ์และสังคม  ความสามารถทางการฟังหรือการพูด  เพื่อใหน้กัเรียน
ดงักล่าวไดรั้บการพฒันาอยา่งเหมาะสมและเตม็ศกัยภาพท่ีมีอยู ่ ทั้งน้ีรวมถึงเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  (Learning  Disabilities)  หมายถึง  เด็กท่ีมีความบกพร่องใน
กระบวนการทางจิตวทิยา  ท าใหเ้ด็กมีปัญหาในการใชภ้าษาทั้งในการฟัง  การอ่าน  การเขียน  และการสะกด
ค า  หรือมีปัญหาในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  ปัญหาดงักล่าวมิไดมี้สาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย  
แขน  ขา  ล าตวั  สายตา  การไดย้นิ  ระดบัสติปัญญา  อารมณ์  และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก                                        
(ผดุง  อารยะวญิญู.  ๒๕๔๒ : ๑๑๕) 



๒ 

 

 การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔  ซ่ึงเป็นหลกัสูตร
แกนกลางท่ีมีโครงสร้างหลกัสูตรยดืหยุน่  มุ่งเนน้การเรียนรู้ท่ียดึหลกัวา่ผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด  ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  
(กระทรวงศึกษาธิการ.  ๒๕๔๕ :  ๓)  การจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ 
ท่ีสถานศึกษาตอ้งใชเ้ป็นหลกัเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด  การเรียนรู้และการแกปั้ญหาการเรียนรู้ภาษาไทยจึงตอ้ง
เรียนเพื่อการส่ือสารใหส้ามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งพินิจพิเคราะห์  สามารถเลือกใชค้  าเรียบเรียง    
ความคิด  ความรู้และใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามกฎเกณฑ์ตรงตามความหมายและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงตอ้งไดรั้บ
การฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษา  (กระทรวงศึกษาธิการ.  ๒๕๔๕ : ๒)  ดงันั้นภาษาไทยจึงมี
ความส าคญัและความจ าเป็นต่อผูเ้รียนทุกคน  โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนเป็นทกัษะท่ีส าคญัและมีคุณค่า
ต่อการเรียนรู้   เด็กในวยัเรียนหากมีความสามารถในเร่ืองการอ่านและการเขียนไดดี้มกัจะประสบความส าเร็จ
ในการเรียนรู้สาระอ่ืน ๆ ไปดว้ย  ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสอนใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถอ่านออก
เขียนได ้ โดยเฉพาะผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกลุ่มหน่ึงท่ีเรียนร่วมอยู่
ในชั้นเรียนปกติ  และนกัเรียนจะมีปัญหามากในดา้นการฟัง การพดู  การอ่านและการเขียน  จึงท าใหน้กัเรียน
ไม่สนใจการเรียน  ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ทั้ง ๆ ท่ีระดบัสติปัญญาเท่ากบัเด็กปกติ             
ซ่ึงนกัเรียนเหล่าน้ีสามารถเรียนรู้ได ้ เพียงแต่ตอ้งเรียนรู้ดว้ยวธีิท่ีแตกต่างกบัเด็กปกติอยา่งเช่น  วธีิสอน  
กระบวนการเรียนรู้   การวดัผลและประเมินผล และส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม  เขต  ๑  ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นดงักล่าว  
จึงไดจ้ดัท าโครงการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้    
ช่วงชั้นท่ี  ๑  เพื่อใหค้รูผูส้อนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาและช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
เหล่าน้ีใหส้ามารถเรียนรู้ร่วมกบันกัเรียนในชั้นเรียนปกติได ้
 

วตัถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
ช่วงชั้นท่ี  ๑ 

๒.  เพื่อแกปั้ญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้                 
ช่วงชั้นท่ี  ๑  ใหอ่้านออกเขียนได ้ และสามารถพฒันาการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ  กบัเด็กในชั้นเรียนปกติได ้

๓.  เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
ช่วงชั้นท่ี  ๑ 
 ๔.  เพื่อพฒันาศกัยภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและเขียน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้  ของครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช่วงชั้นท่ี  ๑ 

๕.  เพื่อเป็นส่ือตน้แบบใหค้รูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาส่ือ/
นวตักรรมใชก้บันกัเรียนในชั้นเรียนท่ีสอนได ้



๓ 

 

บทที ่  ๒ 

เอกสาร  หลกัการ  และแนวคดิ 
 

เด็กทีม่ปัีญหาทางการเรียนรู้   (Learning  Disabilities -  LD) 
  

 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  (Learning  Disabilities)  หรือ  LD  หมายถึง  เด็กท่ีมีความบกพร่อง            
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทกัษะกระบวนการทางจิตวทิยาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  หรือมากกวา่  ๑  เร่ือง  ท าใหเ้ด็กมีปัญหาใน
การใชภ้าษา  การคิด  การพูด  การอ่าน  การเขียน  หรือการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์  ปัญหาดงักล่าวมิได ้          
มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกายและการเคล่ือนไหว  สายตา  การไดย้นิ  ระดบัสติปัญญา  อารมณ์
และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็ก  (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  ๒๕๔๓ :  ๑๕)  
 

ลกัษณะของเด็กทีม่ปัีญหาทางการเรียนรู้ 
ปัญหาทางภาษา   เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ส่วนมากมีปัญหาในดา้นการพดู  การใชภ้าษา  ซ่ึงแบ่งออกได้
ดงัน้ี 
 ๑.  การอ่าน  เด็กอาจอ่านขา้มบรรทดั  จบัหนงัสือเขา้ชิดหนา้  สั่นศีรษะขณะอ่านหนงัสือ ใชเ้สียงสูง
ขณะออกเสียง  กดัริมฝีปากขณะอ่านหนงัสือ  อ่านหนงัสือไม่ออก  ไม่ยอมอ่านตามท่ีครูสั่ง  อาจร้องไห้ 
 ๒.  การจ าค า  อ่านขา้มค า  ใชค้  าอ่ืนแทนค าท่ีอ่าน  อ่านสลบักนั  อ่านออกเสียงผดิ  อ่านค าง่าย   
ไม่ได ้ อ่านชา้  อ่านไม่ออก 
 ๓.  ความเขา้ใจ  จ  าเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้ ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน  จ  าขั้นตอนของเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้            
จบัใจความส าคญัไม่ได ้                     
 ๔.  ลกัษณะอ่ืนๆ  เช่น  อ่านทีละค า  ทีละพยางค ์ อ่านดว้ยเสียงสูง  มีปัญหาในการอ่านค าท่ีมีตั้งแต่  
๒  พยางคข้ึ์นไป  โดยเด็กมกัอ่านทีละพยางค ์ จึงไม่สามารถน าพยางคม์ารวมกนัเป็นค าได ้ ไม่เขา้ใจ
ความหมาย  รวมไปถึงการไม่เวน้วรรคในขณะอ่าน  หรือเวน้วรรคผดิ  เป็นตน้ 
 

ความบกพร่องทางการอ่าน 

 ความบกพร่องทางการอ่าน  เด็กท่ีอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได ้ อาจมีสาเหตุมาจากองคป์ระกอบหลาย
ประการ  เด็กบางคนอาจขาดเรียนบ่อย  เพราะตอ้งช่วยบิดามารดาในการประกอบอาชีพ  บางคนตอ้งหาเล้ียง
ครอบครัว  บางคนตอ้งเดินทางไกลจึงท าใหไ้ม่อยากมาโรงเรียน  บางคนพูดภาษาถ่ินมาแต่ก าเนิด  เม่ือมาเรียน
ภาษาไทยกลางท่ีโรงเรียนจึงท าใหเ้ด็กเรียนไดไ้ม่ดี  เพราะอิทธิพลของภาษาถ่ินท่ีมีโครงสร้างของเสียงพดู              
ค  าและประโยคต่าง ๆ  ของเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ตามนิยามทางการศึกษาพิเศษ  เพราะถา้แกปั้ญหา
ดงักล่าวใหลุ้ล่วงไป  เด็กก็สามารถอ่านออกเขียนได ้ แต่เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านตามนิยามทางการศึกษา

 



๔ 

 

พิเศษ  ถึงแมจ้ะสามารถแกปั้ญหาดงักล่าวไปแลว้  เด็กก็ยงัอ่านไม่ไดอ้ยูน่ัน่เอง  เด็กท่ีมีปัญหาในการอ่านอาจมี
พฤติกรรม  ดงัน้ี 
 ๑.  จ าตวัอกัษรไม่ได ้ ท าใหอ่้านเป็นค าไม่ได ้
 ๒.  จ าตวัอกัษรไดบ้า้ง  แต่อ่านเป็นค าไม่ได ้
 ๓.  ความสามารถในการอ่านต ่ากวา่นกัเรียนอ่ืนในชั้นเรียนเดียวกนั 
 ๔.  ระดบัสติปัญญาของเด็กอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ียหรือสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ีย  เม่ือวดัโดยใชแ้บบทดสอบ
เชาวปั์ญญาท่ีเช่ือถือได ้
 ๕.  เด็กบางคนอาจมีความไวในการใชส้ายตา 
 ๖.  พดูไม่เป็นประโยค 
 ๗.  เด็กบางคนอาจมีความไวในการฟัง 
 ๘.  เด็กสามารถเขา้ใจภาษาไดดี้หากใหเ้ด็กฟังหรือมีคนอ่านหนงัสือใหฟั้ง  หรือฟังจากเทป              
แต่ถา้อ่านเองเด็กจะอ่านไม่ได ้ อ่านไม่เขา้ใจ  หรือจบัใจความไม่ได ้
 ๙.  อ่านค าโดยสลบัตวัอกัษร  เช่น 
   กบ    เป็น    บก 
   มอง    เป็น    งอม 
   ยอด    เป็น    ดอย 
   กาบ    เป็น    บาก 
 ๑๐.  ไม่เขา้ใจตวัอกัษรใดมาก่อน – หลงั  ตวัอกัษรใดอยูท่างซา้ยหรือขวา  
 ๑๑.  ไม่สามารถแยกเสียงสระในค าได ้ เช่น  แมลง  เด็กมกัอ่านค า  แมลง  วา่  แม-ลง                  
หรือ  มะ-แลง - ลง  เป็นตน้ 
 

ความบกพร่องทางการเขียน 
 การเขียนเป็นทกัษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา  ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะในการฟัง                      
การอ่าน  การพดูและการเขียน  การเขียนเป็นการแสดงออกซ่ึงแนวความคิดของผูเ้ขียน  และจะตอ้งน าค า      
ในภาษามาร้อยเรียงกนัอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย  เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้มกัมี               
ความบกพร่องในการเรียงล าดบั  ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้ด็กไม่สามารถเขียนหนงัสือได ้  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเขียนอาจแสดงพฤติกรรมในการเขียนดงัน้ี 
 ๑.  ไม่สามารถลอกค าท่ีครูเขียนบนกระดานลงสมุดของนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ๒.  เขียนประโยคตามครูไม่ได ้
 ๓.  ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตได ้
 ๔.  บางรายอาจมีปัญหา 
 



๕ 

 

หลกัการเกีย่วกบัการสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 เบญจพร  ปัญญาทอง  (๒๕๔๓ : ๑๘-๒๒)  กล่าววา่  ในการจดัการเรียนการสอน  หากครูน า
หลกัการสอนท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมไปใช ้ จะช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  หลกัการท่ีเหมาะสมมีดงัน้ี 
 หลกัการทัว่ไป  

๑.  สอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด  การเร่ิมตน้ท่ีดีควรเร่ิมในระดบัท่ีต ่ากวา่ความสามารถของเด็ก
เล็กนอ้ย  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตนประสบความส าเร็จในการเรียน  ท าใหเ้ด็กมีก าลงัใจท่ีจะเรียนในระดบั        
ท่ียากข้ึนต่อไป 

๒.  สอนจากส่ิงท่ีเด็กคน้เคยไปหาส่ิงท่ีไม่คุน้เคย   เด็กสามารถเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายถา้ครูเร่ิมตน้
สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคย  จากนั้นสอนเพิ่มเติมในส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย 
  ๓.  ใหโ้อกาสเด็กเลือกเรียน  เด็กควรมีโอกาสเลือกเรียนหรือเลือกท ากิจกรรมท่ีตนเองสนใจ 
  ๔.  ใหเ้ด็กมีความสุขในการเรียน  เด็กควรมีโอกาสเลือกเรียนหรือเลือกท ากิจกรรมท่ีตนเอง
สนใจ 
  ๕.  ใชป้ระสบการณ์ตรง  ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงในเร่ืองนั้น ๆ   
วธีิการน้ีจะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน  รวมถึงการใหเ้ด็กมีโอกาสศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง 
  ๖.  ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ตามขีดความสามารถของตน  การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ           
ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก  เพราะเด็กแต่ละคนจะมีความกา้วหนา้ในการเรียน
ไม่เหมือนกนั  และใชเ้วลาเรียนในเร่ืองเดียวกนัแตกต่างกนั  ดงันั้นเด็กพิเศษอาจตอ้งสอนเป็นรายบุคคล           
สอนกลุ่มเล็ก ๆ  ติวก่อนเขา้เรียนหรือสอนเสริมหลงัเลิกเรียน  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความพร้อมของเด็กและครูผูส้อน  
จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิการสอนหลายรูปแบบผสมผสานกนั 
  ๗.  ใชแ้รงเสริมอยา่งมีประสิทธิภาพ  เด็กตอ้งการก าลงัใจจากครูอยา่งสม ่าเสมอ  ค าชมจากครู         
จึงเป็นส่ิงส าคญัเพียงแต่ครูพูดวา่  “ดี  ดีมาก  ถูกตอ้ง”  หรือแมแ้ต่ให ้ “แตม้ดาว”  จะช่วยใหเ้ด็กมีก าลงัใจและ
พยายามมากข้ึน 
  การใหแ้รงเสริม  (รางวลัและค าชมเชย)  ครูจ าเป็นตอ้งให้ทนัทีท่ีมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการ                
เพื่อใหเ้ด็กท าพฤติกรรมนั้นเพิ่มข้ึน  หยดุแรเสริมทนัทีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์  หรือเพียงแต่น่ิง
เฉยโดยไม่แสดงปฏิกิริยาใด ๆ ก็ได ้ ครูควรให้แรงเสริมอยา่งสม ่าเสมอ  และลดแรงเสริมลงทีละนอ้ย               
เม่ือเด็กมีพฤติกรรมคงท่ีแลว้ครูจึงงดแรงเสริม  หรือให้แรงเสริมเป็นคร้ังคราว  เพื่อใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรม         
ท่ีพึงประสงคต์ลอดไป 
  ๘.  กระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิด  ลกัษณะการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กได ้ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น  เช่น 
   ๘.๑  สถานการณ์สมมติ  ครูอาจสร้างสถานการณ์สมมติเพื่อใหเ้ด็กร่มแสดงความคิดเห็น 
   ๘.๒  ครูใหก้ารบา้นท่ีเด็กสามารถหาค าตอบไดห้ลาย ๆ  ค าตอบ 



๖ 

 

   ๘.๓  วธีิถามตนเอง  ครูอาจกระตุน้ให้เด็กตั้งค  าถามเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน  เช่น  เร่ืองราว
เก่ียวกบัอะไร  โจทยถ์ามอะไร  วธีิท าท าอยา่งไร 
  ๙.  ใหเ้ด็กเรียนจากเพื่อน  เด็กเก่งอาจช่วยครูอธิบายบางวิชาใหเ้พื่อนฟัง  หรือเพื่อนช่วยอธิบาย
เพิ่มเติมใหแ้ก่เพื่อน ท่ีนัง่ใกล ้ๆ 
  ๑๐.  แจง้ผลการเรียนให้เด็กทราบโดยเร็ว  ช่วงแรก ๆ  เด็กจะกระตือรือร้นอยากทราบค าตอบ  
เม่ือพบวา่เด็กตอบผดิครูควรบอกใหเ้ด็กทราบ  ช่วยเหลือเด็กไดป้รับปรุงแกไ้ขและอธิบายเพิ่มเติมในส่ิงท่ีเด็ก
ไม่เขา้ใจ 
  ๑๑.  ทบทวนบทเรียนบ่อย   โดยใหเ้ด็กสรุปส่ิงท่ีเรียนมาแลว้  น าบทเรียนมาทบทวนบ่อย  ๆ           
ในรูปกิจกรรมอ่ืน ๆ 
  ๑๒.  สอนโดยการเนน้ย  ้า  เช่ือมโยงกบัวชิาอ่ืนดว้ย  เด็ก LD  จะเรียนรู้ชา้  นกัเรียนไดห้นา้ลืม
หลงั  ครูอาจใชว้ธีิเช่ือมโยงบทเรียนกบัวชิาอ่ืน ๆ  เพื่อเนน้ย  ้าใหเ้ด็กเขา้ใจบทเรียนและจ าไดแ้ม่นย  าข้ึน 
  ๑๓.  จดัหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียน  เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นการเรียนรู้มกัมีสมาธิสั้นร่วม
ดว้ย  ดงันั้นหอ้งเรียนควรมีผนงักั้นทั้ง  ๔  ดา้น  จดัห้องใหเ้ป็นระเบียบ  สวยงามและมีเสียงรบกวนจาก
ภายนอกนอ้ยท่ีสุด  เพื่อไม่ให้เด็กวอกแวกง่าย 
  ๑๔.  ใชค้  าสั่งท่ีสั้นและเขา้ใจง่าย  ครูควรใชค้  าสั่งสั้น ๆ  ท่ีเขา้ใจง่าย  น าไปปฏิบติัได ้
  ๑๕.  มองหาจุดเด่น  จุดดอ้ยของเด็ก  ส่งเสริมใหเ้ด็กแสดงความสามารถพิเศษ  หรือเป็นคนเก่ง
ในจุดท่ีเขามีศกัยภาพ 
  ๑๖.  ใหเ้ด็กมีโอกาสแสดงความเป็นผูน้ า  เพื่อใหเ้ด็กพฒันาความเป็นผูน้ า 
  

 จากการศึกษาหลกัการ แนวคิด และวธีิการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านและเขียนภาษาไทย  
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  จึงไดน้ ามาประมวลและวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้บกพร่องของนกัเรียน  
พฒันาเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย  ช่วงชั้นท่ี  ๑  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓  แยกเป็น
ระดบัชั้นเรียน  โดยก าหนดเน้ือหาสาระและทกัษะในการพฒันาในแต่ละระดบัชั้นเรียน  ดงัน้ี 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑   
  ๑.  พยญัชนะไทย 
  ๒.  การผนัวรรณยกุต ์
  ๓.  มาตราแม่  ก  กา 
  ๔.  มาตราตวัสะกด 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
  ๑.  สระและพยญัชนะ 

 ๒.  วรรณยกุต ์
  ๓.  มาตราแม่  ก  กา 



๗ 

 

  ๔.  มาตราตวัสะกด 
  ๕.  ค าท่ีใช ้ รร  (รอ-หนั)  และบนั 
  ๖.  ค  าท่ีมีตวัการันต ์
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
  ๑.  สระ 
  ๒.  พยญัชนะ 
  ๓.  วรรณยกุต ์
  ๔.  ค  าท่ีประและไม่ประวสิรรชนีย ์
  ๕.  ค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด 
  ๖.  ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
  ๗. ค าควบกล ้า  
  

กระบวนการพฒันา 
 การก าหนดกระบวนการพฒันานกัเรียนจากความสามารถขั้นพื้นฐานไปสู่ความสามารถ 
ขั้นสูง ไดอ้าศยัแนวคิดเร่ือง “เส้นพฒันา”  ของ ดร.โกวทิ  ประวาลพฤกษ ์ซ่ึงไดใ้ห้ความหมายของ 
เส้นพฒันาไวว้า่  “เส้นพฒันา  คือ  กิจกรรมกระบวนการพฒันาท่ีต่อเน่ืองกนัจะเป็นอะไรก็ไดแ้ต่ตอ้งอาศยัฐาน
ซ่ึงกนัและกนั  เป็นการเรียงล าดบัความส าคญัของการพฒันาอยา่งเป็นระบบ  โดยเร่ิมส่ิงท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุด
ก่อน  เส้นใดก็ตามท่ีสามารถอธิบายต่อเน่ืองกนัไดก้็เป็นเส้นพฒันาของเร่ืองนั้น ๆ (ส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ.  ๒๕๓๗ : ๖๒) 
    จากแนวคิดในเร่ืองเส้นพฒันามาผสมผสานกบัลกัษณะท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้  
จึงไดน้ ามาก าหนดเป็นกระบวนการพฒันาการฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้  ตามเน้ือหาสาระขา้งตน้  ซ่ึงแสดงเป็นแผนภูมิ  ดงัน้ี 
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  แผนภูมทิี ่ ๑   แสดงกระบวนการพฒันาทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทยส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทาง          
การเรียนรู้  ช่วงชั้นท่ี  ๑  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑-๓) 

 

 น าเส้นพฒันาการอ่านและเขียนมาจดัท าเป็นแบบฝึกทกัษะการอ่านและเขียน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้  ช่วงชั้นท่ี  ๑  ชั้นเรียนละ  ๑  ชุด  รวม  ๓  ชุด   
 

แนวการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะฯ 
 แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านและเขียน  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้   ช่วงชั้นท่ี  ๑ โดยมีแนวคิดหลกั ซ่ึงเป็นกรอบความคิดของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ดงัน้ี 
  ๑.  ยดึหลกัการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก 
  ๒.  ยดึหลกัการเรียนรู้จากส่วนรวมไปหาส่วนยอ่ย 
  ๓.  ยดึหลกัการเรียนรู้จากส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัไปสู่ส่ิงท่ีอยูไ่กลตวั 
  ๔.  ยดึนกัเรียนเป็นส าคญัในการจดัการเรียนรู้ โดยเนน้การฝึกทกัษะใน ๓  ลกัษณะ  คือ 
        ๔.๑   ฝึกพร้อมกนัทั้งชั้น 
   ๔.๒  ฝึกเป็นกลุ่มยอ่ย 
   ๔.๓  ฝึกเป็นรายบุคคล 

 

 ๑.  การอ่านและเขียนพยญัชนะ  สระ  วรรณยกุตไ์ทย 

๒.  การอ่านและเขียนค าในมาตราตวัสะกดแม่  ก  กา 

๓.  การอ่านและเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด 

๔.  การอ่านและเขียนค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด 

๕.  การอ่านและเขียนค าควบกล ้า 

๖.  การอ่านและเขียนอกัษรน า 

๗.  การอ่านและเขียนค าท่ีประและไม่ประวสิรรชนีย ์                               

๘. การอ่านและเขียนค าท่ีมีตวัการันต ์

๙.  ฝึกอ่านค าท่ีมี  รร  (รอ –หนั)  และ  บนั 

อ่านและเขียนภาษาไทยได ้

  อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้           
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บทที ่ ๓ 
แผนการจดัการเรียนรู้ 



๑๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -  พยญัชนะไทยศึกษาได้            เวลา  ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑  การสร้างประสบการณ์ทางการอ่านและเขียน          เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่.............เดือน...........................พ.ศ. ...............  ภาคเรียนที.่................      ปีการศึกษา.................. 
 
 

สาระส าคัญ 
  การอ่านและเขียนพยญัชนะใหส้ัมพนัธ์กบัรูปภาพเป็นการสร้างประสบการณ์ในการจ ารูป                 
และเสียงพยญัชนะใหแ้ม่นย  า  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการเขียนสะกดค า 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
  การอ่านและเขียนพยญัชนะไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  เป็นพื้นฐานในการพฒันาทกัษะภาษาดา้นอ่ืนต่อไป 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถโยงพยญัชนะใหส้ัมพนัธ์กบัรูปภาพไดถู้กตอ้ง 
  ๒.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถออกเสียงพยญัชนะไดถู้กตอ้ง 
  ๓.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเขียนพยญัชนะไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนและสวยงาม 
 

สาระการเรียนรู้ 
  การอ่านและฝึกเขียนพยญัชนะไทย 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  “พยญัชนะไทย”  ๑๐  ขอ้ 
 ๒.  ครูร้องเพลง  พยญัชนะไทย  ใหน้กัเรียนฟัง  ๑  จบ  (ภาคผนวก) 
  ขั้นสอน 
 ๓.  ครูติดแผน่ภาพพยญัชนะไทยบนกระดานด า  และทบทวนโดยให้นกัเรียนอ่านออกเสียง
พยญัชนะไทยทั้ง  ๔๔  ตวั  พร้อมกนัทั้งชั้น 
 ๔.  นกัเรียนช่วยกนัท าตารางการออกเสียงพยญัชนะ  เช่น 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

ตารางการออกเสียงพยัญชนะ 

รูปพยญัชนะ เสียงพยญัชนะ รูปพยญัชนะ เสียงพยญัชนะ 
ก กอ ท ทอ 
ข ขอ ธ ทอ 
ฃ ขอ น นอ 
ค คอ บ บอ 
ฅ คอ ป ปอ 
ฆ คอ ผ ผอ 
ง งอ ฝ ฝอ 
จ จอ พ พอ 
ฉ ฉอ ฟ ฟอ 
ช ชอ ภ พอมอ 
ซ ซอ ม ยอ 
ฌ ชอ ย รอ 
ญ ยอ ร ลอ 
ฎ ดอ ล วอ 
ฏ ตอ ว สอ 
ฐ ถอ ศ สอ 
ฑ ทอ ษ สอ 
ฒ ทอ ส สอ 
ณ นอ ห หอ 
ด ดอ ฬ ลอ 
ต ตอ อ ออ 
ถ ถอ ฮ ฮอ 

 

๕.  นกัเรียนสังเกตพยญัชนะท่ีมีรูปร่างคลา้ยกนัแลว้บอกความเหมือนและความต่าง 

เช่น     
 

 ๖.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มไม่นอ้ยกวา่  ๒  กลุ่ม  แข่งขนัจบัคู่พยญัชนะกบัรูปภาพ  กลุ่มใดท าไดถู้กตอ้ง
และเร็วท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 
 ๗.  นกัเรียนฝึกเขียนพยญัชนะบนอากาศตามครูและเขียนเอง 

บ  ษ  ป  ก  ถ  ภ  ล  ส  ด  ต  ฒ  น  ฉ  ม ข  ช  ซ   ค  ศ 



๑๒ 
 
 ๘.  นกัเรียนเขียนพยญัชนะทั้ง  ๔  ตวั  ลงในสมุดของตนเองครูสังเกตอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหน้กัเรียน
เขียนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขียนพยญัชนะ  และเขียนไดส้วยงาม 
  ข้ันสรุป 
 ๙.  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุป  และใหข้อ้เสนอแนะแก่นกัเรียนท่ีเขียนผดิ  พยญัชนะไทยมี            
๔๔  ตวั   
 ๑๐.  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑ , ๒  และ  ๓  แลว้น าส่งครูตรวจ 
 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑.  บตัรค า 
 ๒.  แผนภาพพยญัชนะไทย  ๔๔  ตวั 
 ๓.  บตัรพยญัชนะ  ก – ฮ  เท่าจ  านวนกลุ่มนกัเรียน 
 ๔.  บตัรรูปภาพแทนพยญัชนะ  ก – ฮ  เท่าจ  านวนกลุ่มนกัเรียน 
 ๕.  แผนภูมิเพลงพยญัชนะไทย 
 ๖.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑ , ๒  และ  ๓ 
 

การวดัผลและการประเมินผล 

 ๑.  วธีิการ 
 ๑.๑  สังเกต 
  ๑.๑.๑  การอ่านแจกลูกสะกดค า 
  ๑.๑.๒  การพดูแสดงความคิดเห็น 
  ๑.๑.๓  ความสนใจ 
 ๑.๒  ตรวจผลงาน 
  ๑.๒.๑  การคดัลายมือ 
  ๑.๒.๒  แบบฝึกทกัษะ 
 ๒.  เคร่ืองมือการวดัผลและการประเมินผล 
        ๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
        ๒.๒  แบบทดสอบก่อนเรียน 
 ๓.  เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล  มี  ๔  ระดบั  คือ 
        ๓.๑  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 
        ๓.๒ ได ้  ๕ – ๗    คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
        ๓.๓  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
        ๓.๔  ได ้ ๐ – ๑   คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง 



๑๓ 
 
 ๔.  เกณฑก์ารท าขอ้สอบ 
         ๔.๑  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 
        ๔.๒  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
        ๔.๓  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
        ๔.๔   ได ้ ๐ – ๑   คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง  
 ๕.  การสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน  (ตรวจผลงาน) 

      ๕.๑  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 
        ๕.๒  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
        ๕.๓  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
        ๕.๔   ได ้  ๐ – ๑    คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร  
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 
 

(ลงช่ือ).................................................. 
(.................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ................ 



๑๔ 
 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 ด้านทกัษะกระบวนการ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................         
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ   ……………………………… 
(..............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 



๑๖ 
 

 
 
 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ขอ้    คะแนนเตม็  ๑๐   คะแนน   เวลา   ๑๕   นาที 
 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  X  ทบัพยญัชนะหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

 
 

 
๑.  พยญัชนะไทย   มีก่ีตวั 
      ก.    ๔๓    ตวั 
      ข.    ๔๔    ตวั 
      ค.    ๔๕    ตวั 
 
๒.  รูปไข่  +              เขียนอยา่งไร 

ก. อา 
ข. พา 
ค. ขา 

 

๓.  ค  าวา่  ยา  อ่านอยา่งไร 
      ก.     ยอ – อา – ยา 
      ข.     ยอ – อา – อา  
      ค.     ยอ – อา – ยา 
 

๔.  พยญัชนะตวัใดออกเสียงคลา้ยกนั 
      มากท่ีสุด 

ก. ก – ถ 
ข. ม – น 
ค. ร – ล  

 

 
๕.  ค  าใด  ประสมดวัยสระ  - า 
      ก.     ถู 
      ข.     ป ู
      ค.     ตา 
 
๖.  ค  าใด  ท่ีประสมดว้ยสระ  -ูู   

ก. ตา 
ข. ดู 
ค. กา 

 

๗.  สระ  –    อ่านอยา่งไร 
      ก.     ดี 
      ข.     อี 
      ค.     กี 
 

๘.  ค  าวา่   รี   อยา่งไร 
      ก.     รอ – อี – รี 
      ข.     ลอ – อี – รี 
      ค.     รี – อี – รี  
 
 
 

-  า 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที ่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

เร่ือง  พยญัชนะ  สระ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 



๑๗ 
 

 
๙.  สระ  โ -   อ่านวา่อยา่งไร 
      ก.     โอ 
      ข.     โบ 
      ค.     โน 

 
๑๐.   รูปพาน   +               เขียนอยา่งไร 
         ก.     โข 
         ข.     โพ 
         ค.      โท 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โ - 



๑๘ 
 

เพลง  พยญัชนะไทย 

                                                                                           ท านอง   ลาวล าปาง 
                                                                                         ค  าร้อง  สิริพชัร์  เจษฎาวโิรจน์ 
 

  พยญัชนะของไทย    นั้นมีมากมายรู้ไหมเล่าเธอ 
อ่านเขียนเรียนทัว่     ส่ีสิบส่ีตวันะเออ 
ขอเธอจ าไวใ้หดี้  (ซ ้ า) 

 

**************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -  พยญัชนะไทยศึกษาได้    เวลา  ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒  การสร้างประสบการณ์ทางการฟัง  เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่.............เดือน...........................พ.ศ. .................ภาคเรียนที.่.................ปีการศึกษา.................... 
 

สาระส าคัญ 
  การฟัง  การพดู  เป็นทกัษะส าคญัท่ีจะน าไปสู่การอ่านและเขียนท่ีดี 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอ่านและเขียนพยญัชนะทั้ง  ๔๔  ตวั  ไดถู้กตอ้ง 
  ๒.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถโยงพยญัชนะใหส้ัมพนัธ์กบัรูปภาพไดถู้กตอ้ง 
  ๓.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถฟังนิทานเร่ือง  ไก่กบันกฮูก  แลว้เล่าเร่ืองและตอบค าถามได ้
  ๔.  เพื่อให้นกัเรียนมีมารยาทในการพดูและฟัง 
  ๕.  เพื่อให้นกัเรียนสามารถช้ีพยญัชนะทั้ง  ๔๔  ตวัไดถู้กตอ้ง 
 

 สาระการเรียนรู้ 

 ๑.  การอ่านและเขียนพยญัชนะทั้ง  ๔๔  ตวั 
 ๒.  การโยงพยญัชนะใหส้ัมพนัธ์กบัรูปภาพ 
 ๓.  การแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง 
 ๔.  มารยาทในการพดูและฟัง 
 ๕.  การช้ีพยญัชนะทั้ง  ๔๔  ตวั 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
  ๑.  ครูใชหุ่้นเชิดมือทกัทายนกัเรียนและชวนนกัเรียนชมนิทานเร่ือง  “ไก่กบันกฮูก” 
  ๒.  เม่ือนิทานจบครูหยบิกล่องบรรจุพยญัชนะทั้ง  ๔๔  ตวั  ใหน้กัเรียนดู  เร้าความสนใจของ
นกัเรียนดว้ยค าถามต่อไปน้ี  “ใครอยากรู้บา้งวา่ไก่และนกฮูกขออะไรบา้ง”   
  ขั้นสอน 
  ๓.  ครูน าพยญัชนะพลาสติกหรือบตัรพยญัชนะในกล่องข้ึนมาเรียงทีละตวั  ตั้งแต่  ก – ฮ  พร้อมทั้ง
อธิบายประกอบวา่ไก่เป็นผูพ้บขวดวเิศษ  ไก่จึงเป็นพยญัชนะตวัแรก  ต่อมาไก่ขอไข่จากขวดวเิศษ  พยญัชนะ
ตวัต่อมาจึงเป็น  ข  และ  แลว้ต่อไปก็ขอควายใหช้าวนา  จึงมี  ค  และ  ค  ส่วนนกฮูกขอระฆงั  จึงมี  ฆ  

 



๒๐ 
 
ตามหลงั  ครูตั้งค  าถามวา่  “ทายซิ  ต่อไปไก่ขออะไร?”  แลว้ก็เรียง  จ – อ  แลว้เสริมวา่  นกฮูกขอเป็นคน
สุดทา้ยนกฮูกจึงเป็นพยญัชนะตวัสุดทา้ย 

 ๔.  น าแผนภูมิ  ก – ฮ  มาติดบนกระดานด าใหน้กัเรียนออกมาอ่านคนละ  ๕  ตวั 
๕.  ครูแสดงวธีิเขียนพยญัชนะท่ีถูกตอ้งวา่ตอ้งเขียนจากหวัมาก่อน  แลว้เขียนใหดู้บา้ง 

 

บางตวั  เช่น 
 

๖.  เรียกใหน้กัเรียนออกมาทดลอง  เขียนบนกระดาษด าบา้ง           
 ๗.  ใหน้กัเรียนคดั  ก – ฮ  ในแผนภูมิลงสมุด  ขณะท่ีนกัเรียนก าลงัคดั  ครูควรดูแลอยา่งใกลชิ้ดให้
นกัเรียนจากหวัมาหาง  ถา้ครูพบวา่เด็กมีปัญหาเขียนพยญัชนะบางตวัไม่ไดก้็อาจใหฝึ้กเขียนพยญัชนะตวันั้น
เพิ่มเติมอีก 

 ๘.  ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี  ๔ , ๕   และ  ๖ 
  ข้ันสรุป 
  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านพยญัชนะ  ๔๔  ตวั  อีกคร้ัง 
 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  บตัรค า 
 ๒.  หุ่นเชิดมือ  ไก่  และนกฮูก 
 ๓.  ภาพไข่  ควาย  คน  ระฆงั  อ่าง 
 ๔.  ขวด  ๑  ใบ 
 ๕.  แผนภูมิ  ก - ฮ 
 ๖.  กล่องบรรจุพยญัชนะพลาสติก  ก – ฮ   (หาซ้ือไดท่ี้ศึกษาภณัฑ ์ ราคา  ๒๖  บาท)                          

หรือบตัรพยญัชนะ  (ครูท าไดเ้อง) 
 ๗.  บตัรพยญัชนะ  ก – ฮ  เท่าจ  านวนกลุ่มนกัเรียน 
 ๘.  บตัรรูปภาพแทนพยญัชนะ  ก – ฮ  เท่าจ  านวนกลุ่มนกัเรียน 
 ๙.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๔ , ๕  และ  ๖ 
 ๑๐.  นิทานเร่ือง  ไก่กบันกฮูก 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
 ๑.  วธีิการ 
 ๑.๑  สังเกต 
  ๑.๑.๑  การอ่าน / เล่าเร่ือง 
  ๑.๑.๒  การคดัลายมือ 
  ๑.๑.๓  ความสนใจในการเรียน 

ก  ข  ว  ง  จ  ฎ  ส 



๒๑ 
 
  ๑.๑.๔  กระบวนการท างาน 
 ๑.๒  ตรวจผลงาน 
  ๑.๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
  ๑.๒.๒  นกัเรียนท่ีท าแบบฝึกทกัษะเสร็จก่อนเวลาน ากล่องพยญัชนะเรียงตั้งแต่  ก - ฮ 
 ๒.  เคร่ืองมือการวดัผลและการประเมินผล 
  ๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
 ๓.  เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล  โดยการดูระดบัคะแนนตามเกณฑ ์ ๔  ระดบั  คือ 
  ๓.๑  ผลจากการท าแบบฝึกทกัษะ 
         ๑)  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 
         ๒)  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
         ๓)  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
         ๔)   ได ้ ๐ – ๑   คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง 
  ๓.๒  การสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน  (ตรวจผลงาน)   
         ๑)  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 
         ๒)  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
         ๓)  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
         ๔)   ได ้ ๐ – ๑   คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ).................................................. 
(.................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ................ 

 

 

 



๒๒ 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................        
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
  
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 



๒๓ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิทานเร่ือง  ไก่กบันกฮูก 

 มีชาวนาคนหน่ึงเล้ียงไก่กบันกฮูกไวด้ว้ยกนั  เลา้ไก่อยูใ่ตต้น้ไม ้ และมีโพรงของนก
ฮูกอยูบ่นตอ้นไม ้ เวลากลางวนัท่ีไก่ออกไปหาอาหารนกฮูกจะอยูเ่ฝ้าเลา้  แต่เวลากลางคืนนก
ฮูกออกหาอาหารไก่กเ็ฝ้าโพรงไมใ้หน้กฮูก  เชา้วนัหน่ึงขณะท่ีไก่ก าลงัคุย้เข่ียหาอาหารอยูน่ั้น
ไก่กพ็บขวดรูปร่างแปลก ๆ ใบหน่ึง  ไก่รีบน ากลบัอวดนกฮูกและพดูกบันกฮูกวา่  “ถา้ขวดน้ี
เป็นขวดวเิศษกดี็  เราจะขอ...............”  ขณะท่ีไก่ก าลงัคิดอยูก่มี็เสียงดงัออกมาจากขวดวา่  
“ใช่แลว้เราคือ  ขวดวเิศษเจา้ตอ้งการอะไรกรี็บขอมาไดเ้ลย”  ไก่ไดย้นิกก็ระโดดตีปีกดว้ย
ความดีใจพร้อมทั้งพดูวา่  “ถา้เช่นนั้นฉนัขอใหฉ้นัขอใหฉ้นัมีไข่  ฉนัอยากมีลูกบา้ง”  ขวดรีบ
รับค า  “เร่ืองเลก็นอ้ยแค่น้ีเอง”  พอขวดพุดจบกมี็ไข่ปรากฏข้ึน  ๕  ฟองทนัที  แม่ไก่เช่ือวา่
เป็นขวดวเิศษจริงรีบขอต่อไป  “ถา้เช่นนั้นขอควายสักตวัไวช่้วยเจา้นายฉนัไถนาดีไหมนกฮูก  
ไก่หนัไปปรึกษานกฮูก  นกฮูกพยกัหนา้แลว้รับวา่  “กดี็”  พอขาดค าควายกม็ายนือยูข่า้งหนา้
เลา้ไก่  นกฮูกชกันึกสนุก  จึงรีบบอกวา่  “ใหฉ้นัขอบา้งซิ  ฉนัอยูไ่ดร้ะฆงัไวตี้บอกเวลาใหฉ้นั
ต่ืนออกไปหากิน”  จบค าของนกฮูกกมี็ระฆงัแขวนอยูใ่กลโ้พรงของนกฮูก  ทั้งไก่และนกฮูก
ผลดักนัขอคนละขอ้จนไดข้องหลายอยา่ง  แลว้นกฮูกกพ็ดูวา่  “ขออ่างไวใ้ส่น ้ากินสักใบ”  
ขวดวเิศษรีบบอกวา่  “พอแลว้เจา้ทั้งสองเจา้ขออ่างไดเ้ป็นขอ้สุดทา้ยเท่านั้น  เจา้ขอมามาก
แลว้  แต่เอาละเพื่อใหเ้จา้และเดก็ๆทุกคนจ าขา้และเหตุการณ์ในวนัน้ีได ้ ขา้จะใหก้ล่องวเิศษ
เจา้หน่ึงใบ  ในกล่องน้ีบรรจุพยญัชนะทั้ง  ๔๔  ตวัไว ้ พยญัชนะเหล่าน้ีเป็นช่ือของเจา้ทั้งสอง
พร้อมทั้งของท่ีเจา้ขอไวข้า้ไปละ”  จบค าขวดวเิศษกห็ายวบัไปกบัตา 

 



๒๕ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -  พยญัชนะไทยศึกษาได้    เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๓  การสร้างประสบการณ์ทางการอ่านการเขียน เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่.............เดือน...........................พ.ศ. .................ภาคเรียนที.่...................ปีการศึกษา.................... 
 
 

 สาระส าคัญ 
  การอ่านและเขียนพยญัชนะ สระ ใหส้ัมพนัธ์กบัรูปภาพเป็นการสร้างประสบการณ์ในการจ ารูปเสียง
พยญัชนะและสระใหแ้ม่นย  า  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการประสมค า 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถโยงพยญัชนะใหส้ัมพนัธ์กบัรูปภาพไดถู้กตอ้ง 
  ๒.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถออกเสียงพยญัชนะไดถู้กตอ้ง 
  ๓.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเขียนพยญัชนะไดถู้กตอ้ง  ตามหลกัการเขียนและสวยงาม 
 

สาระการเรียนรู้ 
  การอ่านและฝึกเขียนพยญัชนะไทย 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  ครูทบทวนพยญัชนะไทย  ๔๔  ตวั 
  ขั้นสอน 
 ๒.  ครูทายอะไรเอ่ยจากบตัรพยญัชนะประกอบภาพ  ใหน้กัเรียนหาบตัรใหถู้กตอ้ง 
 

       -  อะไรเอ่ยส่ีตีนเดินมาหลงัคามุงกระเบ้ือง     
 
       -  อะไรเอ่ยส่ีตีนเดินมาเสียงดงักุบกบั  
 

       -  อะไรเอ่ยแล่นไปมาในแม่น ้าล าคลอง 

 

- อะไรเอ่ยใชใ้ส่ของ  ชวนให้น่ามองของก็ไม่หล่น 
 

๓.  นกัเรียนดูบตัรสระอา  สระอู  แลว้เลือกค าท่ีมีสระอา  สระอู  จากบตัรค าอ่ืนๆ ใหถู้กตอ้งแลว้อ่าน 

ต   รูปเต่า 

ม   รูปมา้ 

ร   รูปเรือ 

ถ   รูปถุง 

 



๒๖ 
 

๔.  ครูอธิบายขั้นตอนการใชแ้บบฝึกทกัษะอยา่งละเอียดจนนกัเรียนเขา้ใจดี 

๕.  ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี  ๗ , ๘  และ  ๙  เสร็จแลว้น าส่งครูตรวจ 
ข้ันสรุป 

๖.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัเขียนและอ่านพยญัชนะไทยอีกคร้ัง 
 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  บตัรพยญัชนะประกอบภาพ 
  ๒.  บตัรค า 
  ๓.  บตัรสระอา  สระอู 
  ๔.  แผนภูมิ  ก - ฮ 
  ๕.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๗ , ๘  และ  ๙ 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
  ๑.  วธีิการ 
 ๑.๑  สังเกต 
  ๑.๑.๑  การอ่านแจกลูกสะกดค า 
  ๑.๑.๒  การพดูแสดงความคิดเห็น 
  ๑.๑.๓  ความสนใจ 
 ๑.๒  ตรวจผลงาน 
  ๑.๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
  ๒.  เคร่ืองมือการวดัผลและการประเมินผล 
 ๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
  ๓.  เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล  โดยการดูระดบัคะแนนตามเกณฑ ์ ๔  ระดบั  คือ 
 ๓.๑  ผลจากการท าแบบฝึก 
        ๑)  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 
        ๒)  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
        ๓)  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
        ๔)   ได ้ ๐ – ๑   คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง 
 ๓.๒  การสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน  (ตรวจผลงาน)   
 ๑)  ได ้  ๘ – ๑๐   คะแนน   ระดบั   ๔   ดีมาก 
 ๒)  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน    ระดบั   ๓   ดี 
 ๓)  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน    ระดบั   ๒   พอใช ้
 ๔)  ได ้   ๐ – ๑    คะแนน    ระดบั   ๑   ปรับปรุง 



๒๗ 
 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................,,,,,,,,, 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ).................................................. 
(.................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๒๘ 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................        
 ด้านทกัษะกระบวนการ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................        
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
  

ลงช่ือ   ……………………………… 
(..............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 

 



๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



๓๐ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -   สระไทยน่ารู้     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๔  การสร้างประสบการณ์ทางการอ่านและการเขียน เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่.............เดือน...........................พ.ศ. ...................ภาคเรียนที.่...................ปีการศึกษา................... 
 

สาระส าคัญ 

การอ่านและเขียนพยญัชนะ  สระ  ใหส้ัมพนัธ์กบัรูปภาพเป็นการสร้างประสบการณ์ในการจ ารูป
และเสียงพยญัชนะและสระใหแ้ม่นย  า  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการประสมค าและเขียนสะกดค า 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอ่านออกเสียงสระไดถู้กตอ้ง 
  ๒.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถเขียนสระไดถู้กตอ้ง 
  ๓.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถผสมพยญัชนะกบัสระไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้ 
  การอ่านและฝึกเขียนพยญัชนะ  สระ 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  นกัเรียนติดแผนภูมิเพลง  “สระ  ๓๒  เสียง”  บนกระดานแลว้อ่านและร้องเพลงตามครู               
ทีละวรรค  และร้องจนคล่อง 
  ขั้นสอน 
 ๒.  ครูและนกัเรียนสนทนาถึงเน้ือเพลงวา่กล่าวถึงอะไร 
 ๓.  นกัเรียนอ่านออกเสียงสระท่ีครูช้ีพร้อมกนัทั้งชั้น  เช่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

สระ ค าอ่าน 

ะ อะ 
า อา 
ูิ อิ 
ู ี อี 
ูึ อึ 
ูื อื 
ูุ อุ 
ูู อ ู
เ - ะ เอะ 
เ - เอ 

แ - ะ  แอะ 
แ - แอ 
โ - ะ โอะ 
โ -  โอ 
เ - าะ เอาะ 
- อ ออ 
เ - อะ เออะ 
เ - อ เออ 

เ –ู ียะ เอียะ 
เ – ู ีย เอีย 
เ –ูื อะ เอือะ 
เ –ูื อ เอือ 
-ูั วะ อวัะ 
-ูั ว อวั 
ฤ รึ 
ฤๅ รือ 
ฦ ลึ 
ฦๅ ลือ 
-ู า อ า 
ไ - ไอ 
ใ -  ใอ 
เ - า เอา 



๓๒ 
 
 ๔.  ครูออกเสียงสระทีละ  ๑  เสียง  ใหน้กัเรียนบอกวา่ออกเสียงยาวหรือเสียงสั้น  เช่น 

   ครู     :   อะ   นกัเรียน   :   สั้น 

   ครู     :   อา   นกัเรียน   :   ยาว 
 ๕.  ครูออกเสียงสระทีละ  ๓  เสียง  ใหน้กัเรียนบอกวา่เป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาว  เช่น 

   ครู     :   อะ   อิ   นกัเรียน   :   สั้น   สั้น 

   ครู     :   อะ   อา  นกัเรียน   :   สั้น   ยาว 
   ครู     :   อู    แอ   นกัเรียน   :   ยาว   ยาว 
 ๖.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มเป็น  ๒  กลุ่ม 

         กลุ่มท่ี  ๑  ใหอ้อกเสียงสระดงัๆ 

         กลุ่มท่ี  ๒  ใหบ้อกวา่เป็นสระเสียงยาวหรือสั้น 

         เสร็จแลว้ใหส้ลบักนับอกเสียงสระ 
 ข้ันสรุป 

 ๗.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปสระในภาษาไทยมี  ๒๑  รูป  ๓๒  เสียง  แลว้ใหน้กัเรียนเขียน
สระทั้ง  ๒๑  รูป  ๓๒  เสียง  ลงในสมุด  ส าหรับไปฝึกอ่านท่ีบา้น 

 ๘.  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๐ , ๑๑  และ  ๑๒  เสร็จแลว้น าส่งครูตรวจ 
 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  แผนภูมิเพลงสระ  ๓๒  เสียง 
  ๒.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๐ , ๑๑  และ  ๑๒ 
   

การวดัผลและการประเมินผล 
  ๑.  วธีิการ 
        ๑.๑  สังเกต 
   ๑.๑.๑  การอ่านออกเสียง 
   ๑.๑.๒  การพดูแสดงความคิดเห็น 
   ๑.๑.๓  ความสนใจ 
        ๑.๒  ตรวจผลงาน 
   ๑.๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
  ๒.  เคร่ืองมือการวดัผลและการประเมินผล 
        ๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
  ๓.  เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล  โดยการดูระดบัคะแนนตามเกณฑ ์ ๔  ระดบั  คือ 
        ๓.๑  ผลจากการท าแบบฝึกทกัษะ 
                ๑)  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 



๓๓ 
 
         ๒)  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
         ๓)  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
         ๔)   ได ้ ๐ – ๑   คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง 
        ๓.๒  การสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน  (ตรวจผลงาน)   
         ๑)  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 
         ๒)  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
         ๓)  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
         ๔)   ได ้ ๐ – ๑   คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง  
 

 กจิกรรมเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).................................................. 
(.................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................        
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
  

ลงช่ือ   ……………………………… 
(..............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 



๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



๓๖ 
 

เพลงสระ  ๓๒  เสียง 

เน้ือร้อง   ยิง่ลกัษณ์     งามดี     ท านอง    เพลงแคนล าโขง 
 

 

(สร้อย)     แต    แล    แล    แล่น    แต    แต    แล    แล    แล่น    แต 
  สระมี   ๓๒   เสียง   หนูเอ่ย   เรียบเรียง   จ  าไวใ้หดี้ 
 อะ    อา    อิ    อี    อึ    อื อุ    อู    เอะ    แอะ    แอ    เอียะ    เอีย    เอือะ    เอือ 
อวัะ    อวั    โอะ    โอ   เออะ    เออ    เอาะ    ออ    ฟ    ฟา    ฦ  ฦา 
อ า    ไอ    ใอ    เอา   ๓๒    ตวัเรา    อยา่ลืมหลง 
(สร้อย)    แต    แล    แล    แล่น    แต    แต    แล    แล    แล่น    แต 
 

************************ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -   การประสมค า     เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๕  การสร้างประสบการณ์ทางการอ่านการเขียน เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่.............เดือน...........................พ.ศ. .................ภาคเรียนที.่...................ปีการศึกษา.................... 
 
 

 สาระส าคัญ 
  การอ่านและเขียนพยญัชนะ สระ ใหส้ัมพนัธ์กบัรูปภาพเป็นการสร้างประสบการณ์ในการจ ารูปเสียง
พยญัชนะและสระใหแ้ม่นย  า  ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการประสมค า 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.   นกัเรียนสามารถออกเสียงพยญัชนะ  ก  จ  บ  และสระอา  สระอี  สระอู  สระเอ  สระแอะ           
สระแอ  สระเอา  สระใอไมม้ว้น  สระใอไมม้ลาย  ไดถู้กตอ้ง 
  ๒.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถอ่านออกเสียงสระไดถู้กตอ้ง 
  ๓.  เพื่อใหน้กัเรียนสามารถประสมค าจากพยญัชนะและสระไดถู้กตอ้ง   
 

สาระการเรียนรู้ 
๑. พยญัชนะ  ตวั  ก  จ  บ 
๒. สระไทย  สระอา  สระอี  สระอู  สระเอ  สระแอะ  สระแอ  สระเอา  สระใอไมม้ว้น                      

สระใอไมม้ลาย 
 ๓.  การประสมค าจากพยญัชนะและสระ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 ๑.  ครูทบทวนเร่ืองสระ 
  ขั้นสอน 
 ๒.  นกัเรียนดูบตัรสระ เช่น  สระอา  สระอี  สระอู  สระเอ  สระแอะ  สระแอ  สระเอา                      

สระใอไมม้ว้น  สระใอไมม้ลาย   และอ่านบตัรสระท่ีครูชูช้ึนทุกบตัรจนครบ 

๔.  เรียกนกัเรียนแต่ละคนให้น าพยญัชนะท่ีตนชอบมาประสมกบัสระในบตัรสระ 
๕.  ครูอธิบายขั้นตอนการใชแ้บบฝึกทกัษะอยา่งละเอียดจนนกัเรียนเขา้ใจดี 

๕.  ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๓ ,๑๔  และ  ๑๕  เสร็จแลว้น าส่งครูตรวจ 
 

 



๓๘ 
 

ข้ันสรุป 

๖.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านสระไทยอีกคร้ัง 
๗.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๑   

 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  บตัรพยญัชนะ  เช่น   ก  จ  บ  ฯลฯ 
  ๒.  บตัรค า 
  ๓.  บตัรสระอา  สระอี  สระอู  สระเอ  สระแอะ  สระแอ  สระเอา  สระใอไมม้ว้น  สระใอไมม้ลาย 
  ๔.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๓, ๑๔  และ  ๑๕ 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
  ๑.  วธีิการ 
 ๑.๑  สังเกต 
  ๑.๑.๑  การอ่านประสมค า 
  ๑.๑.๒  ความสนใจ 
 ๑.๒  ตรวจผลงาน 
  ๑.๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
  ๒.  เคร่ืองมือการวดัผลและการประเมินผล 
 ๒.๑  แบบฝึกทกัษะ 
  ๓.  เกณฑก์ารวดัผลและประเมินผล  โดยการดูระดบัคะแนนตามเกณฑ ์ ๔  ระดบั  คือ 
 ๓.๑  ผลจากการท าแบบฝึก 
        ๑)  ได ้  ๘ – ๑๐  คะแนน ระดบั   ๔   ดีมาก 
        ๒)  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน ระดบั   ๓   ดี 
        ๓)  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน ระดบั   ๒   พอใช ้
        ๔)   ได ้ ๐ – ๑   คะแนน ระดบั   ๑   ปรับปรุง 
 ๓.๒  การสังเกตพฤติกรรมการท างานของนกัเรียน  (ตรวจผลงาน)   
 ๑)  ได ้  ๘ – ๑๐   คะแนน   ระดบั   ๔   ดีมาก 
 ๒)  ได ้  ๕ – ๗   คะแนน    ระดบั   ๓   ดี 
 ๓)  ได ้  ๒ – ๔   คะแนน    ระดบั   ๒   พอใช ้
 ๔)  ได ้   ๐ – ๑    คะแนน    ระดบั   ๑   ปรับปรุง 
 

 
 



๓๙ 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ).................................................. 
(.................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 
วนัท่ี..........เดือน........................พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................         
 ด้านทกัษะกระบวนการ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................        
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
  

ลงช่ือ   ……………………………… 
(..............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 



๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



๔๒ 
 

 
 
 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ขอ้    คะแนนเตม็  ๑๐   คะแนน   เวลา   ๑๕   นาที 
 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  X  ทบัพยญัชนะหนา้ค าตอบท่ีถูกตอ้ง 

 
 

 
๑.  พยญัชนะไทย   มีก่ีตวั 
      ก.    ๔๓    ตวั 
      ข.    ๔๔    ตวั 
      ค.    ๔๕    ตวั 
 
๒.  รูปไข่  +              เขียนอยา่งไร 

ง. อา 
จ. พา 
ฉ. ขา 

 

๓.  ค  าวา่  ยา  อ่านอยา่งไร 
      ก.     ยอ – อา – ยา 
      ข.     ยอ – อา – อา  
      ค.     ยอ – อา – ยา 
 

๔.  พยญัชนะตวัใดออกเสียงคลา้ยกนั 
      มากท่ีสุด 

ง. ก – ถ 
จ. ม – น 
ฉ. ร – ล  

 

 
๕.  ค  าใด  ประสมดวัยสระ  - า 
      ก.     ถู 
      ข.     ป ู
      ค.     ตา 
 
๖.  ค  าใด  ท่ีประสมดว้ยสระ  -ูู   

ง. ตา 
จ. ดู 
ฉ. กา 

 

๗.  สระ  –    อ่านอยา่งไร 
      ก.     ดี 
      ข.     อี 
      ค.     กี 
 

๘.  ค  าวา่   รี   อยา่งไร 
      ก.     รอ – อี – รี 
      ข.     ลอ – อี – รี 
      ค.     รี – อี – รี  
 
 
 

-  า 

แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบับที ่ ๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

เร่ือง  พยญัชนะ  สระ  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 



๔๓ 
 

 
๙.  สระ  โ -   อ่านวา่อยา่งไร 
      ก.     โอ 
      ข.     โบ 
      ค.     โน 

 
๑๐.   รูปพาน   +               เขียนอยา่งไร 
         ก.     โข 
         ข.     โพ 
         ค.      โท 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โ - 



๔๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                               ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑      
หน่วยการเรียนรู้ที ่      เร่ือง  วรรณยุกต์                              เวลา    ๑     ช่ัวโมง    
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖  เร่ือง   การผนัวรรณยุกต์ (ไม่มีตัวสะกด)                            เวลา   ๑     ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่.........เดือน...............................พ.ศ...................  ภาคเรียนที ่                      ปีการศึกษา 
    
 

สาระส าคัญ 

 วรรณยกุตเ์ป็นตวัก าหนดให้พยางค ์ หรือค าในภาษาไทยมีระดบัเสียงสูงต ่า  ถา้มีระดบัเสียงต่างกนั
แลว้จะมีความหมายแตกต่างกนัไปดว้ย 
 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
 การผนัวรรณยกุตจ์ะช่วยใหก้ารอ่านการเขียนและการใชค้  าไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑข์องภาษา 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนผนัวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
 ๒. นกัเรียนเขียนค าท่ีมีเสียงวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
 ๓.  ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 
 ๔.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  การผนัวรรณยกุตด์ว้ยอกัษรกลาง 
  เช่น กา ก่า กา้ ก๊า ก๋า 
 ๒.  การผนัวรรณยกุตด์ว้ยอกัษรสูง 
  เช่น ขา ข่า ขา้ 
 ๓.  การผนัวรรณยกุตด์ว้ยอกัษรต ่า 
  เช่น คา ค่า คา้ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.   ทดสอบก่อนเรียนฉบบัท่ี  ๒  จ านวน  ๑๐  ขอ้   
 ขั้นน า 
 ๒.  นกัเรียนอ่านพยญัชนะ ๔๔  ตวั  แบ่งออกเป็น ๓ หมู่  คือ  อกัษรกลาง  อกัษรสูง  อกัษรต ่า  
พร้อมกนั ๑  รอบ  ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
  

 

 



๔๕ 
 

ขั้นสอน 

 ๓.  นกัเรียนดูเอกสารประกอบการเรียนรู้  ชุดท่ี ๑ , ๒  เร่ือง  การฝึกผนัวรรณยกุต ์ อกัษรกลาง 
อกัษรสูง  อกัษรต ่า  ครูอธิบายหลกัเกณฑใ์นการผนัวรรณยกุตใ์หน้กัเรียนเขา้ใจ 
 ๔.  ครูอ่านผนัวรรณยกุตน์ า  นกัเรียนอ่านผนัวรรณยกุตต์ามพร้อมกนั  ๑  รอบ 

 ๕.  นกัเรียนอ่านผนัวรรณยกุตพ์ร้อมกนั  ๑  รอบ  เม่ือครูเห็นวา่นกัเรียนอ่านผนัวรรณยุกตไ์ดถู้กตอ้ง
แลว้  ครูใหน้กัเรียนไปคดัเป็นการบา้น 

 ๖.  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๖ , ๑๗, ๑๘, ๑๙  และ  ๒๐  เสร็จแลว้ตรวจ  ครูติดเฉลยท่ีกระดาน
แม่เหล็ก  ขอ้ใดท่ีท าผิดใหแ้กท้  าใหม่ใหถู้กตอ้ง 
 ๗.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๒  ตรวจเสร็จบอกคะแนนใหน้กัเรียนทราบทนัที  ครูบนัทึก
คะแนนในแบบประเมิน 

 ๘.  ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการท างานของนกัเรียน  แลว้บนัทึกลงแบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 ข้ันสรุป 

 ๙.  ครูกบันกัเรียนร่วมกนัสรุป 

  -  วรรณยกุตมี์ ๕ เสียง  ๔  รูป 

  -  วรรณยกุตเ์ป็นตวัก าหนดใหค้ าในภาษาไทยมีระดบัเสียงต่างกนั 

  -  วรรณยกุตเ์ม่ือประสมกบัค าต่าง ๆ ท าใหค้วามหมายของค าเหล่านั้นเปล่ียนไป 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.   เอกสารประกอบการเรียนรู้  การผนัวรรณยกุต ์ ชุดท่ี ๑ , ๒ 

 ๒.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๖ , ๑๗,  ๑๘,  ๑๙  และ  ๒๐ 
 ๓.  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๒ 
 ๔.  กระดานแม่เหล็ก 
 

การวดัและประเมินผล 

ส่ิงทีว่ดั วธีิวดัผล เคร่ืองมือวดัผล 
เกณฑ์ 

การประเมินผล 
๑.   ความรู้  ทดสอบก่อนเรียน  - 

หลงัเรียน  
    แบบทดสอบ  ฉบบัท่ี  ๒  
จ านวน  ๑๐  ขอ้ 

ผา่น ๘ ใน ๑๐ขอ้ 

๒.   ทกัษะ / 
กระบวนการ 

 ประเมินการปฏิบติังาน
จากแบบฝึกทกัษะ 

 แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๖  ๑๗  ๑๘  
๑๙  และ๒๐ 

ผา่นร้อยละ  ๘๐ 

๓.   คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

 สังเกตพฤติกรรม     แบบสังเกตพฤติกรรม ผา่นร้อยละ  ๘๐  
(ระดบัคุณภาพดี) 



๔๖ 
 
กจิกรรมเสนอแนะ 
 -  ครูจดัท าชุดการผนัวรรณยุกตใ์นภาษาไทย  ทั้งหมดประมาณ  ๑๐  ขอ้  ส าหรับชั้นประถมศึกษา         
ปีท่ี ๑  ไวใ้หค้รบตามจ านวนนกัเรียน  เก็บไวท่ี้มุมหนงัสือในหอ้งเรียน  เวลาวา่งนกัเรียนจะไดอ่้านเพิ่มเติม 

 -  ก่อนกลบับา้นใหน้กัเรียนอ่านผนัวรรณยกุตทุ์กวนั  วนัละ ๒ ชุด  
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 

 

             ลงช่ือ ...................................................... 
                          (........................................................) 
                ต  าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียน..................................... 
     วนัท่ี............เดือน......................................พ.ศ. ................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 
บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 

            ลงช่ือ ...................................................... ผูส้อน 
                          (..................................................) 
                          ต  าแหน่ง ครู........................................................... 
     วนัท่ี............เดือน......................................พ.ศ............... 
 

 

 

 



๔๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



๔๙ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน   ฉบับที่  ๒ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เร่ือง    การผนัวรรณยุกต์      ๑๐  ข้อ       ๑๐ คะแนน  

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเขยีนเคร่ืองหมาย  X  ทับ ข้อ  ก   ข   ค  ที่ถูกที่สุดเพยีงข้อเดยีว 
 
๑.   แม่ซ้ือปลา               ตวั                ๖.    ท่ีตลาดมีแม่               มากมายว 

    ก.   เกา                                                                  ก.   คา 
          ข.   เก่า          ข.   ค่า 
          ค.   เกา้                     ค.   คา้ 
๒.   ตาเล้ียง              เ                         ๗.   คุณ               เป็นคนใจดี 
              ก.  ไก          ก.  ยา 
              ข.  ไก่                                                                   ข.   ยา่    
              ค.  ไก ้                                                                   ค.   ยา้ 
๓.     ในนามี             นา      ๘.   สุดาเป็นคน            รัก 
            ก.   ปู                                                             ก.   นา 
            ข.   ปู่                                                                       ข.   น่า 
            ค.   ปู้                                                                        ค.   นา้ 
๔.  สุดาป่วยเป็น                          ๙.   ฉนัซ้ือ           ใหม่ 
            ก.   ไข                                                                  ก.   เส้ือ 
            ข.   ไข่                                                                    ข.   เส่ือ 
            ค.   ไข ้                                                                   ค.   เสือ 
๕.   คุณยายปลูก                   ฝักยาว                         ๑๐.  พ่ีซ้ือกระ          ใบใหม่ 
            ก.   ถวั                                                                    ก.   เป่า 
            ข.   ถัว่                                                                    ข.   เป้า 
            ค.   ถั้ว                                                                    ค.   เป๋า 
 



๕๐ 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ 

ชุดที ่ ๑ 
 

ชุดฝึกผนัวรรณยุกต์อกัษรกลาง 
 
 

 
กา 

 
ก่า 

 
กา้ 

 
ก๊า 

 
ก๋า 

 
ได 

 
ได่ 

 
ได ้

 
ได ๊

 
ได๋ 

กี ก่ี ก้ี ก๊ี ก๋ี เปา เป่า เป้า เป๊า เป๋า 

เก เก่ เก ้ เก๊ เก๋ ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า 

แก แก่ แก ้ แก๊ แก๋ ดา ด่า ดา้ ด๊า ด๋า 

บอ บ่อ บอ้ บ๊อ บ๋อ ไต ไต่ ไต ้ ไต ๊ ไต๋ 

เจา เจ่า เจา้ เจ๊า เจ๋า เกา เก่า เกา้ เก๊า เก๋า 

ดือ ด่ือ ด้ือ ด๊ือ ด๋ือ ตอ ต่อ ตอ้ ต๊อ ต๋อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 

ชุดฝึกผนัวรรณยุกต์อกัษรสูง 

 
 

 
ขา 

 
ข่า 

 
ขา้ 

 
เผอื 

 
เผือ่ 

 
เผื้อ 

ขี ข่ี ข้ี หา ห่า หา้ 

เขา เข่า เขา้ ผ ู ผู ่ ผู ้

ไข ไข่ ไข ้ เสือ เส่ือ เส้ือ 

เฝา เฝ่า เฝ้า หอ ห่อ หอ้ 

ผา ผา่ ผา้ สู สู่ สู้ 
 

 
 
 
 
 



๕๒ 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ชุดที ่๒ 

 

ชุดฝึกผนัวรรณยุกต์อกัษรต า่ 
 
    

คา         ค่า          คา้                 ที           ท่ี          ท้ี 
แน        แน่         แน ้               นี           น่ี         น้ี 
มือ        ม่ือ         ม้ือ                พอ        พอ่        พอ้ 
แค        แค่          แค ้               แพ         แพ ่      แพ ้
นา        น่า          นา้                ไม         ไม่        ไม ้
ซอน    ซ่อน       ซอ้น              ใช         ใช่        ใช ้
คู           คู ่          คู ้                  เลา        เล่า        เลา้ 
ค า         ค  ่า          ค ้า                 น า         น ่า        น ้ า 
ยา          ยา่          ยา้                 แม        แม่       แม ้
ฟา         ฟ่า         ฟ้า                 ไล        ไล่        ไล ้
มา          ม่า         มา้                 เชา        เช่า       เชา้ 
พี            พี่          พ้ี                   ไว        ไว ่       ไว ้
เทา         เท่า        เทา้                ไร         ไร่        ไร้ 

 
 
 

 
 



๕๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑      
หน่วยที ่   -    เร่ือง  วรรณยุกต์        เวลา   ๒   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗  เร่ือง   การผนัวรรณยุกต์  (มีตัวสะกด)          เวลา   ๑   ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่.........เดือน...............................พ.ศ.  ..............ภาคเรียนที ่  .................... ปีการศึกษา ....................  
              
 

สาระส าคัญ 

 วรรณยกุตเ์ป็นตวัก าหนดให้พยางค ์ หรือค าในภาษาไทยมีระดบัเสียงสูงต ่า  ถา้มีระดบัเสียงต่างกนั
แลว้จะมีความหมายแตกต่างกนัไปดว้ย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนผนัวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
 ๒.  นกัเรียนเขียนค าท่ีมีเสียงวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
 ๓.  ท าแบบฝึกทกัษะไดถู้กตอ้ง 
 ๔.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ๑.  การผนัวรรณยกุตด์ว้ยอกัษรกลาง 
  เช่น ตืน ต่ืน ต้ืน ต๊ืน ต๋ืน 

 ๒.  การผนัวรรณยกุตด์ว้ยอกัษรสูง 
  เช่น ขาม ข่าม ขา้ม 
 ๓.  การผนัวรรณยกุตด์ว้ยอกัษรต ่า 
  เช่น นิว น่ิว น้ิว 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.   ทดสอบก่อนเรียนฉบบัท่ี  ๓  จ านวน  ๑๐  ขอ้   
 ขั้นน า 
 ๒.  นกัเรียนอ่านพยญัชนะ ๔๔  ตวั  แบ่งออกเป็น ๓ หมู่  คือ  อกัษรกลาง  อกัษรสูง  อกัษรต ่า            
พร้อมกนั  ๑  รอบ  ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 ขั้นสอน 

๓.  นกัเรียนดูเอกสารประกอบการเรียนรู้  ชุดท่ี ๓ , ๔  เร่ือง  การฝึกผนัวรรณยกุต ์ อกัษรกลาง 
อกัษรสูง  อกัษรต ่า  ครูอธิบายหลกัเกณฑก์ารผนัวรรณยกุตใ์หน้กัเรียนเขา้ใจ 
 ๔.  ครูอ่านผนัวรรณยกุตน์ า  นกัเรียนอ่านผนัวรรณยกุตต์ามพร้อมกนั  ๑  รอบ 

 



๕๔ 
 
 ๕.  นกัเรียนอ่านผนัวรรณยกุตพ์ร้อมกนั  ๑  รอบ  เม่ือครูเห็นวา่นกัเรียนอ่านผนัวรรณยุกตไ์ดถู้กตอ้ง
แลว้  ครูใหน้กัเรียนไปคดัเป็นการบา้น 

 ๖.  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔  และ ๒๕  เสร็จแลว้ตรวจ  ครูติดเฉลยท่ี
กระดานแม่เหล็ก  ขอ้ใดท่ีท าผดิใหแ้กท้  าใหม่ใหถู้กตอ้ง 
 ๗.  ท าแบบทดสอบหลงัเรียนฉบบัท่ี  ๓  ตรวจเสร็จบอกคะแนนใหน้กัเรียนทราบทนัที  ครูบนัทึก
คะแนนในแบบประเมิน 

 ๘.  ครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการท างานของนกัเรียน  แลว้บนัทึกลงแบบสังเกตพฤติกรรม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 ข้ันสรุป 

 ๙.  ครูกบันกัเรียนร่วมกนัสรุป 

  -  วรรณยกุตมี์  ๕  เสียง  ๔  รูป 

  -  วรรณยกุตเ์ป็นตวัก าหนดใหค้ าในภาษาไทยมีระดบัเสียงต่างกนั 

  -  วรรณยกุตเ์ม่ือประสมกบัค าต่าง ๆ ท าใหค้วามหมายของค าเหล่านั้นเปล่ียนไป 
 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.   เอกสารประกอบการเรียนรู้  การผนัวรรณยกุต ์ ชุดท่ี  ๓ , ๔ 

 ๒.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๑  ๒๒  ๒๓  ๒๔  และ  ๒๕ 

 ๓.  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๓ 
 ๔.  กระดานแม่เหล็ก 
 

การวดัและประเมินผล 
 

ส่ิงทีว่ดั วธีิวดัผล เคร่ืองมือวดัผล 
เกณฑ์ 

การประเมินผล 
๑.   ความรู้  ทดสอบก่อนเรียน – 

หลงัเรียน 
  

    แบบทดสอบฉบบัท่ี  ๓ 
จ านวน  ๑๐  ขอ้ 

ผา่น ๘ ใน ๑๐  ขอ้ 

๒.   ทกัษะ / 
กระบวนการ 

 ประเมินการปฏิบติังาน
จากแบบฝึกทกัษะ 

 แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๑ ๒๒ 
๒๓  ๒๔  และ  ๒๕ 
  จ  านวน  ๕  แบบฝึก 

ผา่นร้อยละ  ๘๐ 

๓.  คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

 สังเกตพฤติกรรม     แบบสังเกตพฤติกรรม ผา่นร้อยละ  ๘๐  
(ระดบัคุณภาพดี) 

 



๕๕ 
 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 -  ครูจดัท าชุดการผนัวรรณยุกตใ์นภาษาไทย  ทั้งหมดประมาณ  ๑๐  ขอ้  ส าหรับชั้นประถมศึกษา             
ปีท่ี  ๑  ไวใ้หค้รบตามจ านวนนกัเรียน  เก็บไวท่ี้มุมหนงัสือในหอ้งเรียน  เวลาวา่งนกัเรียนจะไดอ่้านเพิ่มเติม 

 -  ก่อนกลบับา้นใหน้กัเรียนอ่านผนัวรรณยกุตทุ์กวนั  วนัละ ๒ ชุด  
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 

 

ลงช่ือ ...................................................... 
(........................................................) 

ต าแหน่ง    ผูอ้  านวยการโรงเรียน..................................... 
วนัท่ี............เดือน......................................พ.ศ. ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 
 
 

บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................

ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 

ลงช่ือ ...................................................... ผูส้อน 
(..................................................) 

ต าแหน่ง ครู........................................................... 
วนัท่ี............เดือน......................................พ.ศ............... 

 

 

 



๕๗ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 



๕๘ 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัที ่ ๓   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

เร่ือง    ผนัวรรณยุกต์      ๑๐  ข้อ       ๑๐ คะแนน  
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเขยีนเคร่ืองหมาย  X  ทับ ข้อ  ก   ข   ค  ที่ถูกที่สุดเพยีงข้อเดยีว 
 
๑.   นอ้งชอบทา                                 ๖.    แม่หุง           ในครัว 

    ก.   แป้ง                                                                    ก.   ขา้ว 
          ข.   แป่ง              ข.   ข่าว 
          ค.   แปง                        ค.   ขาว 
๒.   ตา              รถไฟ                              ๗.   ปู่ชอบกินน ้ า               น      
              ก.  ขึน              ก.   ผงึ 
              ข.  ข้ึน                                                                       ข.   ผึ่ง    
              ค.  ข่ึน                                                                       ค.   ผึ้ง 
๓.     กลา้ช่วย             นอ้ง                 ๘.   ยา่กินขา้ว              แลว้ 
            ก.   นอง                                                                      ก.   อิม 
            ข.   น่อง                                                                      ข.   อ่ิม 
            ค.   นอ้ง                                                                      ค.   อ้ิม 
๔.  แม่              นอนแต่เชา้                  ๙.   ยาย           เป็นไข ้
            ก.   ตืน                                                                          ก.   ปวย 
            ข.   ต่ืน                                                                          ข.   ป่วย 
            ค.   ต้ืน                                                                          ค.   ป้วย 
๕.   สุดาซ้ือรอง                   ใหม่                            ๑๐.  นา้ไก่ชวนไป            ชายทะเล 
            ก.   เทา                                                                   ก.   เท้ียว 
            ข.   เท่า                                                                   ข.   เทียว 
            ค.   เทา้                                                                      ค.  เท่ียว 



๕๙ 
 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ชุดที ่ ๓ 

 

ชุดฝึกผนัวรรณยุกต์อกัษรกลาง  (ง)  สะกด 

 

กาง ก่าง กา้ง ก๊าง ก๋าง 
ตอง ต่อง ตอ้ง ต๊อง ต๋อง 
แตง แต่ง แตง้ แตง๊ แต๋ง 
เกง เก่ง เกง้ เก๊ง เก๋ง 
ตงั ตัง่ ตั้ง ตัง๊ ตัง๋ 
แปง แป่ง แป้ง แป๊ง แป๋ง 
บุง บุ่ง บุง้ บุ๊ง บุ๋ง 
ตาง ต่าง ตา้ง ต๊าง ต๋าง 
จาง จ่าง จา้ง จ๊าง จ๋าง 
บาง บ่าง บา้ง บ๊าง บ๋าง 
โอง โอ่ง โอง้ โอง๊ โอ๋ง 
ปิง ป่ิง ป้ิง ป๊ิง ป๋ิง 
กงุ กุ่ง กุง้ กุ๊ง กุ๋ง 

 

 



๖๐ 
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
ชุดที ่ ๔ 

 

ชุดฝึกผนัวรรณยุกต์อกัษรสูง  (ง)  สะกด 
 

ขาง ข่าง ขา้ง เหา เห่า เหา้ 
สัง สั่ง สั้ ง แหง แห่ง แหง้ 
แขง แข่ง แขง้ หอง ห่อง หอ้ง 
ผงึ ผึ่ง ผึ้ง เสียง เส่ียง เส้ียง 

 

ชุดฝึกผนัวรรณยุกต์อกัษรต า่  (ง)  สะกด 

คาง ค่าง คา้ง เรือง เร่ือง เร้ือง 
มุง มุ่ง มุง้ นอง น่อง นอ้ง 
ชาง ช่าง ชา้ง ยาง ยา่ง ยา้ง 
นึง น่ึง น้ึง นงั นัง่ นั้ง 
วาง วา่ง วา้ง นุง นุ่ง นุง้ 
ลาง ล่าง ลา้ง ยงุ ยุง่ ยุง้ 
วิง วิง่ วิง้ เทียง เท่ียง เท้ียง 
ทิง ท่ิง ท้ิง รอง ร่อง ร้อง 
ทงั ทัง่ ทั้ง แลง แล่ง แลง้ 



๖๑ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑                          
หน่วยการเรียนรู้ที ่   -    เร่ือง  มาตราตัวสะกด  แม่ ก กา                                          เวลา        ๑       ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๘   การอ่านและการเขียนค าในมาตราแม่ ก กา                  เวลา         ๑       ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่ ...........   เดือน  ......................... พ.ศ.  .....................  ภาคเรียนที ่          ปีการศึกษา 

 

สาระส าคัญ 

 การฝึกคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเตม็บรรทดัไดถู้กตอ้งสวยงาม  เป็นองคป์ระกอบท่ีดีท่ีจะ 
สามารถพฒันาทกัษะการเขียน การอ่านค าใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาไทย 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

 ๑.  นกัเรียนสามารถคดัตวับรรจงเตม็บรรทดัค าในมาตราแม่ ก กา ไดถู้กตอ้ง สวยงาม 
       ๒.  นกัเรียนสามารถโยงค าจบัคู่ค  าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไดถู้กตอ้ง 
       ๓.  นกัเรียนสามารถอ่านและเขียนค าในมาตราแม่ ก  กา ไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ๑.   การอ่านค า ในมาตราแม่ ก กา 
          ๒.   การเขียนค าในมาตราแม่ ก กา 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑. ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนฉบบัท่ี  ๔  ( ภาคผนวก )  เวลาท่ีครูก าหนด 
 ๒. นกัเรียนฟังครูเล่านิทานคุณธรรม เร่ือง กากบัเหยอืกน ้า ( ภาคผนวก ) และร่วมกนัสนทนาถึง             
เน้ือเร่ืองในนิทาน วา่คนเราจะท างานส าเร็จตอ้งอาศยัความเพียรพยายาม        
 ๓.  นกัเรียนและครูร่วมร้องเพลง มาตราแม่ ก  กา  ( ภาคผนวก )  
                 ครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมยกตวัอยา่งค าในมาตราแม่ ก กา  เช่น   เต่า  ววั  เสือ  หมี   งู   ค  าเหล่าน้ี
เป็นค าท่ีไม่มีตวัสะกด  เรียกวา่  ค  าในมาตราแม่ ก กา 
  ๔.  นกัเรียนรับแบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๖  ๒๗  และ  ๒๘  ท าตามเวลาท่ีก าหนด   เปล่ียนกนัตรวจและ
เขียนคะแนนให้เพื่อนใครถูก  ๘  ขอ้ ข้ึนไป ครูชมเชยใหอ้ยูใ่นระดบัดี 
          ๕.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปค าในมาตราแม่ ก กา โดยการร้องเพลงมาตราแม่ ก กา  อีกคร้ัง                 
          ๖.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้  ฉบบัท่ี  ๔  จ านวน  ๑๐  ขอ้  
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้    
 ๑.   นิทานเร่ือง “ กากบัเหยอืกน ้า ” 

 



๖๒ 
 
 ๒.  แผนภูมิเพลงมาตราแม่ ก กา 
 ๓.   แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน ฉบบัท่ี  ๔ 
 ๔.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๖  ๒๗  และ  ๒๘ 
 ๕.  แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
           ๖.  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
 

กระบวนการวดัและประเมินผล            
ส่ิงทีว่ดั วธีิวดั เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมิน 

๑. ความรู้ 
 
 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
    หลงัเรียน                 

ฉบบัท่ี   ๔ 
๒. ท าแบบฝึกทกัษะ  
ท่ี   ๒๖  ๒๗  และ
๒๘ 

๑.  แบบทดสอบ 
๒.  แบบฝึกทกัษะท่ี  
๒๖  ๒๗  และ  ๒๘ 

- ผา่น   ๘  ใน  ๑๐  ขอ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐   

๒. ทกัษะ / กระบวนการ 
 
 

- ประเมินผล             
การปฏิบติังาน 

-  แบบประเมินผล    
การปฏิบติังานโดย
ตนเอง เพื่อน และครู 

  
- ผา่นระดบัดี ๒ ใน ๓ 

๓.  คุณลกัษณะอนัพึง  
     ประสงค ์

- สังเกต - แบบสังเกต   
   พฤติกรรม 
 

-ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 -  ใหก้ารบา้นคดัค าตวับรรจงเตม็บรรทดัค าในมาตราแม่ ก กา  วนัละ ๑๐ ค า   
 -  สอนซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนหรือใหเ้พื่อนช่วยสอน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                    ลงช่ือ........................................ 
                                                                           (  .......................................  ) 
                                                                  ต  าแหน่ง..................................................... 
                                                                 วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ........... 
 



๖๓ 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 
 



๖๔ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



๖๕ 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน ฉบับที่  ๔ 
เร่ือง  การอ่านการเขียนค าในมาตรา แม่ ก  กา 

คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนน   เวลา  ๑๐  นาท ี
………………………………………………………………………………… 

 ค าช้ีแจง   นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ×  ทบัขอ้  ก  ข  ค   ท่ีถูกท่ีสุด 
                  เพียงค าตอบเดียว 

 ๑.  มาตราแม่ ก  กา  หมายถึงขอ้ใด 
          ก.   ค าท่ีไม่มีตวัสะกด 
          ข.   ค  าท่ีมี   ง   สะกด  
         ค.   ค  าท่ีมี   ก   สะกด  

 ๒. จากภาพ                          ตรงกบัขอ้ใด 

        ก.   ปลา  
         ข.   กบ  
         ค.   งู 

 ๓.   ขอ้ใดคือมาตราแม่ ก  กา 
          ก.   มะละกอ 
          ข.   ลางสาด 
         ค.   ชมพู ่

 ๔.  ขอ้ใดไม่มีตวัสะกด 
        ก.   หวั 
       ข.   ขาว 
        ค.   ผวิ 



๖๖ 
 

 

 
 ๕.  ขอ้ใด  ต  +   -า   อ่านอยา่งไร 
          ก.    ต  -   -า      -   ตา       
            ข.    ตอ   -  อา  -   ตา 
            ค.    ตอ   -  -า   -   ตา 

 ๖.  ค าในขอ้ใดต่างจากพวก 
          ก.    พา 
       ข.    ไป 
          ค.  รับ  

 ๗.  พ   +   แ -    เขียนอยา่งไร 
          ก.    แพ 
          ข.    พแ 
          ค.    เพ 

 ๘.  ค  าในขอ้ใดเป็นช่ือพืช                                                      ไม่ยากเลยคะ่      
        ก.   หมู    
         ข.   กา   
         ค.   คะนา้ 

 ๙.  ขอ้ใดสร้างค าไดถู้กตอ้ง 
       ก.    เร่ือ   –    เสือ   -   เกลือ 
         ข.     ป ู    -      งู     -  เดิน                             
         ค.    ไก่    -     ปลา  -  เต่า              
๑๐. ขอ้ใดเรียงค าใหเ้ป็นประโยคไดถู้กตอ้ง 
           ก.   เจา้จ๋อ   ลิง    เป็น 
           ข.    เป็น   ลิง    เจา้จ๋อ             ค.   เจา้จ๋อ   เป็น   ลิง 



๖๗ 
 

 
 

นิทานเร่ือง “ กากบัเหยอืกน า้ ” 

 กาตวัหน่ึงกระหายน ้ามาก  คร้ันมองเห็นเหยอืกใบหน่ึงตั้งอยูบ่นพื้น
จึงรีบบินลงมาหมายจะด่ืมน ้ากินใหช่ื้นใจ  แต่ปรากฏวา่มีน ้าเหลือติดอยู่
กน้เหยอืกไม่มากนกั กาพยายามยดืคอลงไปแต่ไม่ถึงน ้า คร้ันจะคว  า่
เหยอืกกไ็ม่มีแรง แต่ดว้ยสติปัญญาอนัเฉียบแหลม มนัจึงใชป้ากคาบ           
กอ้นกรวดใส่ลงไปทีละกอ้น ๆ อยา่งไม่ยอ่ทอ้ ระดบัน ้าในเหยอืกค่อย ๆ 
สูงข้ึนจนมนัสามารถด่ืมกินไดส้มดงัความตั้งใจ 
 นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้้วา่  “ การใชไ้หวพริบสติปัญญาและ             
ความเพยีรพยายาม ยอ่มน าพาไปสู่ความส าเร็จ ” 
 
 

                                                                               
 
 

                

      

 

 

สนุกไหมครับคุณหนู 



๖๘ 
 

เพลงมาตราแม่ ก กา 

ค าร้อง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประคอง   สุทธสาร               
ท านอง  ๕๐๐  Milles 

                        
                                      เดก็ทั้งหลาย     ยงัจ าได้ไหม 
                        แม่  ก กา ในมาตราไทย 
                        เป็นค าไทย   ไม่มตีัวสะกด 
                        เราต้องจดจ า 
                                  เต่า   ววั    เสือ   หม ี  งู   ไก่   กา 
                       ปลาโลมา   ม้า   ลา   จระเข้ 
                       ค าเหล่านีไ้ม่มตีัวสะกด 
                       น่ันคอื  แม่  ก  กา                                   

 
 

 
 
 

 

 

  
 



๖๙ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่     เร่ือง  มาตราตัวสะกด  แม่ ก กา                                       เวลา   ๑   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๙   การอ่านการเขียนสะกดค าแจกลูก                                  เวลา   ๑   ช่ัวโมง 
สอนวนัที่           เดือน                         พ.ศ.                                  ภาคเรียนที ่            ปีการศึกษา   

 

สาระส าคัญ 
              การเรียงค าท่ีสะกดดว้ยมาตราแม่ ก  กา ใหเ้ป็น ประโยคท่ีถูกตอ้งช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะใน         
การเรียงล าดบัขอ้ความเพื่อใชภ้าษาในการส่ือสาร และช่วยใหมี้ทกัษะในการอ่านและการ 
เขียนค าไดดี้ยิง่ข้ึน      

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

                  ๑.  นกัเรียนสามารถเรียงค าในประโยคใหม่ไดถู้กตอ้ง 
                    ๒.  นกัเรียนสามารถเขียนค าใหมี้ความหมายตรงกบัภาพไดถู้กตอ้ง 
          ๓.  นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าแจกลูกและเขียนค าอ่านไดถู้กตอ้ง 

สาระการเรียนรู้ 

      ๑.  การอ่านสะกดค าแจกลูกค าในมาตราแม่ ก กา 
                     ๒.   การเขียนค าท่ีเป็นค าในมาตราแม่ ก กา 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                ๑.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๕ ( ภาคผนวก ) เวลา ๑๕  นาที                                  
                           ( ยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม )          
             ๒. ขออาสาสมคัร  ๔ คน ออกมาหนา้ชั้นพร้อมแจกบตัรค า ค  าท่ีไม่ตวัสะกดให ้นกัเรียน   
                          อ่านบตัรค าทีละคนจนครบครูอธิบายวา่ค าเหล่าน้ีคือค าท่ีไม่มีตวัสะกด จะเป็นค าใน 

                          มาตราแม่  ก กา  นกัเรียนอ่านพร้อมกนัแลว้น าบตัรค าไปติดไวท่ี้กระเป๋าผนงั 
             ๓.  นกัเรียนรับใบความรู้ไปศึกษา และอ่านค าในมาตราแม่ ก  กา พร้อมกนั 
                    ๔.  นกัเรียนรับแบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๙, ๓๐  และ  ๓๑  ( ภาคผนวก )  ท าตามเวลาท่ีก าหนด  
                    ๕.  นกัเรียนตรวจทานความถูกตอ้งและน าผลงานส่งครู 
                    ๖.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการอ่าน การเขียนค าในแม่ ก กา                     
                    ๗.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๕  จ านวน  ๑๐  ขอ้ 

 

 



๗๐ 
 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้     

                  ๑.  กระเป๋าผนงั 
                    ๒.  บตัรค าในมาตราแม่ ก กา 
                    ๓.  ใบความรู้ เร่ืองค าในมาตราแม่  ก  กา 
                    ๔.  แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๕ 
                    ๕.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๙  ๓๐  และ  ๓๑                                                     
                    ๖.   แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
                    ๗.  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน 

กระบวนการวดัและประเมินผล                
ส่ิงทีว่ดั วธีิวดั เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมิน 

๑. ความรู้ 

 
 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
    หลงัเรียน                   

ฉบบัท่ี  ๕ 
๒. ท าแบบฝึกทกัษะ  
ท่ี  ๒๙  ๓๐  ๓๑ 

๑.  แบบทดสอบ 
๒.  แบบฝึกทกัษะ             

ท่ี   ๒๙  ๓๐  ๓๑ 
 

- ผา่น   ๘  ใน  ๑๐  ขอ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐   

๒. ทกัษะ / กระบวนการ 
 
 

- ประเมินผลการ 
   ปฏิบติังาน 

-  แบบประเมินผลการ  
ปฏิบติังานโดยตนเอง 
เพื่อน และครู 

- ผา่นระดบัดี ๒ ใน ๓ 

๓.  คุณลกัษณะอนั               
พึงประสงค ์

- สังเกต - แบบสังเกต   
   พฤติกรรม 

-ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
              -  นกัเรียนหาค าท่ีอยูใ่นมาตราแม่ ก กาในหนงัสือเรียน เพื่อเป็นการฝึกอ่านและเขียน           
                 ในเวลาวา่ง        

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                (  ..................................... ) 
                                                                  ต  าแหน่ง........................................................... 
                                                                 วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ................ 



๗๑ 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๗๒ 
 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



๗๓ 
 

ท ำหน้ำต่อไปครับ
ครับ 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  ฉบับที่  ๕ 
เร่ือง  มาตรา  แม่  ก  กา ) 

คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๐  นาท ี
 
ค าช้ีแจง นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  X   ทบัขอ้  ก ข ค ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ๑.  ค าในขอ้ใดคือค าในมาตราแม่ ก กา 
        ก.   ปลาท ู
        ข.   ปูเปร้ียว  
        ค.   เท่ียวงาน 

 ๒.  จากภาพ                         ตรงกบัขอ้ใด 
        ก.   ปู  
        ข.   ขนมเข่ง  
        ค.   ปลาท ู

 ๓.  ค าใดไม่อยูใ่นมาตราแม่ ก  กา 
        ก.   สีเทา 
        ข.   สีแดง 
        ค.   สีด า 

 ๔. ขอ้ใดไม่มีตวัสะกด 
        ก.   สาว 
        ข.   ร้ัว 
        ค.   กิน                                          
  



๗๔ 
 

  ๕.  ม  +   -า   +   -  ู้     อ่านอยา่งไร 
     ก.    ม     -   -า   -   ม า        -ู้   -   มา้ 
        ข.    มอ   -  อา  -    มา   -  มา  -  โท   -    มา้ 
        ค.    มอ   -  อา  -    มา้ 
 ๖.  ค าในขอ้ใดเขียนผดิ 
      ก.     ปาท ู
        ข.     ปูนา 
        ค.    ไปไหน  

๗.                    +     -ู า    +   ไ                   คือค าในขอ้ใด 
        ก.    ก าไล 
        ข.    ก าไส 
        ค.   กาไป 
๘.  ปลาทู    เขียนอยา่งไร 
        ก.     ป   +   -า  +    ท   +    -ูู 
        ข.    ปล  +  -า   +   ท   +     -ูู   
        ค.    ปล  +    -ูู   +   ท   +   -า 
๙.  ค  าใดไม่ใช่ค าในมาตราแม่  ก กา 
       ก.     ววัป่า 
        ข.     กระจง                            
        ค.     เต่ากละ             
๑๐. ขอ้ใดเรียงค าใหเ้ป็นประโยคไดถู้กตอ้ง 
       ก.    อา   นาฬิกา   ซ้ือ       
  ข.    นาฬิกา   ซ้ือ    แม่         
  ค.     แม่      ซ้ือ       นาฬิกา 
 



๗๕ 
 

ใบความรู้ 
มาตรา  แม่  ก  กา 

มาตราแม่  ก  กา   คือ  ค าท่ีประสมดว้ย สระเท่านั้นและเป็นค าท่ีไม่
มีตวัสะกด เช่น 
                        ตี    ปู    หู    นา    ไป    เข่ีย   ตู ้  ฯ ล ฯ 
       การอ่านสะกดค าแจกลกูค าท่ีสะกดดว้ยมาตราแม่ ก กา 
               กา           อ่านวา่     กอ  -   อา   -    กา 
               มี            อ่านวา่      มอ  -    อี    -    มี       
               ววั          อ่านวา่     วอ  -    อวั   -   ววั 

                                                         
 

 
 

ประโยคที่มีค าในแม่  ก  กา 
             แม่ไก่อยูใ่นตะกร้า                  ไข่ ๆ มาส่ีหา้ใบ 
 อีแม่กากม็าไล่                                อีแม่ไก่ไล่ตีกา 
           หมาใหญ่กไ็ล่เห่า                     หมูในเลา้แลดูหมา 
 ปูแสมแลปูนา                                 กะปูมา้ปูทะเล 
             เต่านาแลเต่าด า                         อยูใ่นน ้ากะจระเข ้
 ปลาทูอยูท่ะเล                                 ปลาข้ีเหร่ไม่สู้ดี 

 

มารู้จกัมาตราตวัสะกด     
แม่ ก กา  กนัเถอะ 



๗๖ 
 

เพลง  แม่ ก กาน่ารัก 
 

                                                                           ค าร้อง  จริยา  จงจิระศิริ 
                                            ท านอง    Are  you  sleeping 

 

                                  แม่  ก  กา อยู่ไหน              
                           แม่ ก  กา  อยู่ไหน 

                           อยู่น่ีจ๊ะ   อยู่น่ีจ๊ะ 
                  เช่นว่า  ตา  ไป   ดู   ปู   นา 
                           คอืค าที่เราประสมสระ 
                           เท่าน้ันเอง   เท่าน้ันเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่       เร่ือง  มาตราตัวสะกด  แม่ ก กา                                             เวลา    ๑   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๐   การเขียนค าในมาตราแม่ ก  กา                                     เวลา   ๑    ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่ ............. เดือน  ........................  พ.ศ.    ..................      ภาคเรียนที ่         ปีการศึกษา 

 

สาระส าคัญ 

 การใชภ้าพแทนพยญัชนะนอกจากท าใหเ้กิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ แลว้ยงัช่วยใหผู้เ้รียนมี
ทกัษะในการอ่านและการเขียนค าไดดี้ยิง่ข้ึน      
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ๑.  นกัเรียนสามารถใชค้  าแทนภาพไดถู้กตอ้ง 
 ๒.  นกัเรียนสามารถเติมค าท่ีก าหนด ใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ ไดถู้กตอ้ง 
 ๓.  นกัเรียนสามารถอ่านสะกดค าแจกลูกและเขียนค าอ่านไดถู้กตอ้ง 

สาระการเรียนรู้ 

 ๑.  การเขียนพยญัชนะแทนภาพ 

 ๒.   การเขียนและอ่านสะกดค าแจกลูกค าในมาตราแม่ ก กา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
       ๑.  ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๖ ( ภาคผนวก ) เวลา ๑๐  นาที                                  
                  ( ยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม )          
       ๒. ขออาสาสมคัร  ๔ คน ออกมาหนา้ชั้นพร้อมแจกบตัรค า ค  าท่ีไม่มีตวัสะกดให ้นกัเรียนอ่านบตัรค า
ทีละคนจนครบครูอธิบายวา่ค าเหล่าน้ีคือค าท่ีไม่มีตวัสะกด จะเป็นค าในมาตราแม่  ก กา  นกัเรียนอ่านสะกด
ค าแจกลูกตามครูพร้อมกนั  ช่วยกนัเขียนค าอ่านบนกระดานแลว้ฝึกอ่านใหค้ล่อง  น าบตัรค าไปติดไวท่ี้
กระเป๋าผนงั 
       ๓.  นกัเรียนรับใบความรู้ไปศึกษา และอ่านค าในมาตราแม่ ก  กา พร้อมกนั 
          ๔.  นกัเรียนรับแบบฝึกทกัษะท่ี ๓๒, ๓๓, ๓๔  ( ภาคผนวก )  ท าตามเวลาท่ีก าหนด  
          ๕.  นกัเรียนตรวจทานความถูกตอ้งและน าผลงานส่งครู 
          ๖.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปการอ่าน การเขียนค าในมาตราแม่  ก กา                     
          ๗.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัการเรียนรู้ ฉบบัท่ี  ๖  จ  านวน  ๑๐  ขอ้ 

 
 

 



๗๘ 
 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้     

                  ๑.  กระเป๋าผนงั 
                    ๒.  บตัรค าในมาตราแม่ ก กา 
                    ๓. ใบความรู้ เร่ืองค าในมาตราแม่  ก  กา 
                    ๔.  แบบทดสอบก่อน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๖ 
                    ๕.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๒  ๓๓  และ  ๓๔ 
                    ๖.   แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
                    ๗.  แบบประเมินผลการปฏิบติังาน 

กระบวนการวดัและประเมินผล                
ส่ิงทีว่ดั วธีิวดั เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมิน 

๑. ความรู้ 

 
 

๑. ทดสอบก่อนเรียน 
    หลงัเรียน             

ฉบบัท่ี  ๖ 
๒. ท าแบบฝึกทกัษะ 

ท่ี  ๓๒  ๓๓  ๓๔ 

๑.  แบบทดสอบ 
๒.  แบบฝึกทกัษะ          

ท่ี  ๓๒  ๓๓  ๓๔  

- ผา่น   ๘  ใน  ๑๐  ขอ้ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐   

๒. ทกัษะ / กระบวนการ 
 
 

- ประเมินผลการ 
   ปฏิบติังาน 

-  แบบประเมินผลการ  
   ปฏิบติังานโดย
ตนเอง เพื่อน และครู 

- ผา่นระดบัดี ๒ ใน ๓ 

๓.  คุณลกัษณะอนัพึง  
     ประสงค ์

- สังเกต - แบบสังเกต   
   พฤติกรรม 
 

-ผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 

กจิกรรมเสนอแนะ 
              -  นกัเรียนหาค าท่ีอยูใ่นมาตราแม่ ก กาในหนงัสือเรียน เพื่อเป็นการฝึกอ่านและเขียน           
                 ในเวลาวา่ง        
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    ลงช่ือ........................................ 
                                                                           (  ..................................... ) 
                                                                  ต  าแหน่ง........................................................... 
                                                                 วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ............... 



๗๙ 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ   ……………………………… 
(..............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



๘๑ 
 

ไมย่ำกเลยใชไ่หม 
คครับครับครับ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบับที่  ๖ 
เร่ือง  การอ่านและเขียนค าในมาตราแม่ ก กา 

 

ค าช้ีแจง นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  X   ทบัขอ้  ก ข ค ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ๑.  ค าในขอ้ใดคือค าในมาตราแม่ ก กา 
         ก.   ไปท่ียว 
         ข.   ลูกแพะ 
         ค.   ศาลา 
 ๒.  จากภาพ                    ตรงกบัขอ้ใด 
         ก.   มะม่วง  
         ข.   มะละกอ 
        ค.   มะเขือ 
 ๓.  ค าวา่   เสือ  อ่านสะกดค าแจกลูกอยา่งไร 
         ก.    สอ  -  ออ   -  เสือ 
         ข.    สอ  -  เอ    -  เสือ 
         ค.    สอ  -  เอือ  -  เสือ 
 ๔. ขอ้ใดไม่มีตวัสะกด 
         ก.   หวั 
         ข.   หาว 
       ค.   กิน                                          
 ๕.   แม่ซ้ือดอก  .........   มาร้อย มาลยั  ควรเติมค าในขอ้ใด 
       ก.    กะทิ 
         ข.    มะลิ 
         ค.    มะระ 



๘๒ 
 

 ๖.  ค าในขอ้ใดเขียนผดิ 
         ก.     มะละ 
        ข.     มะละกอ 
         ค.     มะเขือ 
 

 ๗.                    +    -ะ    +            +      -ูิ     คือค าในขอ้ใด 
         ก.    กะทง 
         ข.   กะทะ 
         ค.   กะทิ 
  

 ๘.  ใบบวั  เขียนอยา่งไร 
         ก.     บ   +   ใ-   +    บ   +     -ูั ว     
         ข.     บ   +   ใ- +      บ   +     -ว  
         ค.     บ  +    -อ  +     บ   +     -ูั ว     
  

 ๙.  ค  าใดไม่ใช่ค าในมาตราแม่  ก กา 
       ก.     แกว้ 
       ข.     กลา้                           
         ค.     มะลิ             
  

 ๑๐. ขอ้ใดเรียงค าใหเ้ป็นประโยคไดถู้กตอ้ง 
         ก.     ตะปู      ตี          พอ่ 
         ข.     พอ่        ตี          ตะปู 
         ค.     ตี       ตะปู        พอ่ 

 

 

 



๘๓ 
 

  

ประโยคที่มคี าในแม่  ก  กา 
 

                แม่ไก่อยูใ่นตะกร้า        ไข่ ๆ  มาส่ีหา้ใบ 
   อีแม่กากม็าไล่                อีแม่ไก่ไล่ตีกา 
            หมาใหญ่กไ็ล่เห่า                     หมูในเลา้แลดูหมา 
    ปูแสมแลปูนา                          กะปูมา้ปูทะเล 
            เต่านาแลเต่าด า                         อยูใ่นน ้ากะจระเข ้
   ปลาทอูยูท่ะเล                            ปลาข้ีเหร่ไม่สู้ดี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๘๔ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่     เร่ือง  มาตราตัวสะกด                    เวลา    ๒     ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๑   เร่ือง  การอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด   เวลา   ๑       ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่ .............  เดือน  ............................. พ.ศ..............  ภาคเรียนที ่              ปีการศึกษา        
________________________________________________________________________________ 

สาระส าคัญ 
 การฝึกอ่านและเขียนค า  แจกลูกค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด  เพื่อพฒันาทกัษะ การฟัง  
การพดู  การอ่าน  และการเขียน  และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางภาษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑.   นกัเรียนอ่านออกเสียงแจกลูกค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 
๒.  นกัเรียนเขียนแจกลูกค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 
๓.  นกัเรียนเขา้ใจการแจกลูกค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 
๔.  นกัเรียนมีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์ตั้งใจท างาน และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 

 เนือ้หา 
 การอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑.  นกัเรียนติดแผนภูมิเพลงมาตราตวัสะกดบนกระดาน  แลว้อ่านและร้องเพลงตามครูทีละวรรค  
พร้อมแสดงท่าทางประกอบ  และร้องเพลงเองจนคล่อง 

๒.  นกัเรียนและครูสนทนาเก่ียวกบัเน้ือเพลง 
๓.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๗   เร่ือง  การอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรง

ตามมาตราตวัสะกด 
ขั้นสอน 

 ๔.  แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๔  กลุ่ม  ช่วยกนัยกตวัอยา่งค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด 
กลุ่มท่ี  ๑  คิดค าท่ีประสมดว้ยมาตราแม่ กก 
กลุ่มท่ี  ๒  คิดค าท่ีประสมดว้ยมาตราแม่ กบ 
กลุ่มท่ี ๓  คิดค าท่ีประสมดว้ยมาตราแม่ กด 
กลุ่มท่ี ๔  คิดค าท่ีประสมดว้ยมาตราแม่ กง  และเขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 

 



๘๕ 
 
 ๕.  นกัเรียนร่วมกนัท าแผนผงัความคิดมาตราตวัสะกดแม่ กก , แม่ กบ , แม่ กด , แม่ กง 
 ๖.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าและแจกลูก  โดยใชแ้ผนภูมิค าท่ีสะกดตามมาตราตวัสะกด ดงัน้ี 

ที่ พยญัชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ ค า 

๑ ต โ-ะ ก - ตก 

๒ ช -อ บ - ชอบ 

๓ ป - ูิ ด - ปิด 

๔ ว -า ง -  วา่ง 

 
๗.  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมี

ปัญหาทางการเรียนรู้  ช่วงชั้นท่ี  ๑  เร่ืองการอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตรา   แบบฝึกทกัษะ
ท่ี  ๓๕  ๓๖  ๓๗ 

๘.  ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนในการท ากิจกรรมและบนัทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม 
ข้ันสรุป 
๙.  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุป  และครูใหข้อ้เสนอแนะแก่นกัเรียนท่ีปฏิบติักิจกรรมไม่ถูกตอ้ง 
๑๐.  รวบรวมผลงานการปฏิบติักิจกรรมแบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๕  ๓๖  ๓๗   เก็บในแฟ้มผลงาน
นกัเรียน 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑.  แผนภูมิเพลงมาตราตวัสะกด 
๒.  กระดาษบรู๊ฟ 
๓.  ป้ายนิเทศ 
๔.  แผนผงัความคิดมาตราตวัสะกด 
๕.  แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้              

ช่วงชั้นท่ี  ๑   
๖.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๗ 
๗.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๕  ๓๖  และ  ๓๗ 

 



๘๖ 
 
การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ส่ิงทีว่ดั วธีิวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมินผล 
๑.  ความรู้ ๑.  ทดสอบก่อนเรียน 

      ฉบบัท่ี  ๗ 
๒. การท าแบบฝึกทกัษะ    
     ท่ี  ๓๕  ๓๖  ๓๗ 
 

๑.แบบทดสอบก่อนเรียน 
  ฉบบัท่ี  ๗ 
๒.แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๕  
๓๖  ๓๗ 
    

ผา่นเกณฑร้์อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

๒.  ทกัษะ/
กระบวนการ 

ประเมินผล                           
การปฏิบติังาน 

แบบประเมินผล                
การปฏิบติังาน 

ผา่นเกณฑร้์อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

๓.  คุณลกัษณะ
อนั พึงประสงค ์

สังเกต แบบสังเกตคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ผา่นเกณฑร้์อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ)............................................. 
(............................................) 

ต าแหน่ง.......................................... 
วนัท่ี ..... เดือน .......................  พ.ศ  ......... 

 

 

 



๘๗ 
 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................      
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ   ……………………………… 
(..............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 

 

 



๘๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



๘๙ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน ฉบบัท่ี  ๗ 

เร่ือง  การอ่านและการเขียนตามมาตราตวัสะกด 
คะแนนเตม็  ๕  คะแนน  เวลา  ๑๐  นาท ี  

-------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย   ทบัตวัอกัษรหนา้ขอ้ท่ี
ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

๑.  มาตราตวัสะกดมีก่ีมาตรา 
ก.    ๗    มาตรา 
ข.    ๘   มาตรา 

  ค.    ๙    มาตรา 
 

๒.  ค าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กก 
ก. นก 
ข. กา 
ค. นิด 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

๓.  ค าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กน 

ก. นิทาน 

ข. ถอย 
ค. เน้ือ 

 

๔.  ค  าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ เกย 
ก. เปีย 
ข. บ่อย 
ค. วชิา 

 

๕.  ค าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กง 
ก. มะไฟ 

ข. เล่น 

ค. โอ่ง 
๖.  ค าในขอ้ใดสะกดต่างไปจากเพือ่น 

 ก.  พอ่ 
 ข.  กอ้ง 
 ค.  นอ้ง 
 
 

 



๙๑ 
 

 ๗.  ค าในขอ้ใดสะกดดว้ยมาตราแม่กบ 

  ก.  แปด 
  ข.  แคบ 

  ค.  แดง 
 ๘.  “กอด ” ตวัสะกดอยูใ่นมาตราใด 
  ก.  แม่กก 
  ข.  แม่กด 
  ค.  แม่กบ 

 ๙.  ค าในขอ้ใดต่างจากพวก 
  ก. มาก 
  ข.   สาบ 
  ค.  เกา้อ้ี 
 ๑๐.  ขอ้ใดสะกดดว้ยมาตราเดียวกนัทั้งหมด 
  ก.  ยอด  บอด 
  ข.  แกง   พริก 
  ค.  กิน     ดิบ 

 

 
 

 



๙๒ 
 

    

             เพลงมาตราตัวสะกดเก้ามาตรา 

                                                 (ท านองแคนล าโขง) 

มาตราตวัสะกดของไทยรวบรวมไวมี้เกา้มาตรา 

มาตราแม่ ก กา อยา่ชกัชา้จ าใหดี้ 

ค าท่ีไม่มีตวัสะกด อยา่ละลด เช่น  เต่า  ปู  ปลา 

มาตราตวัสะกดแม่กน   อีกแม่กม  และแม่กง 

เกย  เกอว  อยา่ใหลหลง  ใหเ้ราจงจ าใหม้ัน่ 

หา้แม่นั้นสะกดต่างกนั  มาเร็วพลนัจ าใหข้ึ้นใจ 

มาตราแม่กก  กด  กบ  จ าใหค้รบเกา้แม่พอดี 

มาตราทั้งสามแม่น้ี  อยา่รอรีออกเสียงสั้น ๆ 

ใหค้  านั้นผนัเป็นค าตาย  เราทั้งหลายจ าไดไ้ม่ลืม 

 

 

 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 



๙๓ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่    เร่ือง  มาตราตัวสะกด          เวลา    ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๒  เร่ือง  การอ่านและการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด    เวลา   ๑   ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่ .............   เดือน  ..................................  พ.ศ................  ภาคเรียนที ่          ปีการศึกษา   
   

สาระส าคัญ 
 การฝึกอ่านและเขียนค า  แจกลูกค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด  เพื่อพฒันาทกัษะการฟัง  
การพดู  การอ่าน  และการเขียน  และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางภาษาใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑.   นกัเรียนอ่านออกเสียงแจกลูกค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 
๒.  นกัเรียนเขียนแจกลูกค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 
๓.  นกัเรียนเขา้ใจการแจกลูกค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 
๔.  นกัเรียนมีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์ตั้งใจท างาน และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด 

 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑.  นกัเรียนและครูช่วยกนัทบทวนการร้องเพลงมาตราตวัสะกด  พร้อมแสดงท่าทางประกอบ             
และทายปริศนาค าทายมาตราตวัสะกด 

๒.  นกัเรียนและครูสนทนาเก่ียวกบัเน้ือเพลง 
ขั้นสอน 

 ๓. แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๔  กลุ่ม  ช่วยกนัยกตวัอยา่งค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตวัสะกด 
กลุ่มท่ี   ๑  คิดค าท่ีประสมดว้ยมาตราแม่ กน 
กลุ่มท่ี   ๒  คิดค าท่ีประสมดว้ยมาตราแม่ กม 
กลุ่มท่ี   ๓  คิดค าท่ีประสมดว้ยมาตราแม่ เกย 
กลุ่มท่ี   ๔  คิดค าท่ีประสมดว้ยมาตราแม่ เกอว  และเขียนลงในกระดาษบรู๊ฟ 

 ๔.  นกัเรียนร่วมกนัท าแผนผงัความคิดมาตราตวัสะกดแม่ กน , แม่ กม , แม่ เกย , แม่ เกอว 
 ๕.  นกัเรียนฝึกอ่านสะกดค าและแจกลูก  โดยใชแ้ผนภูมิค าท่ีสะกดตามมาตราตวัสะกด ดงัน้ี 



๙๔ 
 

พยญัชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ ค า 

ข แ- น - แขน 

ข -า ม - ู้ ขา้ม 

ง -า ย -  ง่าย 

ถ - ูัว - -  ถัว่ 

 
๖.  นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมี

ปัญหาทางการเรียนรู้  เร่ือง  การอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตรา  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๘  ๓๙ 
๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนในการท ากิจกรรมและบนัทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรม 
ข้ันสรุป 
๘.  นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุป  และครูใหข้อ้เสนอแนะแก่นกัเรียนท่ีปฏิบติักิจกรรมผิด 
๙.  รวบรวมผลงานการปฏิบติักิจกรรมแบบฝึกทกัษะท่ี   ๓๘  ๓๙  เก็บในแฟ้มผลงานนกัเรียน 
๑๐.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๗   เร่ือง  การอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรง

ตามมาตราตวัสะกด 
ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 

๑.   แผนภูมิเพลงมาตราตวัสะกด 
๒.  กระดาษบรู๊ฟ 
๓.  ป้ายนิเทศ 
๔.  แผนผงัความคิดมาตราตวัสะกด 
๕.  แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย  ส าหรับนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้               

ช่วงชั้นท่ี  ๑  ชุดท่ี  ๑  เร่ืองการอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตรา  แบบทดสอบหลงัเรียน             
และแบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๘  ๓๙ 

๖.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๗ 

 

 

 



๙๕ 
 
 การวดัผลและประเมินผล 
 

ส่ิงทีว่ดั วธีิวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมินผล 
๑.  ความรู้ ๑. การท าแบบฝึกทกัษะ 

ท่ี  ๓๘  ๓๙ 
    
2.ทดสอบหลงัเรียน 
ฉบบัท่ี  ๗ 
 

๑.  แบบฝึกทกัษะ              
ท่ี  ๓๘  ๓๙ 
    
2. แบบทดสอบ              
หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๗ 
 

ผา่นเกณฑร้์อยละ  ๘๐ 
ข้ึนไป 

๒.  ทกัษะ/
กระบวนการ 

ประเมินผล                        
การปฏิบติังาน 

แบบประเมินผล              
การปฏิบติังาน 

ผา่นเกณฑร้์อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

๓.  คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

สังเกต แบบสังเกตคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

ผา่นเกณฑร้์อยละ ๘๐
ข้ึนไป 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)............................................. 

(............................................) 
ต าแหน่ง.......................................... 
วนัท่ี.....เดือน.......................พ.ศ......... 

 



๙๖ 
 
 บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................        
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ   ……………………………… 
(..............................................) 

ต าแหน่ง........................................... 
วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 
 



๙๗ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



๙๘ 
 

 

   เพลงมาตราตัวสะกดเก้ามาตรา (ท านองแคนล าโขง) 

มาตราตวัสะกดของไทยรวบรวมไวมี้เกา้มาตรา 

มาตราแม่ ก กา อยา่ชกัชา้จ าใหดี้ 

ค าท่ีไม่มีตวัสะกด อยา่ละลด เช่น  เต่า  ปู  ปลา 

มาตราตวัสะกดแม่กน   อีกแม่กม  และแม่กง 

เกย  เกอว  อยา่ใหลหลง  ใหเ้ราจงจ าใหม้ัน่ 

หา้แม่นั้นสะกดต่างกนั  มาเร็วพลนัจ าใหข้ึ้นใจ 

มาตราแม่กก  กด  กบ  จ าใหค้รบเกา้แม่พอดี 

มาตราทั้งสามแม่น้ี  อยา่รอรีออกเสียงสั้น ๆ 

ใหค้  านั้นผนัเป็นค าตาย  เราทั้งหลายจ าไดไ้ม่ลืม. 

 

 

 

 



๙๙ 
 

แบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัที ่ ๗ 

แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขยีนภาษาไทยส าหรับนักเรียนทีม่ีปัญหาการเรียนรู้   
ช่วงช้ันที่  ๑  ชุดที ่ ๑  เร่ืองที่  ๕ 

เร่ือง  การอ่านและการเขยีนตามมาตราตวัสะกด 
คะแนนเตม็  ๕  คะแนน  เวลา  ๑๐  นาที   

-------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนกาเคร่ืองหมาย   ทบัตวัอกัษร          
หนา้ขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

๑.  มาตราตวัสะกดมีก่ีมาตรา 
 ก.     ๗    มาตรา 
 ข.     ๘   มาตรา 

   ค.   ๙    มาตรา 
 

๒.  ค าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กก 
 ก.  นก 
 ข.  กา 
 ค.  นิด 
 

๓.  ค าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กน 

ก. นิทาน 

ข. ถอย 
ค. เน้ือ 



๑๐๐ 
 

๔.  ค  าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ เกย 
ก.  เปีย 

 ข.  บ่อย 
 ค.  วชิา 

 

๕.  ค าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราแม่ กง 
 ก. มะไฟ 

 ข.  เล่น 

ข. โอ่ง 
๖.  ค าในขอ้ใดสะกดต่างไปจากเพือ่น 

 ก.  พอ่ 
 ข.  กอ้ง 
 ค.  นอ้ง 

 ๗.  ค าในขอ้ใดสะกดดว้ยมาตราแม่กบ 

 ก.  แปด 
 ข.  แคบ 

 ค.  แดง 
 

 

 

 
 



๑๐๑ 
 

 ๘.  “กอด ” ตวัสะกดอยูใ่นมาตราใด 
  ก.  แม่กก 
  ข.  แม่กด 
  ค.  แม่กบ 

 ๙.  ค าในขอ้ใดต่างจากพวก 
  ก. มาก 
  ข.   สาบ 
  ค.  เกา้อ้ี 
 ๑๐.  ขอ้ใดสะกดดว้ยมาตราเดียวกนัทั้งหมด 
  ก.  ยอด  บอด 
  ข.  แกง   พริก 
  ค.  กิน     ดิบ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



๑๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

 



๑๐๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่  -   เร่ือง  มาตราตัวสะกด  แม่ ก กา                              เวลา         ๒      ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑   ค าทีป่ระสมสระ อะ                 เวลา   ๑   ช่ัวโมง 
สอนวนัที่  ……  เดือน   ………………  พ.ศ.  ………….  ภาคเรียนที ่     ปีการศึกษา   

 

สาระส าคัญ 
 การอ่านและการเขียนคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อะ การอ่านและการเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัจะส่งผลให้
เกิดทกัษะการอ่านและการเขียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ถูกตอ้งและจาํไดน้าน  สามารถบอกความหมาย                    
แยกส่วนประกอบของคาํไดว้า่  ส่วนใดเป็นพยญัชนะ  สระ  และสามารถนาํคาํท่ีมีความหมายไปแต่งเป็น
ประโยคง่าย ๆ เขา้ใจและมีความหมายได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนอ่านสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อะ  ไดถู้กตอ้งตามหลกัการอ่าน 

 ๒.  นกัเรียนเขียนคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อะ  ไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา 
๓. นกัเรียนบอกความหมายของคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อะ  ไดถู้กตอ้ง 

 ๔.  นกัเรียนบอกความสาํคญัของการอ่านและการเขียนคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อะ ไดถู้กตอ้ง 
 ๕.  นกัเรียนสามารถนาํคาํท่ีประสมดว้ยสระ อะ มาแต่งเป็นประโยคง่ายๆ และมีความหมายได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 สระ  อะ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที ่ ๑ 
 ขั้นน า 

๑.  นกัเรียนทบทวนรูปพยญัชนะ  การออกเสียงพยญัชนะทีละตวัจากแผนภูมิพยญัชนะไทย  
๔๔ ตวั  และบตัรคาํจนครบ  ๔๔ ตวั 
 ๒. เพื่อปลุกเร้าความสนใจ เช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ และบูรณาการเรียนรู้ ครูพานกัเรียน 
ร้องเพลง  สระ อะ  แลว้สนทนา แสดงความคิดเห็นในเน้ือหาของเพลง  

ขั้นสอน 
๓.  ครูแจกแบบฝึกทกัษะ เล่มท่ี     สนุกกบัสระ อะ ใหน้กัเรียนอ่านคาํช้ีแจงของแบบฝึกทกัษะให้

เขา้ใจ 



๑๐๔ 
 

๔. ครูเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๑            
จากแบบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง สนุกกบัสระ อะ  ใหน้กัเรียนทาํดว้ยความซ่ือสัตยต่์อตวัเองโดยไม่ตอ้งดูของ
เพื่อนแลว้ครูบนัทึกคะแนนไวเ้พื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนหลงัเรียน 

๕.  นกัเรียนช่วยกนัคิดทาํท่ีประสมดว้ยสระ อะ เติมลงในแผนท่ีความคิด ในแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑          
แลว้ฝึกอ่านพร้อมกนั  และอ่านเป็นรายบุคคล  ครูคอยแนะนาํแกไ้ข 

๖.  นกัเรียนช่วยกนัคิดหากลุ่มคาํ  เติมลงในแผนท่ีความคิด  ในแบบฝึกทกัษะท่ี ๒  ฝึกอ่านสะกดคาํ
พร้อมกนัแลว้ช่วยกนัหาความหมายของคาํหรือกลุ่มคาํ  ครูแนะนาํและแกไ้ขเพิ่มเติม 

๗.  นกัเรียนจบัคู่รูปภาพกบัคาํศพัทพ์ร้อมทั้งฝึกเขียนในแบบฝึกทกัษะท่ี  ๓ และ ๔ 
ช่ัวโมงที ่๒ 
๘.  นกัเรียนช่วยกนัแต่งประโยคปากเปล่า  ๑-๒   ประโยค  ครูเขียนประโยคท่ีนกัเรียนแต่งลงใน

กระดาน  ฝึกอ่านประโยคพร้อมกนัและอ่านเป็นกลุ่ม 
๙.  นกัเรียนแต่งประโยคโดยใชค้าํและรูปภาพท่ีประสมดว้ยสระ อะ ในแบบฝึกทกัษะท่ี  ๕                

แลว้บนัทึกคะแนนลงในตารางบนัทึกดา้นหลงัแบบฝึก 
ข้ันสรุป   
๑๐. นกัเรียนช่วยกนัสรุปคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อะ  สระ  อะ  เป็นสระเสียงสั้น  เม่ือเขียนเป็นคาํจะ

เขียนไวห้ลงัพยญัชนะตน้  เช่น  กะ  ขะ  คะ  จะ  เป็นตน้ 

๑๑.  ครูแจกเน้ือเพลงสระ  อะ  ครูร้องใหน้กัเรียนฟัง  ๑  เท่ียว  ใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนจบ

เพลง  และร้องพร้อมกนัหลายเท่ียวพร้อมทั้งปรบมือเป็นจงัหวะ 

๑๒.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๑ 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
๑. แผนภูมิพยญัชนะ 

๒. เพลง  สระ  อะ 
๓. บตัรคาํ 
๔. แบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  สนุกกบัสระ อะ  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑ , ๒ , ๓ , ๔ และ  ๕ 
๕. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๑ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
๑. ตรวจแบบฝึกทกัษะ 
๒. สังเกตการทาํงานร่วมกบัเพื่อน 
๓. ตรวจแบบทดสอบ 

 



๑๐๕ 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                     

ลงช่ือ........................................ 
(  .......................................  ) 

ตาํแหน่ง..................................................... 
วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐๖ 
 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๑๐๗ 
 

 
ใบความรู้ 

เพลง  สระ  อะ 
 

                                                             คาํร้อง  ประคอง  สุทธสาร 
                                                                    ทาํนอง  เพลงมาเลเซีย 
 

สระอะ  สระอะ  สระอะ 

เห็นพระ  เรายก  มือไหว ้

นอบนอ้ม  ใหอ้ยู ่  ในใจ 

เราคนไทย   ใจพทุธเอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัที ่ ๑ 
เร่ือง  สนุกกบัสระ อะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

 

ค าช้ีแจง  จงทาํเคร่ืองหมาย  X ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง   ขอ้ ๑-๕ 

  ๑. คาํใดท่ีประสมดว้ยสระ อะ 
   ก.   มอด        
   ข.  คาํ 
   ค.  มะ         

๒.  ขอ้ใดมีเสียงสระตรงกบัสระ อะ 

ก.  จะ      

ข.  ไอ  
ค.  ปิด      

๓.   
 

ก.  มะละ     

ข. มะระ 
ค.  มาละ     

 

๔.  
 

 
ก.  มะละกอ     

ข.  มะระกอ 

ค.  มาละกอ     

 



๑๐๙ 
 

๕. 
 

 

   ก.  ศะพาน     

ข.  ษะพาน 
ค.  สะพาน     

 
 ค าช้ีแจง  เลือกคาํต่อไปน้ีเติมลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง ขอ้ ๖-๑๐ 
  
 

๖.   ไข่.......โล ้ 
 
๗. ........เป๋า 
 
๘. รถ........บะ 
 

๙.   คุณยา่ซ้ือ.......ปิ 
 

๑๐. ฉนัไป.......กบัคุณแม่ 
 

 

………………………………………… 

 

กะ 

พะ 

กระ 

กระ 

วดั 



 
 

ใบความรู้ 
 

 

 

 

สระ  –ะ 
 
 
 

–ะ  อ่านวา่  สระอะ 
 
 

สระ –ะ เป็นสระเสียงสั้น ใชเ้ขียนไวข้า้งหลงัพยญัชนะ เช่น กะ จะ   มะ นะ เป็นตน้ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

๑๑๐ 



 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่  -   เร่ือง  มาตราตัวสะกด  แม่ ก กา                              เวลา         ๒      ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๒   ค าทีป่ระสมสระ อา                 เวลา           ๑     ช่ัวโมง 
สอนวนัที่  …… เดือน   …………………..  พ.ศ.  ………….   ภาคเรียนที ่        ปีการศึกษา  
    
 

สาระส าคัญ 
 การอ่านและการเขียนคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อา  การอ่านและการเขียนใหถู้กตอ้งตามหลกัจะส่งผล
ใหเ้กิดทกัษะการอ่านและการเขียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ถูกตอ้งและจาํไดน้าน  สามารถบอกความหมาย              
แยกส่วนประกอบของคาํไดว้า่  ส่วนใดเป็นพยญัชนะ  สระ  และสามารถนาํคาํท่ีมีความหมายไปแต่งเป็น
ประโยคง่าย ๆ เขา้ใจและมีความหมายได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนอ่านสะกดคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อา  ไดถู้กตอ้ง  ตามหลกัการอ่าน 

๒. นกัเรียนเขียนคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อา  ไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา 
๓. นกัเรียนบอกความหมายของคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อา  ไดถู้กตอ้ง 
๔. นกัเรียนบอกความสาํคญัของการอ่านและการเขียนคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อา ไดถู้กตอ้ง 
๕. นกัเรียนสามารถนาํคาํท่ีประสมดว้ยสระ  อา  มาแต่งเป็นประโยคง่าย ๆ และมีความหมายได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
 สระ  อา 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ช่ัวโมงที ่ ๑ 
 ขั้นน า 

๑. นกัเรียนทบทวนรูปพยญัชนะ  การออกเสียงพยญัชนะทีละตวัจากแผนภูมิพยญัชนะไทย  
     ๔๔ ตวั  และบตัรคาํจนครบ  ๔๔ ตวั 

   ๒.  เพื่อปลุกเร้าความสนใจ เช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ และบูรณาการเรียนรู้ ครูพานกัเรียน 
    ร้องเพลง  สระ อา แลว้สนทนา แสดงความคิดเห็นในเน้ือหาของเพลง  

ขั้นสอน 
๓. ครูแจกแบบฝึกทกัษะ เร่ือง สนุกกบัสระ อา ใหน้กัเรียนอ่านคาํช้ีแจงของแบบฝึกทกัษะใหเ้ขา้ใจ 

๑๑๑ 



 

 

๔.  ครูเตรียมความพร้อมในการเรียนโดยการใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๒        
จากแบบฝึกทกัษะ เร่ือง สนุกกบัสระ อา  ใหน้กัเรียนทาํดว้ยความซ่ือสัตยต่์อตวัเองโดยไม่ตอ้งดูของเพื่อน
แลว้ครูบนัทึกคะแนนไวเ้พื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนหลงัเรียน 

๕.  นกัเรียนช่วยกนัคิดทาํท่ีประสมดว้ยสระ  อา  เติมลงในแผนท่ีความคิด ในแบบฝึกทกัษะท่ี  ๖ 
แลว้ฝึกอ่านพร้อมกนั  และอ่านเป็นรายบุคคล  ครูคอยแนะนาํแกไ้ข 

๖. นกัเรียนช่วยกนัคิดหากลุ่มคาํ  เติมลงในแผนท่ีความคิด  ในแบบฝึกทกัษะท่ี  ๗  ฝึกอ่านสะกดคาํ
พร้อมกนัแลว้ช่วยกนัหาความหมายของคาํหรือกลุ่มคาํ  ครูแนะนาํและแกไ้ขเพิ่มเติม 

๗.  นกัเรียนจบัคู่รูปภาพกบัคาํศพัทพ์ร้อมทั้งฝึกเขียนในแบบฝึกทกัษะท่ี  ๘ และ ๙ 
ช่ัวโมงที ่๒ 
๘.  นกัเรียนช่วยกนัแต่งประโยคปากเปล่า  ๑-๒   ประโยค  ครูเขียนประโยคท่ีนกัเรียนแต่งลงใน

กระดาน  ฝึกอ่านประโยคพร้อมกนัและอ่านเป็นกลุ่ม 
๙.  นกัเรียนแต่งประโยคโดยใชค้าํและรูปภาพท่ีประสมดว้ยสระ อา ในแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๐                   

แลว้บนัทึกคะแนนลงในตารางบนัทึกดา้นหลงัแบบฝึก 
ข้ันสรุป   
๑๐.  นกัเรียนช่วยกนัสรุปคาํท่ีประสมดว้ยสระ อา  สระ อา  เป็นสระเสียงยาว  เม่ือเขียนเป็นคาํจะ

เขียนไวห้ลงัพยญัชนะตน้  เช่น  กา  ขา  คา  จา  เป็นตน้ 

๑๑.  ครูแจกเน้ือเพลงสระ  อา  ครูร้องใหน้กัเรียนฟัง  ๑  เท่ียว  ใหน้กัเรียนร้องตามทีละวรรคจนจบ

เพลง  และร้องพร้อมกนัหลายเท่ียวพร้อมทั้งปรบมือเป็นจงัหวะ 

๑๒.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๒ 
 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑. แผนภูมิพยญัชนะ 

๒. เพลงสระ อา 
๓. บตัรคาํ 
๔. แบบฝึกทกัษะ เร่ือง  สนุกกบัสระ อา  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๖ , ๗ , ๘ , ๙  และ  ๑๐ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
๑. ตรวจแบบฝึกทกัษะ 
๒. สังเกตการทาํงานร่วมกบัเพื่อน 
๓. ตรวจแบบทดสอบ 

 

 
 

๑๑๒ 



 

 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร   หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย      
………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………….…………..
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
..………………………………………………………………………………………………………….……
…..………………………………………………………………………………………………….…………
…….………………………………………………………………………………………………………….. 

                 
                 
 

ลงช่ือ........................................ 
(  .......................................  ) 

ตาํแหน่ง..................................................... 
วนัท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๓ 



 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 ด้านทกัษะกระบวนการ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................        
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 

ปัญหา / อปุสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ   ……………………………… 
                      (..............................................) 

   ตาํแหน่ง........................................... 
                วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 

๑๑๔ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัที ่ ๒ 

เร่ือง  สนุกกบัสระ อา 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

 
 

 ค าช้ีแจง  จงทาํเคร่ืองหมาย  X ทบัตวัอกัษรหนา้คาํตอบท่ีถูกตอ้ง  ขอ้ ๑-๕ 
  
  ๑. คาํใดท่ีประสมดว้ยสระ -า 
   ก.  จีน         
   ข.  จาม 
   ค.  มดั      

๒.  ขอ้ใดมีเสียงสระตรงกบัสระ  -า 

  ก.  เชือก     

  ข.  หาง 
  ค.  ไม ้     

 

๓.   
 

  ก.  ตา      

ข.  ป้า 
ค.  นา้      

 

 

 

 

๑๑๖ 



 

 

 

 

๔.  
 

ก.  ตา      

ข.  นา 
ค.  นา้      

 
  ๕. 
 

ก.  ลา      

ข.  นา 
ค.  กา  

 ค าช้ีแจง  เลือกคาํต่อไปน้ีเติมลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง ขอ้ ๖-๑๐ 

  

๑. ชาว....... 
 

๒. ........เกง 
 

๓. ใบ........ 
 

๔. ........สี 
 

๕. ........ท ู

 

 

กาง 

นา 

ชา     ทา 

ปลา 

มา 

๑๑๗ 



 

 

 
 

ใบความรู้ 
  

 

สระ -า 
 

 

-า  อ่านวา่  สระอา 
 

สระ  อา  เป็นสระเสียงยาว  อยูด่า้นหลงัพยญัชนะตน้  เช่น  
 กา  ขา  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๘ 



 

 

 

เพลง  สระ  อา 
 

คาํร้อง  ประคอง  สุทธสาร 
ทาํนอง  เพลงมาเลเซีย 

 
สวสัดีเธอจ๋า       มามาเรียนคาํสระอา 

        อาจะอยูคู่่พยญัชนะ       ไม่ลดละเดินเคียงคู่ไป 
ป้า  ตา  อา  พา  นา้        ใชส้ระอาทุกคาํใช่ไหม 

ถา้สระอาอยูห่ลงัคาํใด       ออกเสียงไปวา่  พอ – อา – พา 
 
(อาจเปล่ียนคาํในวรรคสุดทา้ยของเพลงเป็น  ตา  หา  มา  ยา  ฯลฯ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑๙ 



 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย             ช้ันประถมศึกษาปีที ่  ๒     

หน่วยการเรียนรู้ที ่     -         เร่ือง   วรรณยุกต์                 เวลา     ๑   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๓   เร่ือง    ครอบครัววรรณยุกต์    เวลา     ๑    ช่ัวโมง              
สอนวนัที ่       เดือน                      พ.ศ.                  ภาคเรียนที ่    ปีการศึกษา  

……………………………………………………………………………………….……………… 
 

สาระส าคัญ 

  ่่      ่้     ่๊    ่๋    คือ  รูปวรรณยกุตไ์ทยใชผ้สมคาํ เป็นการสร้างคาํซ่ึงเป็นพื้นฐานในการอ่านและ
เขียนภาษาไทย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  ออกเสียงวรรณยกุตไ์ทย  ๕  เสียง ไดถู้กตอ้ง 
 ๒.  สนทนาเร่ืองครอบครัววรรณยกุตไ์ทยได ้
 ๓.  บอกช่ือวรรณยกุตไ์ทยไดถู้กตอ้ง 
 ๔.  มีความตั้งใจสนใจเรียน และเรียนอยา่งมีความสุขสนุกสนาน 
 

สาระการเรียนรู้ 
 รูปวรรณยกุตไ์ทย     ่่      ่้     ่๊    ่๋     เสียงวรรณยกุต ์ สามญั  เอก โท  ตรี  จตัวา 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.   นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๓   จาํนวน   ๕   ขอ้ 
 ๒.  ครูร้องเพลง “เสียงวรรณยกุต”์ ใหน้กัเรียนร้องตาม 
 ขั้นสอน 
 ๓.  เล่านิทาน “ ครอบครัววรรณยกุต ์” (ภาคผนวก)  ให้นกัเรียนฟัง   พร้อมชูบตัร 
ช่ือวรรณยกุต ์ เม่ือเล่าถึงช่ือวรรณยกุต ์และชูบตัรภาพรูปวรรณยกุต ์เม่ือเล่าถึงรูปวรรณยกุต ์
 ๔.  แสดงบตัรภาพรูปวรรณยุกต ์  “  ่่ ”  ออกเสียง  “ไมเ้อก”  นกัเรียนออกเสียงพร้อมกนัและออก
เสียงทีละคน 
 ๕.  แสดงบตัรภาพรูปวรรณยุกต ์ “   ่้  ”  ออกเสียง “ ไมโ้ท ”  นกัเรียนออกเสียง พร้อมกนัและออก
เสียงทีละคน 

๑๒๐ 



 

 

 ๖.  แสดงบตัรภาพรูปวรรณยกุต ์ “   ่๊  ”  ออกเสียง “ ไมต้รี ”  นกัเรียนออกเสียงพร้อมกนัและออก
เสียงทีละคน 
 ๗.  แสดงบตัรภาพรูปวรรณยุกต ์ “   ่๋  ”  ออกเสียง “ ไมจ้ตัวา ”  นกัเรียนออกเสียงพร้อมกนัและ
ออกเสียงทีละคน 
 ๘.  แสดงบตัรภาพรูปวรรณยกุต ์ทีละบตัรโดยไม่เรียงกนั เช่น  ไมโ้ท  ไมจ้ตัวา  ไมต้รี  ไมเ้อก ให้
นกัเรียนออกเสียงสลบัไปมาจนคล่อง 
 ๙.  ตวัแทนนกัเรียน  ๔ – ๕ คน  ออกมาแสดงบตัรภาพรูปวรรณยกุต ์ 
ใหเ้พื่อน ๆ ออกเสียง 
 ข้ันสรุป 

๑๐.   นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปวรรณยกุตไ์ทย วา่มี  ๔ รูป และ  ๕ เสียง 
๑๑.  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๑ , ๑๒  และ ๑๓   
๑๒.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๓ 

 

ส่ือการเรียนรู้ /  แหล่งเรียนรู้ 
๑.  นิทานเร่ือง “ ครอบครัววรรณยกุต ์” 

 ๒.  บตัรภาพรูปวรรณยกุต ์  “  ่่      ่้     ่๊    ่๋ ” 
 ๓.  บตัรช่ือวรรณยกุต ์ ไมเ้อก  ไมโ้ท  ไมต้รี  ไมจ้ตัวา   
 ๔.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๑ – ๑๓ 
 ๕.  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๓ 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
 

ส่ิงทีจ่ะวดั วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมิน 
- ความรู้ ๑. การทดสอบ 

ก่อนเรียน – หลงัเรียน  
ฉบบัท่ี  ๓ 
๒. การทาํแบบฝึก
ทกัษะท่ี  ๑๑-๑๓ 

๑. แบบทดสอบ 
ก่อนเรียน – หลงัเรียน 
ฉบบัท่ี  ๓ 
๒. แบบฝึกทกัษะท่ี  
๑๑-๑๓ 

- ผา่น เกณฑ ์๘๐ % 
 
 
- ผา่นเกณฑ ์๘๐ % 

- ทกัษะกระบวนการ ๑. ประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน 

๑. แบบประเมิน 
พฤติกรรมนกัเรียน 

- ผา่นเกณฑ์ระดบัดี 

- คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

๑. สังเกต ๑. แบบประเมิน 
พฤติกรรมนกัเรียน 
 

- ผา่นเกณฑ ์๘๐ % 

๑๒๑ 



 

 

 
กจิกรรมเสนอแนะ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 
 

 

           ลงช่ือ ...................................................... 
(.......................................................) 

                                                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียน........................................................ 
             ………... / ………… / …………

๑๒๒ 



บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
                                                                           
                                                                                                                                                     ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

๑๒๓ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบับที ่ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที่  ๓ 
 

 
ค าช้ีแจง   จงกากบาท ( X ) ทบัขอ้เลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
                ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

๑.  ขอ้ใดไม่ใช่วรรณยกุต ์
     ก.          
     ข.     ้      
     ค.     ้  
        

๒.  ขอ้ใดผนัวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
     ก.  เตา   เต๋า  เตา้   เต๊า   เต่า 
     ข.  แต   แต่   แต ้  แต๊    แต๋ 
     ค.  ปู    ปู่     ปู๊    ปู้    ปู๋  

๓.  “เจา” เติมวรรณยกุต ์“ไมโ้ท” 
เขียนไดอ้ยา่งไร 
     ก.  เจ่า       
     ข.  เจา้       
     ค.  เจ๊า 
 

๔.  คาํวา่ “ไก่ ” ใชว้รรณยกุตใ์ด 
     ก.     ้       
     ข.     ้      
     ค.     ้  

๕.  “    ้  ” อ่านวา่อยา่งไร 
     ก.  ไมเ้อก 
     ข.  ไมโ้ท 
     ค.  ไมต้รี 
 

 
 

 
 
 
 
 

ท าถูกกีข้่อครับผม 

๑๒๕ 



 

 

 
นิทานเร่ือง “ ครอบครัววรรณยุกต์ ” 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๓ 

  
 
กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้  มีครอบครัวหน่ึงมีลูกชาย  ๕  คน  คนโต ช่ือ สามญั 

(ครูเล่าพร้อมกบัชูน้ิวหวัแม่มือประกอบ)  คนท่ี ๒  ช่ือ เอก  (ชูน้ิวช้ี)  คนท่ี  ๓  ช่ือ โท 
(ชูน้ิวกลาง)  คนท่ี  ๔  ช่ือ  ตรี  (ชูน้ิวนาง)  คนท่ี  ๕  ช่ือ  จตัวา  (ชูน้ิวกอ้ย) 
 วนัหน่ึง ลูกทั้ง ๕  คนพากนัร้องเพลง พร้อมกนั คือ  เพลง  กา  ก่า  กา้  ก๊า  ก๋า 
(ใหน้กัเรียนออกเสียงตามและชูน้ิวตามเสียงวรรณยกุต)์ จะมีความไพเราะมากเหมือนเสียงดนตรี 
 กล่าวถึงเทวดาบนสวรรค ์ เม่ือไดย้นิเสียงเพลงท่ีพี่นอ้ง ทั้ง  ๕  คน ร้องแลว้ 
มีความชอบใจมาก  จึงเหาะลงมามอบรางวลัให ้เป็นไมแ้กะสลกัรูปต่าง ๆ จาํนวน  ๔  รูป 
ใหก้บัพี่นอ้งทั้ง  ๕  คน  ดงัน้ี  (ครูชูบตัรรูปวรรณยกุต)์        ้          ้        ้        ้     พี่คนโตคือ  
สามญั  เห็นวา่ตนเองเป็นพี่จึงเสียสละรางวลัใหน้อ้ง ๆ ทั้ง  ๔  คน  นอ้งคนเลก็  คือ 
จตัวา เลือกไมแ้กะสลกัรูป  กากบาท (      ้     )  คนท่ี ๔  เลือกไมแ้กะสลกัรูปคลา้ยเลขเจด็ 
(      ้    )  คนท่ี ๓  เลือกไมแ้กะสลกัรูปหวัโคง้ข้ึน (      ้  )  คนท่ี ๒ เลือกไมแ้กะสลกั 
รูปท่อนตรง (     ้     )  ส่วนพี่คนโตเม่ือสละรางวลัใหแ้ก่นอ้ง ๆ แลว้จึงไม่มีไมแ้กะสลกั 
เป็นของตวัเองแต่กภู็มิใจท่ีนอ้ง ๆ มีไมแ้กะสลกัทุกคน ตวัเองคงเหลือแต่เสียงเป็นของตวัเอง
เท่านั้น 
 ต่อมาคนจึงเรียกเสียงของพี่นอ้งทั้ง ๕ วา่ เสียงวรรณยกุต ์เรียกตามช่ือเดิมของคน 
ทั้ง ๕  คือ  เสียงสามญั  เสียงเอก   เสียงโท  เสียงตรี  เสียงจตัวา  รวม  ๕  เสียง และเรียกรูป
วรรณยกุต ์ ซ่ึงมี  ๔  รูป ตามช่ือของคน ทั้ง ๔  คือ  ไมเ้อก  ไมโ้ท  ไมต้รี  ไมจ้ตัวา  
ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
 

สุนนัท ์ แสงนาโก 
 
 

 

๑๒๖ 



 

 

 
บัตรภาพ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๓   
 
 

 

                                           
                    
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

          มาเรียนรู้    
รูปวรรณยุกต์ไทย
กนัเถอะจ้า…. 

๑๒๗ 



 

 

 

บัตรช่ือวรรณยุกต์ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่   ๓   

 
 

 

    ไม้เอก                    ไม้โท                     
 
 

 ไม้ตรี                  ไม้จตัวา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไงจ๊ะอ่านได้
ไหมเอ่ย ! 

๑๒๘ 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                        ช้ันประถมศึกษาปีที ่  ๒     
หน่วยการเรียนรู้ที ่    -    เร่ือง   วรรณยุกต์                                      เวลา    ๑     ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๔    เร่ือง  มารู้จักวรรณยุกต์                                            เวลา    ๑    ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่         เดือน                   พ.ศ.                     ภาคเรียนที ่                             ปีการศึกษา                       
………………………………………………………………………………………….……………… 
สาระส าคัญ 
  ่่      ่้     ่๊    ่๋    คือรูปวรรณยกุตไ์ทยใชผ้สมคาํ เป็นการสร้างคาํซ่ึงเป็นพื้นฐาน 
ในการอ่านและเขียนภาษาไทย 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนออกเสียงวรรณยุกตไ์ทย  ๕   เสียง ไดถู้กตอ้ง 
 ๒.  นกัเรียนบอกช่ือและรูปวรรณยกุตไ์ทยไดถู้กตอ้ง 
 ๓.  นกัเรียนเขียนช่ือและรูปวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
 ๔.  นกัเรียนมีความตั้งใจสนใจเรียน มีความรับผิดชอบและ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 วรรณยกุตมี์รูป  ๔  รูป  คือ   ่่      ่้     ่๊    ่๋   และมี  ๕ เสียง คือ  สามญั  เอก โท  ตรี  จตัวา 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๔  
 ๒.  ติดแผนภูมิเพลง “วรรณยุกตไ์ทย” อ่านใหน้กัเรียนฟังและนกัเรียนอ่านตาม 
 ๓.  ร้องเพลง  “วรรณยกุตไ์ทย” ใหน้กัเรียนฟังทีละท่อน นกัเรียนร้องตาม 
 ๔.  นกัเรียนร้องเพลงพร้อมกนั 
 ๕.  สนทนาเก่ียวกบัเน้ือเพลง 
 ขั้นสอน 
 ๖.  เล่านิทาน  “ ครอบครัววรรณยกุต์ ” พร้อมกบัแสดงบตัรช่ือและ รูปวรรณยกุต ์
จนครบทั้ง  ๔ รูป  เช่น 
    ่่    = ไมเ้อก 
  
            ่้   = ไมโ้ท 

 

 ่๊  = ไมต้รี 

๑๒๙ 



 

 

 ่๋      = ไมจ้ตัวา 
 

 ๗.  ครูติดบตัรรูปวรรณยกุต ์และเสียงวรรณยกุตบ์นกระดานแลว้ช้ี 
ท่ีรูปวรรณยกุต ์     ่่       ่้      ่๊     ่๋     นกัเรียนออกเสียงทีละคาํ 
 ๘.  แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  กลุ่มท่ี  ๑  แจกบตัรรูปวรรณยกุต ์ กลุ่มท่ี  ๒  แจกบตัรเสียง
วรรณยกุต ์ ครูออกเสียง  “ไมเ้อก”   นกัเรียนท่ีไดรู้ปวรรณยกุต ์   ่่  และบตัรเสียง  “ไมเ้อก” ออกมายนืคู่กนั
เพื่อนในหอ้งออกเสียง  “ไมเ้อก”  พร้อมกนั  นกัเรียนนาํบตัรทั้ง  ๒  บตัรวางคู่กนับนกระดาน (กระเป๋าผนงั) 
 ๙.  ครูปฏิบติักิจกรรมดงัขอ้  ๗  จนครบวรรณยกุตท์ั้ง  ๕  ตวั  เสียงสามญันั้นไม่มีคู่ก็ออกมายนื             
คนเดียว 
 ข้ันสรุป 
  ๑๐.   นกัเรียนคดัรูปและเสียงวรรณยกุตล์งบนสมุดคดัไทย 

๑๑.   นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๔-๑๖ 
๑๒.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๔ 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
  ๑. แผนภูมิเพลง “วรรณยกุตไ์ทย”  
 ๒. นิทาน  “ครอบครัววรรณยกุต ์” 
  ๓.  บตัรช่ือวรรณยกุต์  “ ไมเ้อก  ไมโ้ท  ไมต้รี  ไมจ้ตัวา ” 
 ๔.  บตัรรูปวรรณยกุต์     ่่      ่้       ่๊      ่๋    
  ๕.  กระเป๋าผนงั 
  ๖.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๔-๑๖ 
 ๗.  แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๔ 
การวดัผลและการประเมินผล 

ส่ิงทีจ่ะวดั วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมิน 
- ความรู้ ๑. ตรวจแบบฝึกทกัษะ 

ท่ี  ๑๔-๑๖ 
๒. ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน - หลงัเรียน  
ฉบบัท่ี  ๔ 

๑. แบบฝึกทกัษะท่ี 
 ๑๔-๑๖ 
๒. แบบทดสอบก่อน
เรียน - หลงัเรียน  
ฉบบัท่ี  ๔ 

- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 
 
- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 

- ทกัษะกระบวนการ ๑. ประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน 

๑. แบบประเมิน 
พฤติกรรมนกัเรียน 

- ผา่นระดบัดี   
๒ ใน ๓ 

- คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

๑. สังเกต ๑. แบบประเมิน 
พฤติกรรมนกัเรียน 

- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 

๑๓๐ 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

ความคิดเห็น / เสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา   หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
 

 

           ลงช่ือ .......................................... 
 (.........................................) 

                                                             ตาํแหน่ง .................................................... 
         ………... / ………… / ………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๑ 



 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .......................................         
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 
 

๑๓๒ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน   ฉบบัที ่๔ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที่  ๔  
 
 

ค าช้ีแจง   จงกากบาท ( X ) ทบัขอ้เลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงใน 
     กระดาษคาํตอบ 

 

๑.  ขอ้ใดไม่ใช่วรรณยกุต ์
     ก.      ้         
     ข.           
     ค.     ้  
        

๒.  ขอ้ใดผนัวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
     ก.  ปู    ปู่     ปู๊    ปู้    ปู๋  
     ข.  เอา   เอ๋า  เอา้   เอ๊า   เอ่า 
     ค.  แท   แท่   แท ้  แท๊    แท๋ 

๓.  “เสือ” เติมวรรณยกุต ์“ไมเ้อก” 
เขียนไดอ้ยา่งไร 
     ก.  เส่ือ       
     ข.  เส้ือ       
     ค.  เส๊ือ 
 

๔.  ขอ้ใดมีวรรณยกุตต่์างจากพวก 
     ก.  ข๋า       
     ข.  ป้า      
     ค.  จ๋า 

๕.  “    ๋   ” อ่านวา่อยา่งไร 

     ก.  ไมโ้ท 
     ข.  ไมต้รี 
     ค.  ไมจ้ตัวา 
 

                      

 
 
 

ตั้งใจ 
ท าข้อสอบ 

นะครับ 
 

๑๓๔ 



 

 

 
เพลง   “วรรณยุกต์ไทย” 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๔   
  
 

  ท านอง  จีนไจ๋ยอ 
 

 

ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า 
  เมื่อป้าไปเทียวป่า  (ฮ่อ) 

ป๊า ป๋า มาตั้งท่าแง่งอน   (ฮ่อ) 
วรรณยุกต์ไทย  ๔  รูปอย่างแน่นอน 
ออกเสียงเถิดนะบังอร 
ออกเสียงได้เพยีง  ๕  เสียงเอย  (ฮ่อ)   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

              

สนุกไหมหละ..... 
ร้องได้ไหมคะ..พยายามเข้า  

๑๓๕ 



 

 

 

นิทานเร่ือง “ ครอบครัววรรณยุกต์ ” 
ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง “มารู้จกัวรรณยุกต์ ” 

  
 
กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้  มีครอบครัวหน่ึงมีลูกชาย  ๕  คน  คนโต ช่ือ สามญั 

(ครูเล่าพร้อมกบัชูน้ิวหวัแม่มือประกอบ)  คนท่ี ๒  ช่ือ เอก  (ชูน้ิวช้ี)  คนท่ี  ๓  ช่ือ โท 
(ชูน้ิวกลาง)  คนท่ี  ๔  ช่ือ  ตรี  (ชูน้ิวนาง)  คนท่ี  ๕  ช่ือ  จตัวา  (ชูน้ิวกอ้ย) 
 วนัหน่ึง ลูกทั้ง ๕  คนพากนัร้องเพลง พร้อมกนั คือ  เพลง  กา  ก่า  กา้  ก๊า  ก๋า 
(ใหน้กัเรียนออกเสียงตามและชูน้ิวตามเสียงวรรณยกุต)์ จะมีความไพเราะมากเหมือนเสียงดนตรี 
 กล่าวถึงเทวดาบนสวรรค ์ เม่ือไดย้นิเสียงเพลงท่ีพี่นอ้ง ทั้ง  ๕  คน ร้องแลว้                               
มีความชอบใจมาก  จึงเหาะลงมามอบรางวลัให ้เป็นไมแ้กะสลกัรูปต่าง ๆ จาํนวน  ๔  รูป 
ใหก้บัพี่นอ้งทั้ง  ๕  คน  ดงัน้ี  (ครูชูบตัรรูปวรรณยกุต)์        ้          ้        ้        ้     พี่คนโต คือ  
สามญั  เห็นวา่ตนเองเป็นพี่จึงเสียสละรางวลัใหน้อ้ง ๆ ทั้ง  ๔  คน  นอ้งคนเลก็  คือ  จตัวา                          
เลือกไมแ้กะสลกัรูป  กากบาท (      ้     )  คนท่ี ๔  เลือกไมแ้กะสลกัรูปคลา้ยเลขเจด็ 
(      ้    )  คนท่ี ๓  เลือกไมแ้กะสลกัรูปหวัโคง้ข้ึน (      ้  )  คนท่ี ๒ เลือกไมแ้กะสลกั 
รูปท่อนตรง (     ้    )  ส่วนพี่คนโตเม่ือสละรางวลัใหแ้ก่นอ้ง ๆ แลว้จึงไม่มีไมแ้กะสลกั 
เป็นของตวัเองแต่กภู็มิใจท่ีนอ้ง ๆ มีไมแ้กะสลกัทุกคน ตวัเองคงเหลือแต่เสียง 
เป็นของตวัเองเท่านั้น 
 ต่อมาคนจึงเรียกเสียงของพี่นอ้งทั้ง ๕ วา่ เสียงวรรณยกุต ์เรียกตามช่ือเดิมของคนทั้ง  ๕  
คือ  เสียงสามญั  เสียงเอก   เสียงโท  เสียงตรี  เสียงจตัวา  รวม  ๕  เสียง และเรียก 
รูปวรรณยกุต ์ ซ่ึงมี  ๔  รูป ตามช่ือของคน ทั้ง ๔  คือ  ไมเ้อก  ไมโ้ท  ไมต้รี  ไมจ้ตัวา  
ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 
 

สุนนัท ์ แสงนาโก 
 
 
 

๑๓๖ 



 

 

 
บัตรภาพ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  
เร่ือง  มารู้จักวรรณยุกต์ 

   
 

 

                                           
                    
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

          มาเรียนรู้    
รูปวรรณยุกต์ไทย
กนัเถอะจ้า…. 

๑๓๗ 



 

 

 
บัตรช่ือวรรณยุกต์ 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง  มารู้จักวรรณยุกต์   

 
 

 

    ไม้เอก                    ไม้โท                     
 
 

 ไม้ตรี                  ไม้จตัวา   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นไงจ๊ะอ่านได้
ไหมเอ่ย ! 

๑๓๘ 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่  ๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่   -    เร่ือง    มาตราแม่ ก กา                          เวลา    ๑    ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๕  เร่ือง   ค าตามมาตราแม่ ก กา                          เวลา    ๑    ช่ัวโมง  

สอนวนัที ่           เดือน                          พ.ศ.           ภาคเรียนที ่               ปีการศึกษา
.............................................................................................................................................................. 
 

สาระส าคัญ 
     การอ่านและการเขียนคาํในมาตราแม่ ก กา  คือ คาํท่ีไม่มีตวัสะกด 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนออกเสียงคาํในมาตราแม่ ก กาไดถู้กตอ้ง 
 ๒.  นกัเรียนเขียนคาํในมาตราแม่ ก กาไดอ้ยา่งนอ้ย  ๕  คาํ 
 ๓.  นกัเรียนบอกคาํในมาตราแม่ ก กาไดอ้ยา่งนอ้ย  ๕  คาํ  
 ๔. นกัเรียนมีความตั้งใจสนใจเรียน มีความรับผิดชอบ และ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและเขียนคาํท่ีประสมตามมาตราแม่ ก กา  
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๕ 
  ๒.  นกัเรียนเล่นเกม  ประสมคาํ   (ภาคผนวก)  
 ขั้นสอน 
 ๓.  ฝึกอ่านคาํมาตรา แม่ ก กา  ในหนงัสือเรียน ภาษาพาที  ป. ๒  หนา้  ๑๐  (ดูภาคผนวก) 
 ๔.  นาํบตัรภาพ และบตัรคาํ มาตรา แม่ ก กา  คาํวา่   พ่อคา้   แม่นํ้า    เป่าป่ี    พอ่แม่ 
ไร่นา   หน่อไม ้ มาใหน้กัเรียนอ่านพร้อมกนัทีละคาํ จนครบทุกคาํ   แลว้เขียนลงบนกระดาน   
    ๕.  นกัเรียนฝึกอ่านและฝึกเขียนจนคล่อง  แลว้บนัทึกคาํในบตัรคาํลงในสมุด  หาคาํอ่ืนปฏิบติั
เช่นน้ีสลบักนัไปเร่ือย ๆ 
 ข้ันสรุป 

๖.  นกัเรียนคดัคาํในมาตราแม่  ก  กา ลงบนสมุดคดัไทย   
๗.  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๗ – ๑๙ 

 

๑๓๙ 



 

 

ส่ือการเรียนรู้  / แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  เกมประสมคาํ “คาํตามมาตรา แม่  ก  กา” 

๒.  บตัรคาํ  ไดแ้ก่ พ่อคา้   แม่นํ้า    เป่าป่ี    พอ่แม่   ไร่นา    หน่อไม ้
๓.  บตัรภาพ     ไดแ้ก่  พอ่คา้   แม่นํ้า    เป่าป่ี    พอ่แม่   ไร่นา    หน่อไม ้

 ๔.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๗ – ๑๙ 
 ๕.  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๕ 
  

การวดัผลและการประเมินผล 

 

ส่ิงทีจ่ะวดั วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมิน 
- ความรู้ ๑.  ทาํแบบฝึกทกัษะ 

ท่ี  ๑๗ -๑ ๙ 
๒. ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลงัเรียน  
ฉบบัท่ี  ๕ 

๑. แบบฝึกทกัษะ              
ท่ี   ๑๗ –๑๙ 
๒. แบบทดสอบก่อน
เรียน – หลงัเรียน 
ฉบบัท่ี  ๕ 

- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 
 
- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 
 

- ทกัษะกระบวนการ ๑. ประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน 

๑. แบบประเมิน 
พฤติกรรมนกัเรียน 
 

- ผา่นระดบัดี   
๒ ใน ๓ 

- คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

๑. สังเกต ๑. แบบประเมิน 
พฤติกรรมนกัเรียน 
 

- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ความคิดเห็นเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
           ลงช่ือ ...................................................... 

(.......................................................) 
                                                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียน........................................................ 

        ………... / ………… / …………

๑๔๐ 



บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................          
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
                                                                         

 ลงช่ือ   ……………………………… 
(..............................................) 

ตาํแหน่ง........................................... 
วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

๑๔๑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบับที ่ ๕  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที่  ๕  
 
 

ค าช้ีแจง   จงกากบาท ( X ) ทบัขอ้เลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
                ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

๑.  คาํในขอ้ใดประสมสระ  แ- 
     ก.  พ่อ       
     ข.  แม่       
     ค.  เรา 
        

๒.  ขอ้ใดต่างจากพวก 
     ก.  จาํปี 
     ข.  จาํปา 
     ค.  มะไฟ 

๓.  เติมวรรณยกุต ์  “   ” ในคาํวา่
พอเขียนไดด้งัขอ้ใด 
     ก.  พ่อ 
     ข.  พอ้ 
     ค.  พอ๊ 
 

๔.  ขอ้ใดผนัวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
     ก.   แม   แม     แม       
     ข.   แม ้   แม่    แม      
     ค.    แม่   แม     แม ้

๕.  ขอ้ใดมีวรรณยกุตต่์างจากพวก 
    ก.  พ่อคา้ 
    ข.  หน่อไม ้
    ค.  ก๋วยเต๋ียว 

 
 

 
 

 

ท าถูกกีข้่อครับผม 

๑๔๓ 



 

 

เกม “ประสมค า” 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๕  เร่ือง ค าตามมาตราแม่ ก กา 

 
 

วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อทบทวนคาํท่ีเรียนมาแลว้ 
๒. เพื่อใหน้กัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน เรียนอยา่งมีความสุข 

อปุกรณ์ 
๑.  บตัรพยญัชนะ  ๕  บตัร  คือ  ก    ต    ม    ป    ส      
๒. บตัรสระ  ๕  บตัร  คือ  -า   - ่ ี  เ-    แ    ไ 

ขั้นเตรียมการ 
 ๑.  แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๒  กลุ่ม  
 ๒.  เตรียมบตัรพยญัชนะ  ๒  ชุด  บตัรสระ ๒  ชุด 
วธิีด าเนินการ 
 ๑.  แจกบตัรพยญัชนะและบตัรสระใหก้ลุ่มละ  ๑  ชุด      
 ๒.  ครูอธิบายวธีิเล่นโดยใหป้ระสมพยญัชนะและสระเป็นคาํใหไ้ดก้ลุ่มละ  ๕ คาํ 

๓.  ใหส้ัญญาณเพื่อเร่ิมการแข่งขนั กลุ่มใดเสร็จก่อนและประสมคาํไดถู้กตอ้ง 
เป็นฝ่ายชนะ 

๔. ตวัแทนออกมาอ่านใหเ้พื่อน ๆ ฟัง ถา้อ่านถูกตอ้งเพื่อน ๆ ปรบมือให ้หรือให้
ขนม  
 ๕.  นกัเรียนเขียนคาํเหล่านั้นบนกระดาษ หรือสมุดของนกัเรียน 
การประเมนิผล 

๑. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการเขียนคาํ 
๒. สังเกตความความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
๓. สังเกตความสามคัคีการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน 

 
 

๑๔๔ 



 

 

บัตรภาพ 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

มาดูซิว่ามภีาพ
อะไรบ้าง 

๑๔๕ 



 

 

บัตรค า 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 

 
 

 

พ่อค้า เส้ือผ้า 

แม่น า้ เป่าป่ี 

พ่อแม่ กระเป๋า 

๑๔๖ 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                               ช้ันประถมศึกษาปีที ่  ๒    

หน่วยการเรียนรู้ที ่    -    เร่ือง    การผนัวรรณยุกต์     เวลา    ๑    ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๖  เร่ือง  การผนัวรรณยุกต์ตามมาตราแม่  ก  กา  เวลา    ๑    ช่ัวโมง              
สอนวนัที ่         เดือน                  พ.ศ.             ภาคเรียนที ่     ปีการศึกษา 
................................................................................................................................................................. 
 

สาระส าคัญ 
     การอ่านและการเขียนคาํในมาตราแม่ ก กา  ท่ีมีวรรณยุกตจ์ะช่วยใหเ้กิดทกัษะในการจาํ
เกณฑไ์ปใชใ้นการผนัวรรณยกุตไ์ดดี้มากข้ึน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํในมาตราแม่ ก กา  ท่ีมีการผนัวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
 ๒.  นกัเรียนบอกคาํในมาตราแม่ ก กา  ท่ีมีการผนัวรรณยกุตไ์ดอ้ยา่งนอ้ย ๕  คาํ 
 ๓.  นกัเรียนเขียนคาํในมาตราแม่ ก กา  ท่ีมีการผนัวรรณยุกตไ์ดอ้ยา่งนอ้ย ๕  คาํ 
 ๔. นกัเรียนมีความตั้งใจ  สนใจเรียน   มีความรับผิดชอบ และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านและเขียนคาํตามมาตราแม่ ก กา  ท่ีมีวรรณยกุต ์
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.   นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ฉบบัท่ี  ๖ 

๒.  นกัเรียนเล่นเกม  ประสมคาํ   (ภาคผนวก)  
 ขั้นสอน 

 ๓.  ทบทวนคาํมาตรา แม่ ก กา  และรูปวรรณยกุต ์         ๋         ๋        ๋    
๔.  นาํแผนภูมิการผนัวรรณยุกต ์ ใหน้กัเรียนฝึกผนัวรรณยกุตค์าํมาตรา แม่  ก  กา 
๕.  นาํบตัรคาํ มาตรา แม่ ก กา  คาํวา่   นํ้าใจ  นะจะ๊   เจา้ป่า   ไหวพ้ระ   พอ่แม่   

และ  ไร่นา  มาใหน้กัเรียนฝึกอ่านเป็นคาํพร้อมกนัทีละคาํ  และอ่านทีละคนจนคล่องและครบทุกคาํ   
แลว้เขียนลงบนกระดาน   
   ๖.  ใหน้กัเรียนบอกวา่แต่ละคาํผนัดว้ยวรรณยกุตใ์ดบา้ง 

๑๔๙ 



 

 

  ๗.  นกัเรียนฝึกอ่านหนงัสือเรียนภาษาเพื่อชีวติ  ป.๒ หนา้ ๑๐  ใหเ้พื่อนท่ีอ่านไดค้ล่อง
ช่วยเหลือเพื่อนท่ีมีปัญหาในการอ่าน  โดยมีครูคอยใหค้าํแนะนาํคาํท่ีอ่านผดิ 
 ข้ันสรุป 

๘.  นกัเรียนคดัคาํมาตราแม่  ก  กา ลงในสมุดคดัไทย   
๙.  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๐ – ๒๒ 
๑๐.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๖ 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  เกมประสมคาํ “คาํตามมาตรา แม่  ก  กา” 
 ๒.  แผนภูมิการผนัวรรณยกุต ์
 ๓.  บตัรคาํ  ไดแ้ก่   นํ้าใจ  นะจะ๊   เจา้ป่า   ไหวพ้ระ   พ่อแม่  ไร่นา 
  ๔.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๐ – ๒๒ 
 ๕.  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๖ 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
 

ส่ิงทีจ่ะวดั วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑ์การประเมิน 
- ความรู้ ๑.  ทาํแบบฝึกทกัษะท่ี  

๒๐ – ๒๒ 
๒.  ทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลงัเรียน 
ฉบบัท่ี  ๖ 

๑. แบบฝึกทกัษะท่ี  
๒๐ – ๒๒ 
๒.  แบบทดสอบก่อน
เรียน – หลงัเรียน 
ฉบบัท่ี  ๖ 

- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 
 
- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 
 

- ทกัษะกระบวนการ ๑. ประเมินพฤติกรรม
นกัเรียน 

๑. แบบประเมิน 
พฤติกรรมนกัเรียน 
 

- ผา่นระดบัดี   
๒ ใน  ๓ 

- คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

๑. สังเกต ๑. แบบประเมิน 
พฤติกรรมนกัเรียน 
 

- ผา่นเกณฑ ์ ๘๐ % 

 

 

 

 

 

๑๕๐ 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
           ลงช่ือ ...................................................... 

(.......................................................) 
                                                           ผูอ้าํนวยการโรงเรียน........................................................ 

        ………... / ………… / …………

๑๕๑ 



 
 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้  

 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
. ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

๑๕๒ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบับที ่ ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้ที่  ๖ 

 
 

ค าช้ีแจง   จงกากบาท ( X ) ทบัขอ้เลือกท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
                ลงในกระดาษคาํตอบ 
 

๑.  “เจา” เติมวรรณยกุต ์“ไมโ้ท” 
เขียนไดอ้ยา่งไร 
     ก.  เจ่า       
     ข.  เจา้       
     ค.  เจ๊า 
        

๒.  ขอ้ใดผนัวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
     ก.  เตา   เต๋า  เตา้   เต๊า   เต่า 
     ข.  ปู    ปู่     ปู๊    ปู้    ปู๋  
     ค.  แต   แต่   แต ้  แต๊    แต๋ 

๓.  “    ้  ” อ่านวา่อยา่งไร 
     ก.  ไมเ้อก 
     ข.  ไมโ้ท 
     ค.  ไมต้รี 
 

๔.  คาํวา่ “แม่ ” ใชว้รรณยกุตใ์ด 
     ก.     ้       
     ข.     ้      
     ค.     ้  

๕.  ขอ้ใดมีวรรณยกุตต่์างจากพวก 
    ก.  พ่อ 
    ข.  แม่ 
    ค.  นํ้า 

 
 

 
 
 
 

 

ท าถูกกีข้่อครับผม 

๑๕๔ 



 
 

 

 
เกม “ประสมค า” 

เร่ือง การผนัวรรณยุกต์ตามมาตราแม่  ก  กา   ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖   
 
 
 

วตัถุประสงค์ 
๓. เพื่อทบทวนคาํท่ีเรียนมาแลว้ 
๔. เพื่อใหน้กัเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน เรียนอยา่งมีความสุข 

อปุกรณ์ 
๑.  บตัรพยญัชนะ  ๕  บตัร  คือ  น    ป    ม    ต    ส      
๒. บตัรสระ  ๕  บตัร  คือ  -า   - ่ ี  เ-    แ    ไ 
๓.  บตัรวรรณยกุต ์ คือ             ๋         ๋        ๋  

ขั้นเตรียมการ 
 ๑.  แบ่งนกัเรียนออกเป็น  ๓  กลุ่ม  
 ๒.  เตรียมบตัรพยญัชนะ  ๓  ชุด  บตัรสระ  ๓  ชุด 
วธิีด าเนินการ 
 ๑.  แจกบตัรพยญัชนะ  บตัรสระ  และบตัรวรรณยกุต ์ ใหก้ลุ่มละ  ๑  ชุด      
 ๒.  ครูอธิบายวธีิเล่นโดยใหป้ระสมพยญัชนะ  สระและวรรณยกุต ์                                     
เป็นคาํใหไ้ดก้ลุ่มละ ๕  คาํ 

๓.  ใหส้ัญญาณเพื่อเร่ิมการแข่งขนั กลุ่มใดเสร็จก่อนและประสมคาํไดถู้กตอ้ง 
เป็นฝ่ายชนะ 

๔. ตวัแทนออกมาอ่านใหเ้พื่อน ๆ ฟัง ถา้อ่านถูกตอ้งเพื่อน ๆ ปรบมือให ้หรือใหร้างวลั  
 ๕.  นกัเรียนเขียนคาํเหล่านั้นบนกระดาษ หรือสมุดของนกัเรียน 
การประเมนิผล 

๔. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการเขียนคาํ 
๕. สังเกตความความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
๖. สังเกตความสามคัคีการใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน 

 
 

๑๕๕ 



 
 

 

 

แผนภูมิการผนัอักษรสามหมู่ 
การผนัอกัษรกลาง 

 

 อกัษรกลางมี  ๙  ตวั  คือ      ก  จ  ฎ  ฏ  ด  ต  บ  ป  อ  
 ผนัไดค้รบ ๕  เสียง  คือ  สามญั  เอก  โท  ตรี  และจตัวา 
 (ในระดบั ป. ๒  เรียน  ๗  ตวั  คือ   ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ)   
 

- 
สามัญ 

 ่  
เอก 

 ่  
โท 

 ่  
ตรี 

 ่  
จตัวา 

ไก ไก่ ไก ้ ไก๊ ไก๋ 
จาํ จํ่า จํ้า จํ๊า จํ๋า 
ดู ดู่ ดู ้ ดู๊ ดู๋ 

ตวั ตัว่ ตั้ว ตัว๊ ตัว๋ 
ใบ ใบ่ ใบ ้ ใบ๊ ใบ๋ 
เปา เป่า เป้า เป๊า เป๋า 
อี อ่ี อ้ี อ๊ี อ๋ี 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  หนู ๆ ทุกคนจ า
ไว้ให้ดนีะคะ.... 

     แน่นอนอยู่แล้วครับ! 

๑๕๖ 



 
 

 

 

บัตรค า 
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖ 

 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

น า้ใจ นะจ๊ะ 

เจ้าป่า ไหว้พระ 

พ่อแม่ ไร่นา 

   เพือ่น ๆ มาฝึกอ่านให้
คล่องกนัดกีว่าค่ะ .... 

๑๕๗ 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ช้ันประถมศึกษาปีที ่  ๒    
   หน่วยการเรียนรู้ที ่       เร่ือง   มาตราตัวสะกด       เวลา     ๒   ช่ัวโมง   
    แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๗   เร่ือง  มาตราตัวสะกด แม่  กก  กด   กบ  กง     เวลา       ๑     ช่ัวโมง 
                วนัที ่  ..........   เดือน   ....................   พ.ศ.  ...............             ภาคเรียนที ่ ......         ปีการศึกษา  ........... 

 

สาระส าคัญ 

   คาํต่าง ๆ ในภาษาไทยจะมีตวัสะกดในมาตราต่างกนั  จึงจาํเป็นท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้  และศึกษามาตรา
ตวัสะกดใหเ้ขา้ใจ  เพื่อสามารถนาํไปใชใ้นการอ่านและการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  บอกลกัษณะของคาํในมาตราต่าง ๆ ได ้

 ๒.  อ่านคาํท่ีสะกดในมาตราต่าง ๆ ได ้
 ๓.  เขียนคาํท่ีสะกดในมาตราต่าง ๆ ได ้
 ๔.  มีความรับผิดชอบต่อต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๕.  มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทาํงาน 
 

สาระการเรียนรู้ 
 มาตราตวัสะกดมาตราแม่กก  กด  กบ  กง    

หลกัเกณฑ์การอ่าน 
๑.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่  กกไดแ้ก่คาํท่ีมี  ก  ข  ค  ฆ   เป็นตวัสะกด   เป็นคาํในมาตราแม่  กก  

อ่านออกเสียงเหมือน    ก   สะกด   เช่น       
             โชคดี    อ่านวา่     โชก  -  ดี 

                 โรค         อ่านวา่      โรก 
                เมฆ          อ่านวา่      เมก 
                เลข           อ่านวา่      เลก 
                บุคคล        อ่านวา่     บุก -  คน 

๒.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่กด  ไดแ้ก่คาํท่ีมี  ด  ต  ฎ  ฏ  จ  ช  ถ  ฐ  ฑ    ฒ  ท  ธ  ศ  ษ  ว  ส   เป็น
ตวัสะกด  เป็นคาํในมาตราแม่กด  อ่านออกเสียงเหมือน  ด  สะกด  เช่น   อากาศ   อ่านวา่    อา – กาด 
                   โอกาส        อ่านวา่    โอ -  กาด 
                    เงินบาท      อ่านวา่     เงิน – บาท 
                    ปรากฏ        อ่านวา่     ปรา – กด 

๑๕๘ 



 
 

 

                    จิตใจ            อ่านวา่     จิด -  ใจ 
๓.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่  กบ  ไดแ้ก่คาํท่ีมี   บ  ป  พ   ฟ  ภ  เป็นตวัสะกด  เป็นคาํในมาตราแม่  

กบ  อ่านออกเสียงเหมือน   บ   สะกด   เช่น      
             บาป         อ่านวา่     บาป 

                        พิภพ       อ่านวา่     พิ-ภบ 
                 ภาพ        อ่านวา่      พาบ 
                 โลภ        อ่านวา่     โลบ 

๔.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่  กง  ไดแ้ก่คาํท่ีมีตวั  ง  เป็นตวัสะกด  เป็นตาํในมาตราแม่  กง            
อ่านออกเสียงเหมือน  ง   สะกด     เช่น 
                    จริงจงั        อ่านวา่     จิง –    จงั 
                    ฟางขา้ว      อ่านวา่     ฟาง -  ขา้ว 
                    ลิง               อ่านวา่      ลิง 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๗  จากแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน   
เร่ือง  มาตราตวัสะกด  นกัเรียนตรวจแบบทดสอบจากบตัรเฉลย  ครูบนัทึกคะแนน 
 ๒.  แจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหน้กัเรียนทราบ 
 ๓.  นกัเรียนเล่นเกมทายคาํ  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม  ส่งตวัแทนออกมาเขียนคาํตอบทีละคน  เช่น   
  ๓.๑  มีรูปร่างส่ีเหล่ียม  เอาไวใ้ส่เส้ือผา้ (ตู)้ 
  ๓.๒  ทาํดว้ยหินหรือไม ้ ใชต้าํส้มตาํ (ครก) 
  ๓.๓  ใชใ้ส่นํ้าปลา  นํ้าหวานมีฝาปิด (ขวด) 
  ๓.๔  เป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า  มี  ๔  ขา (กบ) 
  ๓.๕  มีขา  ๒  ขา  ใชส้วมใส่ใหร่้างกายอบอุ่น(กางเกง) 
  ๓.๖  วนัข้ึน  ๑๕  คํ่า  พระจนัทร์เตม็ดวง (วนัเพญ็) 
  ๓.๗.  มีปลายแหลม  ใชเ้ยบ็ผา้  (เขม็) 
  ๓.๘  ใบสีเขียว  กล่ินหอม  นาํมาทาํขนม (ใบเตย) 
  ๓.๙  เป็นสัตว ์ ๔  ขา  ชอบไล่จบัหนู (แมว) 

ขั้นสอน 
 ๔.  ใหน้กัเรียนสังเกตคาํในขอ้  ๑  และบอกถึงลกัษณะของคาํวา่เหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร            
(คาํท่ี  ๑  ไม่มีตวัสะกด  คาํท่ี  ๒ - ๙  มีตวัสะกด)  ใหน้กัเรียนออกมาเขียนตวัสะกดของแต่ละคาํบนกระดาน  
และใหบ้อกช่ือมาตราตวัสะกด 

๑๕๙ 



 
 

 

 ๕.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้จากหลกัเกณฑท์างภาษา  เร่ือง  มาตราตวัสะกด  ครูคอยกาํกบัดูแล            
และสอดแทรกความพอประมาณระหวา่งนกัเรียนทาํกิจกรรม 
 ๖.  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะ   เร่ือง   มาตราตวัสะกด  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๓-๒๕ 
ข้ันสรุป 
 ๗.  ครูและนกัเรียนสรุปลกัษณะของคาํในมาตราตวัสะกดต่าง  ๆ  และการนาํมาตราตวัสะกด  ไปใช้
ในชีวติประจาํวนั   
 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 ๑.  เกมทายคาํ 
 ๒.  ใบความรู้หลกัเกณฑท์างภาษา  เร่ือง  มาตราตวัสะกด 
 ๓.  แบบฝึกทกัษะ   เร่ือง  มาตราตวัสะกด  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๓-๒๕ 
 ๔.  แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๗ 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 ๑.  การวดัผลประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

๑.๑  อ่านคาํท่ีสะกดในมาตราต่าง ๆ ได ้
  ๑.๒  เขียนคาํท่ีสะกดในมาตราต่าง ๆ ได ้
  ๑.๓  บอกลกัษณะของคาํในมาตราต่าง ๆ ได ้
 ๒.  วธีิการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๒.๑  แบบทดสอบ 
              ๒.๒  สังเกต 
  ๒.๓  ตรวจผลงาน 
             ๓.  เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
                     ๓.๑  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน 
                   ๓.๒ แบบประเมินความถูกตอ้งของแบบฝึกทกัษะ 

๔. เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล  
  ๔.๑  ใชก้ารผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 
   ดี     คือ ระดบั  ๓   ไดค้ะแนน   ๗-๑๐  คะแนน 
   พอใช ้      คือ ระดบั  ๒   ไดค้ะแนน   ๔-๖    คะแนน 
   ปรับปรุง  คือ   ระดบั  ๑     ไดค้ะแนน    ๐-๓    คะแนน 

๑๖๐ 



 
 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ......................................ผูบ้ริหาร 
(..........................................) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  .................................................................... 
........./............................./............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๑ 



 
 

 

 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

๑๖๒ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน  ฉบับที ่ ๗ 

เร่ือง  มาตราตัวสะกด   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 

................................................................................................................. 
 ค าช้ีแจง    ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย  X  ทบัขอ้  ก  ข  ค  ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 

 

๑.  คาํวา่ “ ทรามวยั” มีพยญัชนะตวัใดเป็นตวัสะกด 
         ก.  ท   กบั   ร 

 ข.  ท   กบั   ม 
    ค.  ม   กบั   ย 

๒.  คาํในขอ้ใด เขียนผดิ 
   ก.    เมก  สุนกั 
   ข.   โรค  เลข 
   ค.   บา้นพกั  ตน้ไม ้

๓.  ตวัสะกดในมาตราแม่ เกอว คือพยญัชนะตวัใด 
ก. ก 
ข. อ 
ค. ว 

๔.  ขอ้ใดมีตวัสะกดเหมือนกบัคาํวา่  “อ่ึงอ่าง” 
ก.     ผกับุง้ 
ข.     นกยงู 
ค.     บ้ึงตึง 

๕.  "กระดาษ"  มีตวัสะกดในมาตราใด  
   ก.  แม่ กด 
   ข.  แม่ กก 
   ค.  แม่ กบ 

 

๑๖๔ 



 
 

 

 
๖.  คาํในขอ้ใด อ่านออกเสียงเหมือน  ด  สะกด 

   ก.  นํ้าตก 
   ข.  ลาภ 
   ค.  อนุญาต 
 

๗.  คาํในขอ้ใดสะกดดว้ย มาตรา แม่ กน 
   ก.  โลภ 
   ข.  กาลเวลา 
   ค.  โชค 

๘.  คาํในขอ้ใดต่อไปเขียนถูกตอ้ง 
   ก.  ราํคาญ 
   ข.  ราํคาร 
   ค. ราํคาน 

๙.  ผลไมช้นิดใดเป็นช่ือ ผลไม ้ในมาตราแม่  กบ 
   ก.  กลว้ย 
   ข. มะม่วง 
   ค.  ตะขบ 

๑๐.  คาํในขอ้ใดสะกดดว้ยมาตรา ตวัสะกด แม่ ก กา 
   ก.   ปลา 
   ข.  นํ้าตก 
   ค.  กอ้นหิน 
 
 

………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

๑๖๕ 



 
 

 

 

ปริศนาทายค า 
 
 
จุดประสงค์   เพื่อใหน้กัเรียนรู้คาํท่ีเก่ียวกบัมาตราตวัสะกด 
วธีิการ 
 ๑.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนตามความสมคัรใจ  กลุ่มละ  ๕  คน   
 ๒.  ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม  ส่งตวัแทนออกมาเขียนคาํตอบทีละคนบนกระดานดาํ  เช่น   
 
  ๓.๑  มีรูปร่างส่ีเหล่ียม  เอาไวใ้ส่เส้ือผา้ (ตู)้ 
  ๓.๒  ทาํดว้ยหินหรือไม ้ ใชต้าํส้มตาํ (ครก) 
  ๓.๓  ใชใ้ส่นํ้าปลา  นํ้าหวานมีฝาปิด (ขวด) 
  ๓.๔  เป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า  มี  ๔  ขา (กบ) 
  ๓.๕  มีขา  ๒  ขา  ใชส้วมใส่ใหร่้างกายอบอุ่น(กางเกง) 
  ๓.๖  วนัข้ึน  ๑๕  คํ่า  พระจนัทร์เตม็ดวง (วนัเพญ็) 
  ๓.๗.  มีปลายแหลม  ใชเ้ยบ็ผา้  (เขม็) 
  ๓.๘  ใบสีเขียว  กล่ินหอม  นาํมาทาํขนม (ใบเตย) 
  ๓.๙  เป็นสัตว ์ ๔  ขา  ชอบไล่จบัหนู (แมว) 
    ๓.  รวบคะแนนแต่ละกลุ่ม  กลุ่มไหนชนะ  ครูมอบรางวลัเป็นขนมคนละ  ๑  ช้ิน  เพื่อเป็น 
การเสริมแรง  ส่วนกลุ่มท่ีไดค้ะแนนรองลงมา  ใหอ้อกมารําวงหนา้หอ้งเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖๖ 



 
 

 

 
 

     B         
ความรู้หลกัเกณฑ์ทางภาษา 

                         เร่ือง  มาตราตวัสะกด 
 

๑.  ค าที่มีตวัสะกดในมาตราแม่  กก ไดแ้ก่คาํท่ีมี  ก  ข  ค  ฆ   เป็นตวัสะกด   
เป็นคาํในมาตรา   แม่  กก  อ่านออกเสียงเหมือน  ก  สะกดเช่น     

 
 
 
 
 
 

๒.  ค าที่มีตัวสะกดในมาตราแม่     กด  ไดแ้ก่คาํท่ีมี  ด  ต  ฎ  ฏ  จ  ช  ถ  ฐ  ฑ  ฒ  
ท  ธ  ศ  ษ  ว  ส   เป็นตวัสะกด  เป็นคาํในมาตราแม่  กด   
อ่านออกเสียงเหมือน  ด สะกด เช่น 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

โชคดี   อ่านวา่  โชก – ดี    เมฆ  อ่านว่า   เมก 
โรค      อ่านวา่  โรก    เลข   อ่านวา่   เลก 
บุคคล   อ่านวา่  บุก -  คน 
 
                
                     บุคคล  อ่านวา่  บุก -  คน 
 

 อากาศ    อ่านวา่   อา – กาด 
โอกาส    อ่านวา่   โอ - กาด 
 เงินบาท  อ่านวา่   เงิน – บาด 
 ปรากฏ    อ่านว่า  ปรา – กด 
             จิตใจ          อ่านวา่     จิด -  
ใจ 

ยงัมต่ีอนะครับ 

๑๖๗ 



 
 

 

 
๓.  ค าที่มีตัวสะกดในมาตราแม่  กบ  ไดแ้ก่คาํท่ีมี   บ  ป  พ   ฟ  ภ  เป็นตวัสะกด  
เป็นคาํใน   มาตราแม่  กบ  อ่านออกเสียงเหมือน  บ  สะกด     
 
 
 
 
 
               
 

๔.  ค าที่มีตัวสะกดในมาตราแม่  กง  ไดแ้ก่คาํท่ีมีตวั   ง    เป็นตวัสะกด  เป็นตาํ
ในมาตราแม่  กง  อ่านออกเสียงเหมือน  ง  สะกด     เช่น 
 
 
 
 
      
 
] 
 
 
 

 
 
 

 

 บาป         อ่านวา่    บาบ 
 พิภพ         อ่านวา่    พิ-ภบ 
  ภาพ          อ่านวา่    พาบ 
 โลภ           อ่านวา่    โลบ 

 จริงจงั       อ่านวา่     จิง – จงั 
 ฟางขา้ว     อ่านวา่     ฟาง - ขา้ว 
ลิง              อ่านวา่     ลิง 

๑๖๘ 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒    

   หน่วยการเรียนรู้ที ่        เร่ือง  มาตราตัวสะกด     เวลา    ๒   ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๘   เร่ือง  มาตราตัวสะกดแม่กน  กม  เกย   เกอว    เวลา    ๑    ช่ัวโมง 

                ใช้สอนในวนัที ่  .........   เดือน   .................   พ.ศ.  ..............  ภาคเรียนที ่      ปีการศึกษา  ........... 
 
 

สาระส าคัญ 

   คาํต่าง ๆ ในภาษาไทย  จะมีตวัสะกดในมาตราต่างกนั  จึงจาํเป็นท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ และศึกษามาตรา
ตวัสะกดใหเ้ขา้ใจ เพื่อสามารถนาํไปใชใ้นการอ่านและการเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  บอกลกัษณะของคาํในมาตราต่าง ๆ ได ้

 ๒.  อ่านคาํท่ีสะกดในมาตราต่าง ๆ ได ้
 ๓.  เขียนคาํท่ีสะกดในมาตราต่าง ๆ ได ้
 ๔. มีความรับผิดชอบต่อต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

๕. มีความสนใจและกระตือรือร้นในการทาํงาน 
 

สาระการเรียนรู้ 
 มาตราตวัสะกดแม่   กน  กม   เกย  เกอว   

หลกัเกณฑ์การอ่าน 
๑.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่  กน ไดแ้ก่คาํท่ีมีตวั  น  ณ  ญ  ร  ล    เป็นตวัสะกด  เป็นคาํในมาตรา

แม่  กน   อ่านออกเสียงเหมือน  น   สะกด     เช่น 
                       เชิญ         อ่านวา่      เชิน 
                           การ         อ่านวา่      กาน 
                           กาลเวลา  อ่านวา่      กาน – เว – ลา 
                           โบราณ    อ่านวา่      โบ -  ราน 
                      กาญจนบุรี  อ่านวา่       กาน – จะ – นะ – บุ – รี 

๒.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตรา  กม  ไดแ้ก่คาํท่ีมีตวั ม เป็นตวัสะกด  เป็นคาํในมาตราแม่  กม   อ่านออก
เสียงเหมือน  ม  สะกด  เช่น    

            ลม้              อ่านวา่        ลม้ 
                         อมนํ้า         อ่านวา่        อม -  นํ้า 

๑๖๙ 



 
 

 

                         ดอมดม      อ่านวา่       ดอม -  ดม 
๓.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่  เกย   ไดแ้ก่คาํท่ีมีตวั  ย  เป็นตวัสะกด  เป็นคาํในมาตราแม่  เกย    

อ่านออกเสียงเหมือน  ย  สะกด   เช่น       
             พดูคุย         อ่านวา่         พดูคุย 

                      ถ่ายทอด        อ่านวา่         ถ่าย -  ทอด 
                      คุน้เคย          อ่านวา่         คุน้ -  เคย 
                      เปิดเผย          อ่านวา่         เปิด -  เผย 

๔.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่   เกอว  ไดแ้ก่คาํท่ีมี ว เป็นตวัสะกดเป็นคาํในมาตราแม่ เกอว อ่าน
ออกเสียงเหมือน ว สะกด    เช่น      

              ผมยาว      อ่านวา่     ผม – ยาว 
            วา่กล่าว     อ่านวา่     วา่ – กล่าว 
             นกแกว้     อ่านวา่    นก - แกว้ 
                  ขา้วเหนียว    อ่านวา่    ขา้ว – เหนียว 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นน า 

 ๑.  นกัเรียนแข่งขนัเขียนคาํในมาตราต่าง ๆ โดยแบ่งนกัเรียนเป็น  ๕  กลุ่ม  ใหต้วัแทนกลุ่มออกมา
เขียนคาํใหเ้วลา  ๓  นาที  กลุ่มใดเขียนคาํไดถู้กตอ้งและมากท่ีสุดจะเป็นกลุ่มท่ีชนะ 

ขั้นสอน 
 ๒. ติดแผนภูมิบทร้อยกรอง  เร่ือง  มาตราตวัสะกด  ครูแนะนาํการอ่านใหถู้กตอ้งตาม 
ฉนัทลกัษณ์  นกัเรียนอ่านพร้อมปรบมือประกอบ  และอภิปรายความหมายของเน้ือหาในบทร้อยกรอง 
 ๓.  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๖ – ๒๗  

ข้ันสรุป 
 ๔.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๗  และตรวจแบบทดสอบจากบตัรเฉลย                       
ดูบนัทึกคะแนน 
      ๕.  ครูดูบนัทึกคะแนนเพื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  นกัเรียนท่ีทาํคะแนน
ไม่พฒันาข้ึนใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้และทาํแบบฝึกทกัษะอีกคร้ังและคดัร้อยบทกรองมาตราตวัสะกด            
ตวัเตม็บรรทดั  ๑  เท่ียว  แลว้สุ่มนกัเรียนออกอ่านหนา้ชั้นเรียน  ครูใหก้ารเสริมแรงดว้ยการใหร้างวลัเป็น
ปากกา  ๑  ดา้ม  
 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  ใบความรู้หลกัเกณฑท์างภาษา เร่ือง  มาตราตวัสะกด 
 ๒.  แบบฝึกทกัษะ เร่ือง  มาตราตวัสะกด 

๑๗๐ 



 
 

 

 ๓.  แผนภูมิบทร้อยกรอง  เร่ือง  มาตราตวัสะกด 
การวดัผลและการประเมินผล 
 ๑.  การวดัผลประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

๑.๑  อ่านคาํท่ีสะกดในมาตราต่าง ๆ ได ้
  ๑.๒  เขียนคาํท่ีสะกดในมาตราต่าง ๆ ได ้
  ๑.๓  บอกลกัษณะของคาํในมาตราต่าง ๆ ได ้
 ๒.  วธีิการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๒.๑  แบบทดสอบ 
              ๒.๒  สังเกต 
  ๒.๓  ตรวจผลงาน 
             ๓.  เคร่ืองมือวดัผลและประเมินผล 
                     ๓.๑  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๗ 
                   ๓.๒ แบบประเมินความถูกตอ้งของแบบฝึกทกัษะ 

๔. เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล  
  ๔.๑  ใชก้ารผา่นเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ 
   ดี     คือ ระดบั  ๓   ไดค้ะแนน   ๗-๑๐  คะแนน 
   พอใช ้      คือ ระดบั  ๒   ไดค้ะแนน   ๔-๖    คะแนน 
   ปรับปรุง  คือ   ระดบั  ๑    ไดค้ะแนน    ๐-๓    คะแนน 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ......................................ผูบ้ริหาร 
(………………………….) 

                           ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ........................................... 
วนัท่ี  ........  เดือน  ...................  พ.ศ.  ............ 

๑๗๑ 



 
 

 

 บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                                  ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                                     วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 
 

๑๗๒ 



 
 

 

 
      
 
 

 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

แบบทดสอบก่อนหลังเรียน  ฉบับที่  ๗ 
เร่ือง  มาตราตวัสะกด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาที 
..............................................................................................................................   

๑. คาํวา่ “ ทรามวยั” มีพยญัชนะตวัใดเป็นตวัสะกด 
           ก. ท  กบั  ร 

ข. ท  กบั  ย  
ค. ม  กบั  ย 

๒.  คาํในขอ้ใด เขียนผดิ 
  ก.    เมก  สุนกั 
  ข. โรค  เลข 
  ค.  บา้นพกั  ตน้ไม ้

๓. ตวัสะกดในมาตราแม่ เกอว  คือพยญัชนะตวัใด 
ก.  ก 
ข. อ 
ค. ว 

   ๔. ขอ้ใดมีตวัสะกดเหมือนกบัคาํวา่  “อ่ึงอ่าง” 
ก.  ผกับุง้ 
ข.  นกยงู 
ค.  บ้ึงตึง   

๕.  "กระดาษ"  มีตวัสะกดในมาตราใด  
  ก.  แม่ กด 
  ข.  แม่ กก 
  ค.  แม่ กบ 

๑๗๔ 



 
 

 

         ๖.  คาํในขอ้ใด อ่านออกเสียงเหมือน  ด  สะกด 
  ก.  นํ้ าตก 
  ข.  ลาภ 
  ค.  อนุญาต 
         ๗.  คาํในขอ้ใดสะกดดว้ย มาตรา แม่ กน 
  ก.  โลภ 
  ข.  กาลเวลา 
  ค.  โชค 

๘.  คาํในขอ้ใดต่อไปเขียนถูกตอ้ง 
  ก.  ราํคาญ 
  ข.  ราํคาร 
  ค. รําคาน 

๙.  ผลไมช้นิดใดเป็นช่ือ ผลไม ้ในมาตราแม่  กบ 
  ก.  กลว้ย 
  ข. มะม่วง 
  ค.  ตะขบ 

๑๐.  คาํในขอ้ใดสะกดดว้ยมาตรา ตวัสะกด แม่ ก กา 
  ก.   ปลา 
  ข.  นํ้าตก 
  ค.  กอ้นหิน 
 

.................................................................................. 
 
 
 
 

๑๗๕ 



 
 

 

 
 

     B        ใบความรู้หลกัเกณฑ์ทางภาษา 
                         เร่ือง  มาตราตวัสะกด 
 
 
  
                    

๑.  ค าที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กน  ไดแ้ก่คาํท่ีมีตวั  น  ณ  ญ  ร  ล    เป็น
ตวัสะกด  เป็นคาํในมาตราแม่กน   อ่านออกเสียงเหมือน  น   สะกด   เช่น 
                  
 
 
 
 
๒.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตรา  กม  ไดแ้ก่คาํท่ีมีตวั   ม เป็นตวัสะกด  เป็น 
คาํในมาตราแม่กม   อ่านออกเสียงเหมือน   ม  สะกด   เช่น                  
 
 
 
 
 
๓.  คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่  เกย   ไดแ้ก่คาํท่ีมีตวั  ย  เป็นตวัสะกด  เป็นคาํ
ในมาตราแม่เกย    อ่านออกเสียงเหมือน  ย  สะกด    เช่น    
 
     

เชิญ     อ่านวา่    เชิน      
การ      อ่านวา่    กาน 
 กาลเวลา    อ่านวา่    กาน – เว – ลา 
 โบราณ     อ่านวา่   โบ -  ราน 
กาญจนบุรี     อ่านวา่  กาน – จะ – นะ 
– บุ – รี 
 

ลม้       อ่านวา่       ลม้ 
         อมนํ้า        อ่านวา่       อม - นํ้า 
        ดอมดม      อ่านวา่       ดอม - ดม 
 

ยงัมต่ีอนะครับ 

๑๗๖ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
๔.   คาํท่ีมีตวัสะกดในมาตราแม่   เกอว  ไดแ้ก่คาํท่ีมี ว เป็นตวัสะกดเป็นคาํใน
มาตราแม่ เกอว อ่านออกเสียงเหมือน ว สะกด  เช่น     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พดูคุย       อ่านวา่         พดูคุย 
           ถ่ายทอด   อ่านวา่         ถ่าย - ทอด 
           คุน้เคย    อ่านวา่         คุน้ - เคย 
 

ผมยาว      อ่านวา่     ผม – ยาว 
         วา่กล่าว    อ่านวา่     วา่ – กล่าว 
         นกแกว้   อ่านวา่     นก – แกว้ 
 

๑๗๗ 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่    -    เร่ือง  อกัษรน า    เร่ือง  ค าทีใ่ช้  ห  น า     เวลา   ๑   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙  เร่ือง  ค าทีใ่ช้  ห  น า     เวลา   ๑  ช่ัวโมง 
วนัที.่..........  เดือน........................  พ.ศ. .................   ภาคเรียนที ่    ปีการศึกษา  
 
สาระส าคัญ 
     การใชค้าํอกัษรนาํไดถู้กตอ้งช่วยใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     ๑.  อธิบายลกัษณะของอกัษรนาํได ้

      ๒. จาํแนกพยญัชนะตน้ของคาํอกัษรนาํได ้

     ๓.  อ่านคาํท่ีมี  ห  นาํท่ีกาํหนดใหไ้ด ้
 

สาระการเรียนรู้ 
      -  อกัษรนาํ 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
      ขั้นน า 

๑.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๘  แลว้เล่นเกมปริศนาคาํทาย โดยครูใบค้าํ                       
เม่ือนกัเรียนทายช่ือคาํนั้นถูก   ครูเฉลยดว้ยการเขียนหรือติดบตัรคาํนั้นบนกระดาน ดงัน้ี 
  ๑.๑ สัตวท่ี์กลวัแมว (หนู) 
  ๑.๒  เคร่ืองประดบัสาํหรับสวมน้ิวมีลกัษณะเป็นวง (แหวน) 
       ๑.๓   สัตวท่ี์เล้ียงไวเ้ฝ้าบา้น (หมา) 
   ๑.๔  ดอกไมท่ี้กล่ินหอม  มีหนามแหลมคม (กหุลาบ) 
  ๒.  นกัเรียนอ่านออกเสียงคาํทั้งหมดบนกระดานพร้อมกนั  ครูออกเสียงคาํอ่านนั้นบนกระดาน   ดงัน้ี 
  หนู      - หน- อู     แหวน  - หว - แอ- น   
  หมา   - หม - อา     กหุลาบ      - กุ – หล – อา - บ 

 ขั้นสอน  

 ๓.  นกัเรียนอ่านคาํต่อไปน้ีตามครู    ไหว้   หมอ   หยุด   ใหญ่   หลงัคา   หมา   หม ี  หนอน    
หงาย   เหลอืง   กอหญ้า     ผู้หญงิ    กุหลาบ   น้อยหน่า   หน้าหนาว   หนังสือ   (เพื่อใหน้กัเรียนจาํคาํเหล่าน้ีได ้ 
ควรทาํท่าทางประกอบ  แลว้ใหเ้พื่อน ๆ  เดาก็ได)้ 

๑๗๘ 



 
 

 

๔.  ทาํแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํท่ีใช ้ ห  นาํ  โดยการเติม  ห  ในช่อง        ใหเ้ป็นคาํท่ีมีความหมาย                               
แลว้โยงคาํกบัภาพ  ดงัน้ี   หมู  หลอดไฟ  น า้หวาน  หนังสือ  หลงัคา 

       ข้ันสรุป 
  ๕.   นกัเรียนสังเกตลกัษณะของคาํทั้งหมดบนกระดาน โดยครูใชค้าํถาม ดงัน้ี 
     ๕.๑  คาํทั้งหมดมีพยญัชนะตน้ก่ีตวั (๒ ตัว) 
        ๕.๒ ลกัษณะการออกเสียงเป็นอยา่งไร(ออกเสียงพยางค์เดียวโดยออกเสียงมี“ห” น า) 
        ๕.๓ คาํท่ีมีลกัษณะดงัน้ี เรียกวา่อะไร (อักษรน า) 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

๑.  แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๘ 
๒.  ปริศนาคาํทาย 
๓.  บตัรคาํ 
๔.  แบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํท่ีใช ้ ห  นาํ  แบบฝึกทกัษะท่ี   

 

การวดัผลและการประเมินผล 
  ๑.  วธีิการวดัและประเมินผล 

  ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมการอ่านและเขียน 
  ๑.๒  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น  
  ๑.๓  ตรวจสอบจากแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํท่ีใช ้ ห  นาํ  
 ๒.  เคร่ืองมือ 

  ๒.๑   แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและเขียน 
  ๒.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๓.  เกณฑก์ารประเมิน 

  ๓.๑   การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน  ผา่นตั้งแต่ ๓ รายการถือวา่ ผ่าน  ผา่นตํ่ากวา่ ๓ รายการถือ
วา่ ไม่ผ่าน 
  ๓.๒  การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
       คะแนน   ๙-๑๐  ระดบั ดีมาก 
       คะแนน   ๗-๘  ระดบั ดี 
       คะแนน   ๕-๖  ระดบั พอใช ้
       คะแนน   ๐-๔  ระดบั ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗๙ 



 
 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

     ลงช่ือ......................................................... 
     (.................................................................) 
    ผูอ้าํนวยการโรงเรียน............................................................. 
     …………/………………../……………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘๐ 



 
 

 

บนัทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
. 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 
  
 

๑๘๑ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที่  ๘ 
เร่ือง  อกัษรน า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาที 

................................................................................................................................ 

ค าช้ีแจง  นกัเรียนเติมคาํตามรูปภาพ และอ่านใหถู้กตอ้ง  จาํนวน  ๑๐  คาํ  ( คาํละ  ๑  คะแนน) 
 

               
๑. ................................... ๒. ...................................  ๓. ................................... 

                        
๔. ................................... ๕. ...................................  ๖.  …………………………….. 

                   
๗. ................................. ๘. ................................... ๙. ................................... 
 
 
 
         
                                          ๑๐. .................................. 
 
 

๑๘๓ 



 
 

 

 

ใบความรู้ 

ค าที่ใช้   ห   น า 

 พยญัชนะท่ีมี   ห   นาํ   ไดแ้ก่   ง   น   ม   ล   ร   ว   ย   ญ   เม่ืออ่านเสียงของ
พยญัชนะนั้นจะมีเสียงสูงตาม   ห  ไปดว้ย   เช่น   หง   หน   หม   หล   หร   หว   หย   
หญ 
ตวัอย่างค า     ไดแ้ก่  หงาย   หนู   หมอ   หลบั   หรู   หวาน   หยกิ   หญิง   เป็นตน้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘๔ 



 
 

 

ขนม 

จรวด 

ตลาด 

ถนน 

กลุ่มที ่๑ 

ผูห้ญิง 

สามเหล่ียม 

หลอด 

ไหว ้

กลุ่มที ่๒ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่        เร่ือง  อกัษรน า    เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๐   เร่ือง   อกัษรน า  เวลา    ๑  ช่ัวโมง 
สอนวนัที.่..........  เดือน..................  พ.ศ. .................   ภาคเรียนที ่        ปีการศึกษา   
 
 

สาระส าคัญ 
     การใชค้าํอกัษรนาํไดถู้กตอ้งช่วยใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ๑.  อธิบายลกัษณะของอกัษรนาํได ้

     ๒.  จาํแนกพยญัชนะตน้ของคาํอกัษรนาํได ้

     ๓.  อ่านคาํอกัษรนาํท่ีกาํหนดใหไ้ด ้
 

สาระการเรียนรู้ 
      อกัษรนาํ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      ขั้นน า 

๑. ทบทวนคาํท่ีเรียนไปแลว้  โดยการเล่นเกมถอนขนชา้ง  (ภาคผนวก) 
       ขั้นสอน 
 ๒.  ครูติดบตัรคาํบนกระดานเป็นกลุ่ม ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓. นกัเรียนแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม  สะกดอ่านแบบแจกลูก จากนั้นใหร่้วมกนัสนทนา โดยครูใชค้าํถาม ดงัน้ี 

อยา่ 

อยู ่

อยา่ง 

อยาก 

กลุ่มที ่๓ 

๑๘๕ 



 
 

 

  - ทุกคาํมีพยญัชนะตน้ก่ีตวั 
  - พยญัชนะตน้ตวัแรกเป็นตวัอะไร 
  - ทุกคาํออกเสียงก่ีพยางค ์
  จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่ 
   กลุ่มท่ี ๑  คาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวัประสมสระเดียวกนัพยางคแ์รกออกเสียง อะ ก่ึงเสียง                
เรียกวา่ อกัษรนาํ 
  กลุ่มท่ี ๒ คาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวั ประสมดว้ยสระเดียวกนั พยญัชนะตวัแรกเป็น ห        

เรียกวา่  ห นาํคาํในกลุ่มน้ีเรียกวา่  อกัษรนาํ 
  กลุ่มท่ี ๓ คาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวั  ประสมสระเดียวกนัพยญัชนะตน้ตวัแรกเป็น อ                    

และพยญัชนะตน้ตวัท่ีสองเป็น  ย  เรียกวา่  อ  นาํ  ย  ซ่ึงมีอยู ่๔ คาํ  ไดแ้ก่ อยา่ อยู ่อยา่ง อยาก 

 ๔. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะต่อไปน้ี 

 

    หม            หน            หล            หว            หง            หญ 

 

        

 

 
                                สามเ       ยม                    ผู ้      
ง 

        
               าป่า   ปลา      ่ึก    ตวั       อน 

๑. ๒. ๓. 

๔. ๕. 

๑๘๖ 



 
 

 

  
 

       นอ้ย      ่่ า    แ         น               าย       ่ั ง 
๕. เฉลยแบบฝึกทกัษะ 

      ข้ันสรุป 

 ๖. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัอกัษรนาํ ดงัน้ี 
  คาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวัประสมสระเดียวกนั  
  ๖.๑  คาํทั้งหมดมีพยญัชนะตน้ก่ีตวั  (๒ ตัว) 
  ๖.๒ ลกัษณะการออกเสียงเป็นอยา่งไร (ออกเสียงตามตัวน ามีพยางค์เดียวแลสสองพยางค์) 
  ๖.๓ คาํท่ีมีลกัษณะดงัน้ี เรียกวา่อะไร (อักษรน า) 
หลงัจากนั้นทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๘  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.   เกม  ถอนขนชา้ง 

๒.  บตัรคาํ 
๓.  แบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํอกัษรนาํ  แบบฝึกทกัษะท่ี   ๒๘  และ  ๒๙  
๔.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๘ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
  ๑.  วธีิการวดัและประเมินผล 

   ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมการอ่านและเขียน 
   ๑.๒  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น  
   ๑.๓      ตรวจสอบจากแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํอกัษรนาํ 
  ๒.  เคร่ืองมือ 

   ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและเขียน 
   ๒.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๓.  เกณฑก์ารประเมิน 

   ๓.๑  การประเมินพฤติกรรมการอ่านและเขียน ผา่นตั้งแต่ ๓ รายการถือวา่ ผ่าน   
ผา่นตํ่ากวา่ ๓  รายการ  ถือวา่ ไม่ผ่าน 

๗. ๘. ๙. 

๑๘๗ 



 
 

 

   ๓.๒  การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
       คะแนน ๙-๑๐  ระดบั ดีมาก 
       คะแนน ๗-๘  ระดบั ดี 
       คะแนน ๕-๖  ระดบั พอใช ้
       คะแนน ๐-๔  ระดบั ควรปรับปรุง 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………............... 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
      

ลงช่ือ......................................................... 
(.................................................................) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน............................................................. 
…………/………………../……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๘ 



 
 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 

๑๘๙ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

 เกม  ถอนขนช้าง 
วธิีเล่น    ๑.  แบ่งนกัเรียนเป็น  ๓  กลุ่ม  

๒. แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมาดึงขนชา้ง  (บตัรคาํท่ีครู สอดไวท่ี้ตวัของชา้ง) 
ทีละคนแลว้อ่านออกเสียงดงั ๆ  หากอ่านไดถู้กกลุ่มนั้นจะไดค้ะแนน  คาํละ ๑  คะแนน                  
เม่ือทุกกลุ่มอ่านจนครบทุกคนแลว้  สรุปคะแนนกลุ่มใดอ่านไดม้ากท่ีสุด  กลุ่มนั้นชนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๑ 



 
 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบับที่  ๘ 
เร่ือง  อกัษรน า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาที 
…………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง  นกัเรียนเติมคาํตามรูปภาพและอ่าน ใหถู้กตอ้ง  จาํนวน  ๑๐  คาํ  ( คาํละ  ๑  คะแนน) 

 

               
๑. ................................... ๒....................................  ๓. ................................... 

                        
๔. ................................... ๕. ...................................  ๖. ……………………………. 

                   
๗. ................................. ๘. ...................................  ๙. ................................... 
 
 
 
         ๑๐. .................................. 
 
 
 

 

๑๙๒ 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่      เร่ือง  ค าควบกล า้      เวลา   ๒  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑   เร่ือง  ค าควบกล า้      เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่ ...........  เดือน  ...................  พ.ศ. .................   ภาคเรียนที ่ ......... ปีการศึกษา  .............. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาระส าคัญ 
     การออกเสียงคาํควบกลํ้าตอ้งออกเสียงใหช้ดัเจน ถูกตอ้งเพื่อใหส่ื้อความหมายไดถู้กตอ้ง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     ๑.  อธิบายลกัษณะของคาํควบกลํ้าได ้

    ๒.  อ่านคาํควบกลํ้าได ้

      ๓.  เขียนคาํควบกลํ้าท่ีกาํหนดใหไ้ด ้
 

สาระการเรียนรู้ 
      คาํควบกลํ้า 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      ขั้นน า 
  ๑.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๙  แลว้ร้องเพลงคาํควบกลํ้า  (ภาคผนวก)                  
พร้อมทั้งปรบมือหรือแสดงท่าทางประกอบจงัหวะ   
      ๒. นกัเรียนช่วยกนัหาคาํควบกลํ้าในเน้ือเพลง   ดงัน้ี 
  ควาย   ขวดิ   ขวา   คว้า   ขวาน   ขวาง   ขวกัไขว่   กวดัแกว่ง   คว า่    
     ขั้นสอน  

    ๓.  นกัเรียนอ่านบตัรคาํต่อไปน้ีตามครู    ควาย   ขวดิ   ขวา   คว้า   ขวาน   ขวาง   ขวักไขว่   กวดั
แกว่ง   คว า่   (เพื่อใหน้กัเรียนจาํคาํเหล่าน้ีได ้ ควรทาํท่าทางประกอบ  แลว้ใหเ้พื่อน ๆ  เดาก็ได)้ 

๔.  ทาํแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํควบกลํ้า  โดยการอ่านคาํใตภ้าพตามครูแลว้ระบายสีคาํท่ี 
ออกเสียงควบกลํ้า 
  ๕.  ทาํแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํควบกลํ้า  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๐  และ  ๓๑    โดยการเติม  ร  ล  ว  ให้
มีความหมายตรงกบัภาพแลว้อ่านคาํนั้น  หากนกัเรียนอ่านไม่ได ้ขอใหเ้พื่อนท่ีอ่านไดห้รือครูช่วยเหลือใหอ่้าน
ได ้
  ข้ันสรุป 
  ๖. นกัเรียนสังเกตลกัษณะของคาํทั้งหมดในแบบฝึกทกัษะ โดยครูใชค้าํถาม ดงัน้ี 

๑๙๓ 



 
 

 

     ๖.๑  คาํทั้งหมดมีพยญัชนะตน้ก่ีตวั (๒ ตัว) 
        ๖.๒  ลกัษณะการออกเสียงเป็นอยา่งไร(ออกเสียงพยางค์เดียวโดยออกเสียงพร้อมกัน) 

        ๖.๓  คาํท่ีมีลกัษณะดงัน้ี เรียกวา่อะไร (ค าควบกล ้า) 
 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  เพลงคาํควบกลํ้า 

๒.  บตัรคาํ 
๓.  แบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํควบกลํ้า  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๐- ๓๑ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
 ๑.  วธีิการวดัและประเมินผล 

  ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมการอ่านและเขียน 
  ๑.๒  สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น  
  ๑.๓  ตรวจสอบจากแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํควบกลํ้า 
 ๒.  เคร่ืองมือ 

  ๒.๑   แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและเขียน 
  ๒.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 ๓.  เกณฑก์ารประเมิน 

  ๓.๑   การประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน  ผา่นตั้งแต่ ๓ รายการถือวา่ ผ่าน  
 ผา่นตํ่ากวา่ ๓ รายการถือวา่ ไม่ผ่าน 
  ๓.๒  การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
       คะแนน   ๙-๑๐  ระดบั ดีมาก 
       คะแนน   ๗-๘  ระดบั ดี 
       คะแนน   ๕-๖  ระดบั พอใช ้
       คะแนน   ๐-๔  ระดบั ควรปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๙๔ 



 
 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......
      

ลงช่ือ......................................................... 
(.................................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................. 
…………/………………../……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙๕ 



 
 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 
  

๑๙๖ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที่  ๙ 
เร่ือง  ค าควบกล า้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒    
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาที 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................  

ค าช้ีแจง  นกัเรียนเติมคาํตามรูปภาพ และอ่านใหถู้กตอ้ง  จาํนวน  ๑๐  คาํ  ( คาํละ  ๑  คะแนน) 

                           
๑. ................................... ๒. ...................................  ๓. ................................... 

                               
๔.................................... ๕. ................................... ๖. ……………………………. 

                                             
๗. ................................. ๘. ................................... ๙. ................................... 

                                     
                 ๑๐.  .................................. 
 

 

 

๑๙๘ 



 
 

 

 
 

ใบความรู้ 

ค าควบกล า้ 

 คาํควบกลํ้า   คือคาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวั  มี   ร   ล   ว   ตามหลงั   ก   ข   ค   ต   ป   พ   ผ   ออกเสียง
พยญัชนะตน้ตวัหนา้และตวัหลงัพร้อมกนั   เช่น   ครู   ปลา   กวาง    ควาย   เป็นตน้   
 
 
 
  

 

 
 
 
 

เพลงค าควบกล า้ 

ควายไล่ขวดิขา้งขวา ควา้ขวานมาวิง่ไล่ควายไป 
ควายขวางวิง่วนขวกัไขว ่ ( ซํ้ า ) กวดัแกวง่ขวานไล่  ลม้คว ํ่าขวางควาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙๙ 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่       ค าควบกล า้      เวลา   ๒   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑๒   เร่ือง  ค าควบกล า้  เวลา    ๑   ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่ .........  เดือน  ....................  พ.ศ. ............. ภาคเรียนที ่                     ปีการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาระส าคัญ 
     การออกเสียงคาํควบกลํ้าตอ้งออกเสียงใหช้ดัเจน ถูกตอ้งเพื่อใหส่ื้อความหมายไดถู้กตอ้ง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      ๑.  อธิบายลกัษณะของคาํควบกลํ้าได ้

      ๒.  อ่านคาํควบกลํ้าได ้

      ๓.  เขียนคาํควบกลํ้าท่ีกาํหนดใหไ้ด ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 คาํควบกลํ้า 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้       
ขั้นน า 

          ๑. ครูนาํภาพปลา ภาพกวาง และภาพพริกมาใหน้กัเรียนดูทีละภาพ แลว้ครูใชค้าํถามเพื่อสนทนา
กบันกัเรียน ดงัน้ี 

   ภาพน้ีคือภาพอะไร (ภาพปลา) 
     คาํวา่ ปลา เขียนอยา่งไร (ให้นักเรียนสสกดปากเปล่า ครูเขียนบนกรสดาน) 
   ภาพน้ีคือภาพอะไร (ภาพกวาง) 
    คาํวา่ กวาง เขียนอยา่งไร (ให้นักเรียนสสกดปากเปล่า ครูเขียนบนกรสดาน) 
   ภาพน้ีคือภาพอะไร (ภาพพริก) 
    คาํวา่ พริก เขียนอยา่งไร (ให้นักเรียนสสกดปากเปล่า ครูเขียนบนกรสดาน) 
  จากนั้นใหน้กัเรียนอ่านคาํทั้ง ๓ คาํ และสังเกตร่วมกนั โดยครูใชค้าํถามเพื่อสนทนา ดงัน้ี 
     คาํวา่ “ปลา” มีพยญัชนะตน้ก่ีตวั อะไรบา้ง 
         คาํวา่ “กวาง” มีพยญัชนะตน้ก่ีตวั อะไรบา้ง 
    คาํวา่ “พริก” มีพยญัชนะตน้ก่ีตวั อะไรบา้ง 
    การอ่านออกเสียงคาํทั้ง ๓ คาํ จะตอ้งออกเสียงพยญัชนะตน้ก่ีตวั เพราะอะไร 
        

๒๐๐ 



 
 

 

 ขั้นสอน 
 ๒. ครูนาํบตัรคาํท่ีเป็นคาํควบกลํ้าติดบนกระดานแลว้ให้ฝึกอ่าน จากนั้นใหต้วัแทนนกัเรียนออกมา
ขีดเส้นใตพ้ยญัชนะตน้ท่ีเป็นคาํควบกลํ้า  ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  ๓. นกัเรียนแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม  สะกดอ่านแบบแจกลูก จากนั้นใหร่้วมกนัสนทนา โดยครูใชค้าํถาม 
ดงัน้ี 
   - ทุกคาํมีพยญัชนะตน้ก่ีตวั 
   - พยญัชนะตน้ตวัแรกเป็นตวัอะไร 
   - ทุกคาํออกเสียงก่ีพยางค ์
  จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่ 
    กลุ่มท่ี ๑  คาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวัประสมสระเดียวกนัออกเสียง มี   ร  ควบกลํ้า 
   กลุ่มท่ี ๒  คาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวัประสมสระเดียวกนัออกเสียง มี   ล  ควบกลํ้า 
   กลุ่มท่ี ๓  คาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวัประสมสระเดียวกนัออกเสียง มี   ว  ควบกลํ้า 
     ๔. นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะเขียนเติมคาํตามรูปภาพต่อไปน้ี 

๑.  หนูดีซ้ือ    มาใหพ้อ่กิน 

.................................................................................................. 

๒.  ฉนัเห็น    อยูก่ลางทุ่งนา 
.................................................................................................. 

๓.  พอ่ฉนัเห็น    อยูใ่นป่า 
.................................................................................................. 

๔.  เขาเล้ียงลิงไวข้ึ้น   

................................................................................................. 

ครอบครัว ใบพลู ไหมพรม 

กวาดบา้น ปลากราย พริกหยวก 

จอมปลวก เปลนอน ปรับปรุง 

สกปรก กวา้งขวาง กราบไหว ้

๒๐๑ 



 
 

 

 

          ๕. เฉลยแบบฝึกทกัษะ 
       ข้ันสรุป 

  ๖. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัคาํควบกลํ้า ดงัน้ี 
  คาํท่ีมีพยญัชนะตน้สองตวัประสมสระเดียวกนั  
   ๖.๑   คาํทั้งหมดมีพยญัชนะตน้ก่ีตวั   (๒ ตัว  มี  ร   ล   ว   ตามหลังพยญัชนสต้นตัวแรก) 
   ๖.๒  ลกัษณะการออกเสียงเป็นอยา่งไร  (ออกเสียงพยญัชนสต้นทัง้สองตัวพร้อมกัน) 

   ๖.๓  คาํท่ีมีลกัษณะดงัน้ี เรียกวา่อะไร  (ค าควบกล ้า) 
 หลงัจากนั้นทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๙  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อน
เรียน 
 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.   ภาพปลา  กวาง   พริก 

๒.  บตัรคาํ 
๓.  แบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํควบกลํ้า  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๒ 
๔.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๙ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
  ๑.  วธีิการวดัและประเมินผล 

   ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมการอ่านและเขียน 
   ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น  
   ๑.๓ ตรวจสอบจากแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  คาํควบกลํ้า 
  ๒.  เคร่ืองมือ 

   ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านและเขียน 
   ๒.๒  แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
  ๓.  เกณฑก์ารประเมิน 

   ๓.๑  การประเมินพฤติกรรมการอ่านและเขียน ผา่นตั้งแต่ ๓ รายการถือวา่ ผ่าน   
ผา่นตํ่ากวา่ ๓  รายการ  ถือวา่ ไม่ผ่าน 
   ๓.๒  การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
        คะแนน  ๙-๑๐  ระดบั ดีมาก 
       คะแนน  ๗-๘  ระดบั ดี 
       คะแนน  ๕-๖  ระดบั พอใช ้
       คะแนน  ๐-๔  ระดบั ควรปรับปรุง 

๒๐๒ 



 
 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ......................................................... 
     (.................................................................) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................. 
     …………/………………../……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๓ 



 
 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 
 
 

๒๐๔ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบับที่  ๙ 
เร่ือง  ค าควบกล า้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒    
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาที 

............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................  
 

ค าช้ีแจง  นกัเรียนเติมคาํตามรูปภาพ และอ่านใหถู้กตอ้ง  จาํนวน  ๑๐  คาํ  ( คาํละ  ๑  คะแนน) 
 

                           
๑. ................................... ๒. ................................... ๓. .................................. 

                               
๔. ................................... ๕. ...................................  ๖. …………………………………. 

                                             
๗. ................................. ๘. ................................... ๙. ................................... 

                                     
                 ๑๐.  .................................. 
 
 

 

๒๐๖ 

๒๔๕ 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่  -     เร่ือง    ตัวการันต์                        เวลา   ๒    ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๓   เร่ือง  ค าทีม่ีตัวการันต์     เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่            เดือน                  พ.ศ                         ภาคเรียนที ่                               ปีการศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาระส าคัญ 
เคร่ืองหมาย     เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใชเ้ขียนบนพยญัชนะท่ีไม่ตอ้งออกเสียงพยญัชนะ 

ของคาํนั้น ๆ  แต่เขียนไวเ้พื่อใหค้งรูปศพัทข์องคาํเดิมเท่านั้น  ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่  การันต์  หรือ  ทณัฑฆาต 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
นกัเรียนอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัการันตท่ี์กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 

 

สาระการเรียนรู้ 
 การอ่านการเขียนคาํท่ีมีตวัการันต ์
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 

๑.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๑๐  จากแบบฝึกการอ่านการเขียน               
คาํท่ีมีตวัการันต ์ นกัเรียนตรวจแบบทดสอบจากบตัรเฉลยครูบนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึก 

๒.  ครูนาํบตัรคาํต่อไปน้ีซ่ึงเสียบบนกระเป๋าผนงัแขวนไวท่ี้กระดานดาํ  ไดแ้ก่ 
วนัเสาร์   สัปดาห์   วนัอาทิตย ์  ดวงจนัทร์   เน้ือสัตว ์  ซ่ือสัตย ์  นายแพทย ์  โทรทศัน์   บริสุทธ์ิ   ยกัษ ์  
คาํศพัท ์  เป็นทุกข ์  โทรศพัท ์  ไปรษณีย ์  การ์ตูน   ทรัพย ์  พระสงฆ ์  รถยนต ์  ประโยชน์   กษตัริย ์   
ลูกศิษย ์  วรรณยกุต ์  ตาทิพย ์   

ครูอ่านใหน้กัเรียนอ่านตาม 
 ขั้นสอน 

๓.  ครูช้ีใหน้กัเรียนสังเกตวา่คาํท่ีอ่านน้ี  เช่น  วนัเสาร์  มีพยญัชนะตวัใดท่ีไม่ออกเสียงแลว้ใหเ้ด็ก
บอกทีละคาํวา่พยญัชนะตวัใดท่ีไม่ออกเสียง 

๔.  ครูอธิบายวา่พยญัชนะท่ีไม่ออกเสียงน้ีเรียกวา่ตวัการันต ์ ส่วนเคร่ืองหมายท่ีกาํกบับนตวัการันต์
เรียกวา่  ทณัฑฆาต 

๕.  บตัรคาํในขอ้  ๑  นั้น  สามารถแยกตวัการันตแ์ละทณัฑฆาตออกไดด้งัน้ี 
 

 วนัเสา........... ร์ สัปดา........... ห์ 

๒๐๗ 



 
 

 

ครูแยกตวัการันตแ์ละทณัฑฆาตออกทุกคาํ  แต่บตัรคาํนั้นยงัเสียบไวใ้นกระเป๋าตามเดิม  ใหน้กัเรียนออกมา        
ทีละ  ๕  คน    เลือกหยบิตวัการันตแ์ละทณัฑฆาตมาติดลงในคาํท่ีกาํหนดใหถู้กตอ้งคนละ  ๑  คาํ  ทาํเช่นน้ีจน
หมดทุกคาํ 

๖.  ใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียนคาํท่ีมีตวัการันต ์ แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๓ - ๓๗   
ข้ันสรุป 
๗.  นกัเรียนช่วยกนัสรุปลกัษณะของคาํท่ีมีตวัการันต์ 
๘.  ใหน้กัเรียนจดบญัชีคาํทบทวนบญัชีคาํท่ีเรียนไปทั้งหมด  เพื่อมาเล่นเกมในคร้ังต่อไป 

 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
๑.  บตัรคาํ  (  ๒๔  คาํ  )  และกระเป๋าผนงั 
๒.  แบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียน  เร่ือง  คาํท่ีใชต้วัการันต ์  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๓ – ๓๗ 
๓.  แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๑๐  เร่ือง  คาํท่ีใชต้วัการันต ์

 

การวดัผลและการประเมินผล 
ประเมินก่อนสอน     นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจากแบบฝึกการอ่าน 
                                   การเขียนคาํท่ีมีตวัการันต์               

            ประเมินขณะสอน     นกัเรียนอ่านและเขียนคาํท่ีมีตวัการันตท่ี์กาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 
                                              และนกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียน 
                                               คาํท่ีมีตวัการันต ์
             ประเมินหลงัสอน     นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนจากแบบฝึกการอ่าน  
                                               การเขียนคาํท่ีมีตวัการันตเ์พื่อเปรียบเทียบกบัคะแนน 
                                                ก่อนเรียน  นกัเรียนท่ีทาํคะแนนไม่พฒันาข้ึนครูก็จดัวางตวั 
                                                มาเพื่อพฒันาแกไ้ขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐๘ 



 
 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
    

ลงนาม.............................................บงัคบับญัชา 
(.............................................) 

          ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน........................................................... 
                                                              ............/......................../.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐๙ 



 
 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................   
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
         
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

๒๑๐ 



 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

 
ความรู้หลกัเกณฑ์ทางภาษา 

 
ค าทีม่ตีัวการันต์ 

  
ตวัการันต ์ คือ  พยญัชนะท่ีมีเคร่ือง     ทณัฑฆาต  หรือการันต)์  บงัคบัอยูข่า้งบน  

พยญัชนะท่ีมีเคร่ืองหมายทณัฑฆาตจะเป็นพยญัชนะสุดทา้ยท่ีไม่ตอ้งการอ่านออกเสียง  แต่เขียน
ไวเ้พื่อใหค้งรูปศพัทข์องคาํเดิมเท่านั้น 

ตวัการันต ์ แปลวา่  อกัษรสุดทา้ย  โดยมากมกัอยูท่า้ยพยางค ์ อาจจะเป็นพยญัชนะ   
ตวัเดียว  อกัษรควบหรืออกัษรนาํกดี็  ลกัษณะของตวัการันตมี์ดงัน้ี 

๑. ตวัการันตเ์ป็นพยญัชนะตวัเดียว  ไดแ้ก่ 
ก เช่น นิเทศ  โจทก ์   ข เช่น ทุกข ์ โมกข ์
ค เช่น ประสงค ์ สตางค ์ รณรงค ์ ฆ เช่น พระสงฆ ์
จ เช่น ฉกรรจ ์   ฏ เช่น สฤษฏ ์
ฐ เช่น ประดิษฐ ์ ทศกณัฐ์  ฑ เช่น จณัฑ ์ พิพิธภณัฑ ์
ณ เช่น นารายณ์  กษาปณ์  ต เช่น เวทมนต ์ การันต ์

๒. ตวัการันตท่ี์มีพยญัชนะสองตวัไดแ้ก่ 
ทร เช่น จนัทร์  อินทร์    
ตร เช่น ภาพยนตร์  พระพกัตร์ 
จน เช่น สายสิญจน์ 

๓. ตวัการันตท่ี์มีพยญัชนะและรูปสระไดแ้ก่ 
ธ์ุ เช่น พนัธ์ุ    ธ์ิ เช่น โพธ์ิ  บริสุทธ์ิ 
ต์ิ เช่น รามเกียรต์ิ   ด์ิ เช่น ศกัด์ิ 

 

 
 
 
 
 

๒๑๒ 



 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัที ่ ๑๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๒ 

แบบทดสอบจ านวน   ๑๐  ข้อ   คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนน   เวลา  ๑๕  นาท ี
 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  X  ทบั ขอ้  ก   ข   ค  ท่ีถูกท่ีสุด 
 
๑.   ขอ้ใดคือตวัการันต ์     ๖.   “สปัดา       ”  ควรเติมขอ้ใด 

    ก.    ณี                                                    ก.   ค ์
          ข.    ณ์     ข.   ว ์
          ค.    ณะ      ค.   ห์ 
๒.   ขอ้ใดคือเคร่ืองหมายทณัฑฆาต           ๗.   วนั               เป็นวนัหยดุเรียน  

ก.           ก.   เสาร์        
ข.                                              ข.   เสา  

              ค                                    ค.   เศาร์ 
๓.     คาํวา่  “ศูนย”์  ตวัการันตคื์อขอ้ใด   ๘.   ขอ้ใดใชใ้ชต้วัการันตไ์ม่ถูกตอ้ง 
               ก.   น                                               ก.   พระสงฆ์ 
               ข.   ย                                                        ข.   อารมณ์ 
               ค.   ห                                                       ค.   อาทิตน ์
๔.  แกว้เป็นไขห้วดัจึงไปพบ              ๙.   คุณพ่อเป็นคน                      
            ก.   ครู                                                         ก.   ซ่ือสัต 
            ข.   แพทย์                                                   ข.   ซ่ือสัตย์ 
            ค.   แม่คา้                                                    ค.   ซ่ือสตัว ์
๕.   ขอ้ใดมีตวัการันตต่์างจากพวก            ๑๐.  ขอ้ใดใชต้วัการันตผ์ดิ 
            ก.   วนัจนัทร์                                               ก.   ประโยชน ์
            ข.    สตางค ์                                                 ข.   รถยนตร์ 
            ค.     เจดีย ์                                                    ค.   อศัจรรย ์

๒๑๓ 



 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่   -   เร่ือง    ค าทีใ่ช้  รร  (รอหัน)                  เวลา      ๑    ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๔   เร่ือง  ค าทีใ่ช้  รร  (รอหัน)   เวลา      ๑     ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่      เดือน               พ.ศ.                               ภาคเรียนที ่                   ปีการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สาระส าคัญ 
รร  เรียกวา่  ร  หัน  เป็นพยญัชนะ  ร  สองตัว  เขียนติดกนั  โดย  ร  ตวัแรกทาํ 

หนา้ท่ีเป็นไมห้นัอากาศ  ส่วน  ร  ตวัหลงัทาํหนา้ท่ีเป็นตวัสะกดในแม่  กน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
          นกัเรียนอ่านออกเสียงและเขียนคาํคาํท่ีใช ้  รร   (ร  หนั)   ไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้ 
การอ่านการเขียนคาํท่ีใช ้ บรร  (ร  หนั)    

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นน า 
 ๑.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๑๑  เร่ือง  คาํท่ีมี  รร  (ร หนั)  นกัเรียนตรวจ

แบบทดสอบจากบตัรเฉลยครูบนัทึกคะแนนลงในแบบบนัทึก 
      ขั้นสอน 
 ๒.  นกัเรียนแบ่งออกเป็น  ๒  ฝ่าย  เล่นเกม  “  สนุกกบัคาํ  ”  ใหน้กัเรียนแต่ละฝ่ายผลดักนัออกมา
หยบิบตัรคาํจากท่ีเตรียม    (  บรรทดั  บรรยาย   บรรทม  กรรไกร  จรรยา   บรรเทา    บรรจุ    บรรพต   
บรรลยั    สวรรค ์ พรรษา  บรรดา  บรรยาย  ธรรม    กรรมกร  บรรจง  )  แลว้อ่านคาํท่ีหยบิไดพ้ร้อมกนั  
นกัเรียนผลดักนัออกมาหยบิบตัรคาํ  และอ่านบตัรคาํจนครบทุกฝ่ายทุกคน  คาํท่ีนกัเรียนอ่านไม่ไดน้กัเรียน
ฝ่ายท่ีเหลือช่วยกนัเฉลยคาํอ่าน  ใหน้กัเรียนแต่ละฝ่ายมาแข่งขนักนัออกมาเขียนบนกระดาน  นกัเรียนและครู
ช่วยกนัเฉลยพร้อมทั้งตรวจสอบการเขียนคาํของแต่ละฝ่ายเขียนถูกไดค้าํละ  ๑  คะแนน   ฝ่ายไหนไดค้ะแนน
มากท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 
 ๓.  นกัเรียนศึกษาใบความรู้หลกัเกณฑท์างภาษาเร่ืองคาํท่ีมี  รร  (รอหนั)  ครูแนะนาํความรู้เสริม
เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึนดงัน้ี 
  รร  เรียกวา่  ร  หนั  ให้อ่านออกเสียง  อนั  แต่เม่ือมีพยญัชนะอ่ืนตามหลงั  พยญัชนะนั้นเป็น
ตวัสะกด  ใหอ่้านออกเสียง  อะ  มีตวัสะกด 
  คาํท่ีมี  รร  ให้อ่านออกเสียงเหมือนมี  น  สะกดหรือออกเสียง  อนั  เช่น 

๒๑๔ 



 
 

 

  กรร  อ่านวา่  กอ – อนั – กนั  
  จรร  อ่านวา่  จอ – อนั – จนั   

คาํท่ีมี  รร  แต่มีพยญัชนะอ่ืนตามหลงัใหอ่้านคาํตามหลงัเป็นตวัสะกด  เช่น 
  กรรมกร  อ่านวา่  กาํ – มะ – กอน 
  พรรคพวก อ่านวา่  พกั – พวก 
 ๔.  นกัเรียนช่วยกนัหาคาํท่ี  รร   (ร  หนั)  จากแผนภูมิคาํท่ีใช ้ รร  บนกระดานแลว้อ่านพร้อมกนั 

ค าทีใ่ช้    บรร  (รอหัน) 
   คาํ  “  บรร  ”  มีมากหลาย  จะบรรยายใหบ้รรเทา 
  บรรทดับรรพตเขา   บรรจงไวบ้รรดาไทย 
  บรรลุบรรจุกล่อง   บรรทุกของบรรจบใจ 
  บรรเลงจนบรรลยั   บรรทมใหบ้รรพชา 
 ๕.  นกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียน  คาํท่ีใช ้ รร  (รอหนั)  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๘ – ๔๒ 
และตรวจแบบฝึกจากบตัรเฉลย  นกัเรียนท่ีทาํคะแนนไดไ้ม่ถึงเกณฑท่ี์กาํหนดใหศึ้กษาหาความรู้หลกัเกณฑ์
ทางภาษาอีกคร้ังหน่ึงและทาํแบบฝึกแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
      ข้ันสรุป 

๖.   นกัเรียนและครูช่วยกนัสรุปการใชค้าํ  รร  (รอหนั) 
๗.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๑๑  และตรวจแบบทดสอบจากบตัรเฉลย  ครูบนัทึก

คะแนนเพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน  นกัเรียนท่ีทาํคะแนนไม่พฒันาข้ึนใหศึ้กษาหลกัเกณฑ์
ทางภาษาอีกคร้ังแลว้ทาํแบบฝึกแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

๑.   แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๑๑ 
๒. เกม  “  สนุกกบัคาํ  ” 
๓.  บตัรคาํ 
๓. แบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียน  เร่ือง  คาํท่ีใช ้ รร  (รอหนั)  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓๘ – ๔๒ 

การวดัผลและการประเมินผล 
ประเมินก่อนสอน     นกัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนจากแบบฝึกการอ่าน 

                           การเขียนคาํ  รร  (รอหนั) 
  ประเมินขณะสอน     นกัเรียนอ่านและเขียนคาํ รร  (รอหนั) ท่ีกาํหนดใหไ้ดถู้กตอ้ง 
                                                และนกัเรียนทาํแบบฝึกทกัษะการอ่านการเขียนคาํ  รร  (รอหนั) 
             ประเมินหลงัสอน     นกัเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนจากแบบฝึกการอ่านการเขียนคาํ   รร                
(รอหนั)  เพื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนก่อนเรียน   นกัเรียนท่ีทาํคะแนนไม่พฒันาข้ึนครูก็จดัวางตวั 
มาเพื่อพฒันาแกไ้ขต่อไป 

๒๑๕ 



 
 

 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
ลงนาม.............................................บงัคบับญัชา 

(.............................................) 
          ตาํแหน่ง........................................................... 

............/......................../.............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๒๑๖ 



 
 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ตาํแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 

 

๒๑๗ 



 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน  ฉบบัที ่ ๑๑ 
แบบทดสอบจ านวน    ๑๐  ข้อ   คะแนนเตม็ ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาที 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  X  ทบั ขอ้  ก   ข   ค  ท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 
๑.   รร  เรียกวา่  อยา่งไร                ๖.  แม่ใช ้            ตดัผา้น      

    ก.    ร  หนั                                                        ก.   กนัไกร 
          ข.    ร   ควบ             ข.   ตะไกร 
          ค.    ร   อนั              ค.   กรรไกร 
๒.   คาํท่ีใช ้ รร  ในขอ้ใดออกเสียง  อนั             ๗.   คาํในขอ้ใดเขียนถูก 
              ก.  ธรรมชาติ     ก.   บนัทม 
              ข.  บรรทดั                                                   ข.   หรรษา 
              ค.  กรรม                                                    ค.   จนัยา 
๓.    คาํวา่  บรร  ขอ้ใดเขียนถูก     ๘.   คาํวา่   พนั – ษา  จะเขียนอยา่งไร 
            ก.    บรรได                                                         ก.   พนัสา   
            ข.    บรรเทิง                                                        ข.   พรรษา  
            ค.    บรรทดั                                                        ค.    พนัษา 
๔.    ขอ้ใดเขียนถูกตอ้งทุกคาํ                                ๙.   คาํวา่  ภรรยา  อ่านวา่อยา่งไร 
            ก.   บรรจง    บรรได                                             ก.   พนั – ระ – ยา         
            ข.   บรรทึก   บรรพต                                            ข.    พนั –  ยา     
            ค.   บรรทดั   บรรยาย                                           ค.    ภรร – ระ – ยา  
๕.   คุณหมอใหแ้กว้กินยา              ปวด             ๑๐.   คาํท่ีใช ้ รร  ในขอ้ใดออกเสียง อบั 
            ก.   บรรเทา                                                          ก.   ธรรมชาติ 
            ข.   บนัเทา                                                           ข.    ตั้งครรภ ์
            ค.   บรัเทา                                                            ค.    สรรพคุณ 
 

 

 
 

๒๑๙ 



 
 

 

 
 
 

ค าทีใ่ช้  รร  (รอหัน)   

 ค าทีใ่ช้  รร 

 “  รร  ”  เรียกวา่  “  รอ  หนั  ”  เขียนไวห้ลงัพยญัชนะตน้ท่ีไม่มีรูปสระ   มีหลกัในการอ่าน
คาํท่ีมี  “  รร  ”  ดงัน้ี 
 ๑.  คาํท่ีไม่มีตวัสะกด  ใหอ่้านเหมือนประสมดว้ยสระ  อะ  และมี  น  เป็นตวัสะกด         
เช่น 
      บรรยาย อ่านวา่  บนั – ยาย 
      วรรค  อ่านวา่  วกั 
      ภรรยา  อ่านวา่  พนั – ระ – ยา 
      สวรรค ์ อ่านวา่  สะ – หวนั 
      ฉกรรจ ์ อ่านวา่  ฉะ – กนั 
 ๒.  คาํท่ีมีตวัสะกด   ใหอ่้านเหมือนประสมดว้ยสระ  อะ  และ  สะกดดว้ยพยญัชนะ
ตวัสะกดนั้น  เช่น 
        กรรม  อ่านวา่  กมั 
        ธรรมดา อ่านวา่  ทมั – มะ – ดา 
        วรรณ  อ่านวา่  วนั 
        สรรพ  อ่านวา่  สับ 
 ค าทีใ่ช้    บรร 
 คาํท่ีใช ้ บรร  เป็นพยางคห์นา้ของคาํ  ไม่มีหลกัเกณฑต์ายตวั    แต่คาํท่ีใช ้  
“  บรร  ”  ไดแ้ก่ 
  คาํ  “  บรร  ”  มีมากหลาย  จะบรรยายใหบ้รรเทา 
 บรรทดับรรพตเขา    บรรจงไวบ้รรดาไทย 
 บรรลุบรรจุกล่อง    บรรทุกของบรรจบใจ 
 บรรเลงจนบรรลยั               บรรทมใหบ้รรพชา 

ใบความรู้หลกัเกณฑ์ทางภาษา 

 

๒๒๐ 



๒๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 

 



๒๒๒ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่  -  เร่ือง  สระในภาษาไทย   เวลา    ๑     ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่  ๑   เร่ือง  อ่านเขียนเรียนสระ เวลา     ๑    ช่ัวโมง        
สอนวนัที ่       เดือน                  พ.ศ.                            ภาคเรียนที ่           ปีการศึกษา 
 
สาระส าคัญ   
 สระ  เป็นตวัอกัษรชนิดหน่ึง  แต่เป็นคนละชนิดกบัพยญัชนะใชส้ าหรับประสมกบั 
พยญัชนะ  สระเขียนไวข้า้งๆ  ขา้งบน  หรือขา้งล่างของพยญัชนะ  น ามาประสมกบัพยญัชนะเป็นค าและ
สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายของสระไดถู้กตอ้ง 
 ๒.  สามารถอ่านออกเสียงสระไดถู้กตอ้ง 
 ๓.  สามารถประสมสระกบัพยญัชนะไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้ 
 อ่านเขียนเรียนสระ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
 ๑.  ผูเ้รียนทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๑ 
 ๒.  ผูเ้รียนอ่านออกเสียงจากรูปผลไมท่ี้ก าหนดใหแ้ละบอกเสียงสระท่ีข้ึนตน้เป็นเสียงสระอะไร   
 ๓.  ผูเ้รียนสังเกตต าแหน่งการเขียนสระท่ีประสมกบัพยญัชนะ 

๓.๑  สระเขียนไวข้า้ง ๆ  ของพยญัชนะ 
๓.๒  สระเขียนไวข้า้งบนของพยญัชนะ 
๓.๓  สระเขียนไวข้า้งล่างของพยญัชนะ 

  ขั้นสอน 
   ๔.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  ๔  กลุ่ม ๆ ละ  ๔  คน  รับซองรูปหวัใจโดยแต่ละช้ินจะมีรูปสระและ
ค าอ่านสระ  แต่ละกลุ่มน าช้ินส่วนหวัใจมาต่อกนัใหถู้กตอ้ง  กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผูช้นะ  เม่ือเสร็จทุกกลุ่ม
แลว้ใหน้ ามาเขียนบนกระดานและอ่านพร้อมกนั  ดงัน้ี 
 



๒๒๓ 

 

 
กลุ่มท่ี ๑    สระอะ       (-ะ)              สระอา       (-า)              สระอิ          (- ิิ)              สระอี       (- ิ)ี 
 
 
                  สระอึ          (- ิึ)              สระอือ      (- ิื)              สระอุ          (-ิุ)               สระอู        (-ิู) 
 
 
กลุ่มท่ี ๒    สระเอะ    (เ-ะ)              สระเอ      (เ-)               สระแอะ    (แ-ะ)             สระแอ    (แ-) 
 
 
                 สระโอะ     (โ-ะ)           สระโอ       (โ-)            สระเอาะ    (เ-าะ)             สระออ      (-อ)         
 
 
 
กลุ่มท่ี ๓    สระออ      (-อ)            สระเอียะ   (เ- ิยีะ           สระเอีย     (เ- ิยี)            สระเอือะ   (เ- ิือ)        
 
 
                 สระเอือ      (เ- ิือ            สระอวัะ    (- ิัวะ)           สระอวั       (- ิัว)             รึ  (ฤ)       รือ    
 
 
 
กลุ่มท่ี ๔       รึ             (ฤ)                   รือ        (ฤๅ)                 ลึ              (ฦ)                ลือ          (ฦๅ) 
 
 
      สระอ า        (- ิ า)        สระใอไมม้ว้น         (ใ-)            สระไอไมม้ลาย        (ไ-)            สระเอา      (เ-า) 
 
 
  
  ๕.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจบัคู่ฝึกอ่านออกเสียงสระจนคล่องและคดัลงสมุดจดงานของตนเองดว้ย                 
ตวับรรจงเตม็บรรทดั 
  



๒๒๔ 

 

ข้ันสรุป 
๖.  ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเร่ือง  อ่านเขียนเรียนสระ  คือ  สระหมายถึง  ตงัอกัษรชนิดหน่ึงใชป้ระสมกบั

พยญัชนะ  เขียนไวข้า้ง ๆ  ขา้งบน  ขา้งล่างพยญัชนะ 
๗.  ผูเ้รียนจบัคู่ท  าแบบฝึกทกัษะท่ี ๑  และ  ๒  และผลดัเปล่ียนกนัตรวจ  ครูตรวจสอบความถูกตอ้ง

และบนัทึกคะแนนระหวา่งเรียน 
 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๑ 
  ๒.  รูปภาพผลไม ้
  ๓.  บตัรค า 
  ๔.  ซองรูปหวัใจ 
  ๕.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑ และ  ๒ 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
  ๑.  ประเมินผลก่อนสอน  -  แบบทดสอบก่อนเรียน 
  ๒.  ประเมินขณะสอน 

๒.๑  สังเกตการอ่าน 
๒.๒  ตรวจผลงาน  -  แบบฝึกทกัษะ 

  ๓.  ประเมินหลงัสอน  -  การท าแบบฝึกทกัษะ 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 -  ผูเ้รียนศึกษาเสียงของสระมี  ๓๒  เสียง  ซ่ึงเกิดจากการน ารูปของสระมาประกอบกนัแบ่งออกเป็น   
๒  อยา่ง  คือ  สาระเสียงสั้นมี  ๑๘  สระ  ไดแ้ก่  -ะ  ,  - ิิ  ,  -ิึ  ,  -ิุ  ,  เ-ะ  ,  แ-ะ  ,  โ-ะ  ,  เ-าะ  ,  เ-อะ  ,  เ-
 ิยีะ  ,  เ- ิือะ  ,- ิัวะ  ,  ฤ  ,  ฦ  ,  -ิ า  ,  ใ-  ,  ไ-  ,  เ-า  สระเสียงยาวมี  ๑๔  สระ  ไดแ้ก่  -า  ,  - ิ ี ,  -ิู  ,  
เ-  ,  แ-  ,  โ-  ,  -อ  ,  เ-อ  ,  เ- ิยี  ,  เ- ิือ  ,  - ิัว  ,  ฤๅ  ,  ฦๅ  โดยการสอบถามครู 
 

ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ................................................ผูบ้งัคบับญัชา 
        (..........................................) 

           ต  าแหน่ง............................................................. 
................../......................../...................... 



๒๒๕ 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 
 



๒๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๒๒๗ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที่  ๑ 
เร่ือง  อ่านเขยีนเรียนสระ     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาที

.................................................................................................................. 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท  (  X  )  ตวัอกัษร  ก  ข  ค  ท่ีถูกท่ีสุด 

๑.  สระ  หมายถึงอะไร 
        ก.  เป็นตวัอกัษรชนิดหน่ึง  แต่ไม่ใช่ตวัพยญัชนะ 
        ข.  เป็นตวัท่ีใชป้ระสมกบัพยญัชนะออกเสียงเป็นค าพดู 
        ค.  เป็นตวัอกัษรส าหรับประสมกบัรูปภาพ 
๒.  เสียงของสระมีก่ีเสียง 
        ก.  ๒๘  เสียง 
        ข.  ๓๒  เสียง 
        ค.  ๓๘  เสียง 
๓.  รูปของสระ  มีก่ีรูป 
        ก.  ๒๐  รูป 
        ข.  ๒๑  รูป 
        ค.  ๒๒  รูป 

        ๔.  พยญัชนะ  หมายถึงอะไร 
               ก.  ตวัอกัษรส าหรับประสมกบัสระ 
               ข.  ตวัอกัษรส าหรับประสมกบัตวัเลข 
               ค.  ตวัอกัษรท่ีออกเสียงสูงต ่า 

 
 



๒๒๘ 

 

๕.  พยญัชนะท่ีเป็นอกัษรกลางมีก่ีตวั 
         ก.  ๒๔  ตวั 
         ข.  ๑๐  ตวั 
         ค.  ๙  ตวั 
๖.  ขอ้ใดเป็นอกัษรต ่า 
         ก.  ข     ฉ     ถ     ผ 
         ข.  ค     ง     ช     ซ 
         ค.  จ     ด     ต     บ 
๗.  ขอ้ใดเป็นอกัษรสูง 
        ก.  จ     ด     ต     บ 
        ข.  ค     ง     ช     ซ 
        ค.  ข     ฉ     ถ     ผ 

   ๘.  วรรณยกุต ์ หมายถึงอะไร 
          ก.  เคร่ืองหมายท่ีใชก้ ากบัเสียง 
          ข.  เคร่ืองหมายท่ีใชก้ ากบักล่ิน 
          ค.  เคร่ืองหมายท่ีใชก้ ากบัรส 
   ๙.  วรรณยกุตแ์บ่งไดเ้ป็นก่ีอยา่ง 
          ก.  ๑  อยา่ง 
          ข.  ๒  อยา่ง 
          ค.  ๓  อยา่ง 
๑๐.  รูปของวรรณยกุตไ์ดแ้ก่ขอ้ใด 
          ก.    ะ    า        ิิ        ิ ี
          ข.      ิ ็  ฯ      ๆ      + 
          ค.     ิ่        ิ้       ิ๊        ิ๋ 

....................................................................................................... 



๒๒๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -  เร่ือง  พยญัชนะในภาษาไทย                    เวลา    ๑     ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๒  เร่ือง  พยญัชนะสร้างสรรค์      เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่       เดือน                    พ.ศ.                        ภาคเรียนที่                ปีการศึกษา 
 
สาระส าคัญ   
 พยญัชนะ  เป็นตวัอกัษรใชส้ าหรับประสมกบัสระแลว้อ่านออกเสียงเป็นค าพดูหรือ 
เขียนไวเ้พื่อไม่ใหสู้ญหาย  พยญัชนะไทยมี  ๔๔  ตวัคือ  ก  ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ซ  ฌ  ญ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  
ณ  ด  ต  ถ  ท  ธ  น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ฤ  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ  เสียงพยญัชนะมี  ๓  ระดบั  คือ  
เสียงสูง  เสียงกลางและเสียงต ่าผูเ้รียนสามารถน าพยญัชนะประสมกบัสระสร้างสรรคเ์ป็นค าท่ีมีความหมาย
และไม่มีความหมายน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัต่อไป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.   ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายของพยญัชนะไดถู้กตอ้ง 
 ๒.  สามารถอ่านออกเสียงพยญัชนะไดถู้กตอ้ง 
  ๓.  สามารถประสมพยญัชนะกบัสระเป็นค าไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้ 
 พยญัชนะสร้างสรรค์ 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.  ผูเ้รียนท่องจ า  พยญัชนะไทย  ๔๔  ตวัพร้อมกนั  ครูสังเกตการออกเสียงพยญัชนะทั้งท่ีถูกตอ้ง
และไม่ถูกตอ้ง 
 ๒.  ผูเ้รียนเล่นเกม  “เท่ียวสวนสัตว”์  โดยครูเล่าเร่ืองน าวา่  “พวกเราไปเท่ียวสวนสัตวก์นัเถอะ          
ในสวนสัตวเ์ราจะเจอสัตวม์ากมาย  สัตวเ์หล่าน้ีมีอะไรบา้ง”  นกัเรียนจบักลุ่มเป็น  ๔  กลุ่ม  นกัเรียนท่ีเขา้
กลุ่มเสร็จก่อนรับซองภาพสัตว ์ ๑  ซอง 
 ๓.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มหยบิภาพสัตวอ์อกมาติดบนกระดานด า  พร้อมทั้งบอกช่ือสัตวใ์หเ้พื่อนฟัง                
ครูเขียนช่ือสัตวใ์ตภ้าพนกัเรียนอ่านพร้อมกนัและบอกพยญัชนะตน้  ดงัน้ี 
 
กลุ่มท่ี ๑ 

ไข่ ผ.ผึ้ง ส.เสือ ข.ไข่ ผึ้ง เสือ 



๒๓๐ 

 

 
 
กลุ่มท่ี ๒ 
 
 
กลุ่มท่ี ๓ 
 
 
กลุ่มท่ี ๔ 
 
 
  ขั้นสอน 
 ๔.  ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  ๔  กลุ่ม ๆ ละ  ๔  คน  รับซองภาพ  บตัรค า  บตัรพยญัชนะ 
จบักลุ่มภาพ/บตัรค าช่ือภาพ/บตัรพยญัชนะตน้  ใหถู้กตอ้ง  กลุ่มใดเสร็จก่อนเป็นผูช้นะ  เม่ือเสร็จทุกกลุ่มแลว้  
น าพยญัชนะมาเขียนบนกระดานด า  นกัเรียนอ่านออกเสียงพยญัชนะพร้อมกนั 

๕.  ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มจบัคู่ฝึกอ่านออกเสียงพยญัชนะจนคล่องและคดัตวับรรจงเตม็บรรทดัลงสมุด
จดงานของตนเอง 
 ข้ันสรุป 

๖.  ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเร่ือง  พยญัชนะสร้างสรรค ์ คือ  พยญัชนะ  หมายถึง  ตวัอกัษรใชส้ าหรับ
ประสมกบัสระแลว้อ่านออกเสียงเป็นค าพดูหรือเขียนไวเ้พื่อไม่ใหสู้ญหาย  พยญัชนะไทยมี  ๔๔  ตวั               
และมีเสียง  ๓ ระดบั  คือ  เสียงสูง  เสียงกลาง  เสียงต ่า 

๗.  ผูเ้รียนจบัคู่ท  าแบบฝึกทกัษะท่ี ๓ และ  ๔  และผลดัเปล่ียนกนัตรวจ  ครูตรวจสอบความถูกตอ้ง
และบนัทึกคะแนนระหวา่งเรียน 
 
ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  รูปภาพสัตว ์
  ๒.  บตัรค า 
  ๓.  บตัรพยญัชนะ 
  ๔.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๓  และ  ๔ 
 
 

ป.

ปลา 

ก.ไก่ ต.เต่า 

ง.งู ช.ชา้ง ค.ควาย 

ม.มา้ น.หนู ล.ลิง 

ปลา ไก่ เต่า 

งู ชา้ง ควาย 

มา้ หนู ลิง 



๒๓๑ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
 ๑.  ประเมินผลก่อนสอน 
 ๒.  ประเมินขณะสอน  - 

๒.๑  สังเกตการอ่านและเขียน 
๒.๒  ตรวจผลงาน  -แบบฝึกทกัษะ 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
 เรียนศึกษาเสียงของเสียงพยญัชนะมี  ๓  ระดบั  คือ  อกัษรเสียงสูงมี  ๑๑  ตวัไดแ้ก่  ข  ฃ 
ฉ  ฐ  ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห  อกัษรเสียงกลาง  มี  ๙  ตวัไดแ้ก่  ก  จ  ด  ฎ  ต  ฏ  บ  ป  อ  และอกัษรเสียงต ่ามี             
๒๔  ตวั ไดแ้ก่  ค  ฅ  ฆ  ง  ช  ซ  ฌ  ญ  ฑ  ฒ  ณ  ท  ธ  น  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ  ฮ  และพยญัชนะท่ีเลิกใช้
แลว้ไดแ้ก่  ฃ  ฅ  โดยการสอบถามครู 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ................................................ผูบ้งัคบับญัชา 
                 (..........................................) 

           ต  าแหน่ง............................................................. 
................../......................../...................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้  
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................          
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๒๓๓ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 



๒๓๔ 

 

  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรภาพ 



๒๓๕ 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรค า 

ไข่ ผึ้ง เสือ 

ปลา ไก่ เต่า 

งู ชา้ง ควาย 

มา้ หนู ลิง 



๒๓๖ 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.ปลา ก.ไก่ 

ต.เต่า ผ.ผึง้ 

ส.เสือ 

ง.งู ช.ช้าง ค.ควาย 

ม.ม้า น.หนู ล.ลงิ 

ข.ไข่ 

บัตรพยญัชนะ 



๒๓๗ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่   -   เร่ือง  วรรณยุกต์     เวลา   ๑     ช่ัวโมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ ๓  เร่ือง  ผันวรรณยุกต์ถูกเสียง                                         เวลา    ๑     ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่            เดือน                พ.ศ.               ภาคเรียนที ่                            ปีการศึกษา 
 
สาระส าคัญ   

วรรณยกุต ์ เป็นเคร่ืองหมายบอกระดบัเสียงในภาษาไทย  แบ่งออกเป็น  ๒  ชนิด คือ 
วรรณยกุตมี์รูป  และวรรณยกุตไ์ม่มีรูป  วรรณยกุตมี์  ๔  รูป  ๕  เสียง ไดแ้ก่  เสียงสามญั  (ไม่มีรูป)  เสียงเอก  
(-ิ่)  เสียงโท  (- ิ้)  เสียงตรี  (- ิ๊)  เสียงจตัวา  (- ิ๋)  ผูเ้รียน  สามารถน าไปใชใ้นการผนัอกัษร  ๓  หมู่  คือ  
อกัษรกลาง  อกัษรต ่าและอกัษรสูง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.   ผูเ้รียนสามารถบอกความหมายของวรรณยกุตไ์ดถู้กตอ้ง 
 ๒.  สามารถบอกไดว้า่เสียงวรรณยกุตข์องท่ีไดย้นิเป็นเสียงใด 
 ๓.  สามารถผนัวรรณยกุตต์ามอกัษรสามหมู่ได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 การผนัวรรณยกุตถู์กเสียง 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
 ๑.  ผูเ้รียนทายปริศนาค าทาย 

๑.๑  อะไรเอ่ย  ท าครัวทุกวนัก่อไฟหุงตม้  เตา 
๑.๒  อะไรเอ่ย  ส่ีเทา้เดินมาหลงัคามุงกระเบ้ือง เต่า 
๑.๓  อะไรเอ่ย  ววัมีนมเป็น......           เตา้ 
๑.๔  อะไรเอ่ย       เตา๊ 
๑.๕  อะไรเอ่ย  รูปทรงส่ีเหล่ียมมีจุดบอกจ านวน เต๋า  (ลูกเต๋า) 

  ๒.  ผูเ้รียนสังเกตค าทั้ง  ๕  ค าบนกระดานวา่ต่างกนัอยา่งไร 
๒.๑   มีวรรณยกุต ์ ต่างกนั  ๕  เสียง  ๔  รูป   
๒.๒   เป็นพยญัชนะตน้ท่ีเป็นอกัษรกลาง 

 ขั้นสอน 



๒๓๘ 

 

 ๓.  ผูเ้รียนสังเกตน้ิวมือของครูท่ีสวมดว้ยหุ่นน้ิวมหศัจรรย ์ ๕  น้ิว 
๓.๑  หุ่นน้ิวหวัแม่มือ แทน เสียงวรรณยกุตส์ามญั 
๓.๒ หุ่นน้ิวช้ี  แทน เสียงวรรณยกุตเ์อก 
๓.๓  หุ่นน้ิวกลาง แทน เสียงวรรณยกุตโ์ท 
๓.๔  หุ่นน้ิวนาง  แทน เสียงวรรณยกุตต์รี 
๓.๕  หุ่นน้ิวกอ้ย  แทน เสียงวรรณยกุตจ์ตัวา 

ผูเ้รียนน าค าท่ีเป็นอกัษรกลางมาผนัวรรณยกุตด์ว้ยน้ิวทั้งห้าน้ิวก็จะไดค้รบ  ๕  เสียง  ดงัน้ี 
กา ก่า กา้ ก๊า ก๋า 
เจา เจ่า เจา้ เจา๊ เจ๋า 

 ๔.  ผูเ้รียนจบัคู่ฝึกผนัวรรณยุกตด์ว้ยหุ่นน้ิวมหศัจรรยจ์นคล่องและจ าเสียงไดว้า่น้ิวไหนผนั
วรรณยกุตเ์สียงใดและน าค าอกัษรสูงมาฝึกผนัวรรณยกุตก์บัน้ิว  เช่น 

ขา น้ิวกอ้ย  เสียงจตัวา 
ข่า น้ิวช้ี  เสียงเอก 
ขา้ น้ิวกลาง  เสียงโท 

และน าค าอกัษรต ่าฝึกผนัวรรณยกุต ์ เช่น 
คา น้ิวหวัแม่มือ เสียงสามญั 
ค่า น้ิวกลาง  เสียงโท 
คา้ น้ิวนาง  เสียงตรี 

 ข้ันสรุป 
๕.  ผูเ้รียนช่วยกนัสรุปเร่ือง  การผนัวรรณยกุตถู์กเสียง  คือ  อกัษรกลางสามารถผนัไดค้รบ  ๕  เสียง  

และตรงรูป  เช่น  กา  ก่า  กา้  ก๊า  ก๋า  อกัษรสูงจะผนัได ้ ๓  เสียง  เช่น  หา  ห่า  หา้  อกัษรต ่าจะผนัได ้                 
๓  เสียง  เช่น  นา  น่า  นา้   

๖.  ผูเ้รียนจบัคู่ท  าแบบฝึกทกัษะท่ี  ๕  และ  ๖  และผลดัเปล่ียนกนัตรวจ 
ครูตรวจสอบความถูกตอ้งและบนัทึกคะแนนระหวา่งเรียน 

๗.  ผูเ้รียนทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๑ 
ส่ือการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  ปริศนาค าทาย 
 ๒.  หุ่นมือมหศัจรรย ์
 ๓.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๕ และ  ๖ 
 ๔.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๑  
 



๒๓๙ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
  ๑.  ประเมินผลก่อนสอน   
  ๒.  ประเมินขณะสอน 

๒.๑  สังเกตการอ่าน 
๒.๒  ตรวจผลงาน  - แบบฝึกทกัษะ 

  ๓.  ประเมินหลงัสอน  -แบบทดสอบหลงัเรียน 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
  -  เรียนศึกษาการผนัวรรณยกุตอ์กัษรสูงจะผนัให้ครบ  ๕  เสียงไดต้อ้งน าอกัษรต ่าคู่มาผนัร่วมดว้ย  
เช่น  ฮา  ห่า  หา้(ฮ่า)  ฮา้  หา  และอกัษรต ่าจะผนัให้ครบ  ๕  เสียง  ตอ้งใช ้ ห  น าจึงจะผนัไดค้รบ  เช่น  นา   
หน่า   หนา้ (น่า)   นา้   หนา  โดยการสอบถามครู  เป็นตน้ 
 

ความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ................................................ผูบ้งัคบับญัชา 

                (..........................................) 
           ต  าแหน่ง............................................................. 

.............../......................................./.................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๒๔๑ 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบับที่  ๑ 
เร่ือง  อ่านเขยีนเรียนสระ     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๓ 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเตม็  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาที

................................................................................................................... 
ค าช้ีแจง  นกัเรียนท าเคร่ืองหมายกากบาท  (  X  )  ตวัอกัษร  ก  ข  ค  ท่ีถูกท่ีสุด 

๑.  สระ  หมายถึงอะไร 
        ก.  เป็นตวัอกัษรชนิดหน่ึง  แต่ไม่ใช่ตวัพยญัชนะ 
        ข.  เป็นตวัท่ีใชป้ระสมกบัพยญัชนะออกเสียงเป็นค าพดู 
        ค.  เป็นตวัอกัษรส าหรับประสมกบัรูปภาพ 
๒.  เสียงของสระมีก่ีเสียง 
        ก.  ๒๘  เสียง 
        ข.  ๓๒  เสียง 
        ค.  ๓๘  เสียง 
๓.  รูปของสระ  มีก่ีรูป 
        ก.  ๒๐  รูป 
        ข.  ๒๑  รูป 
        ค.  ๒๒  รูป 

        ๔.  พยญัชนะ  หมายถึงอะไร 
               ก.  ตวัอกัษรส าหรับประสมกบัสระ 
               ข.  ตวัอกัษรส าหรับประสมกบัตวัเลข 
               ค.  ตวัอกัษรท่ีออกเสียงสูงต ่า 

 
 



๒๔๒ 

 

๕.  พยญัชนะท่ีเป็นอกัษรกลางมีก่ีตวั 
         ก.  ๒๔  ตวั 
         ข.  ๑๐  ตวั 
         ค.  ๙  ตวั 
๖.  ขอ้ใดเป็นอกัษรต ่า 
         ก.  ข     ฉ     ถ     ผ 
         ข.  ค     ง     ช     ซ 
         ค.  จ     ด     ต     บ 
๗.  ขอ้ใดเป็นอกัษรสูง 
        ก.  จ     ด     ต     บ 
        ข.  ค     ง     ช     ซ 
        ค.  ข     ฉ     ถ     ผ 

   ๘.  วรรณยกุต ์ หมายถึงอะไร 
          ก.  เคร่ืองหมายท่ีใชก้ ากบัเสียง 
          ข.  เคร่ืองหมายท่ีใชก้ ากบักล่ิน 
          ค.  เคร่ืองหมายท่ีใชก้ ากบัรส 
   ๙.  วรรณยกุตแ์บ่งไดเ้ป็นก่ีอยา่ง 
          ก.  ๑  อยา่ง 
          ข.  ๒  อยา่ง 
          ค.  ๓  อยา่ง 
๑๐.  รูปของวรรณยกุตไ์ดแ้ก่ขอ้ใด 
          ก.    ะ    า        ิิ        ิ ี
          ข.      ิ ็  ฯ      ๆ      + 
          ค.     ิ่        ิ้       ิ๊        ิ๋ 

 



๒๔๓ 

 

แผน การจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                          ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓          
หน่วยการเรียนรู้ที ่  -    เร่ือง  ค าทีป่ระสมด้วยสระอะ                     เวลา     ๒    ช่ัวโมง                                                                                                     
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๔  เร่ือง  ค าทีป่ระสมด้วย  สระอะ  เวลา    ๑    ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่       เดือน                   พ.ศ.                              ภาคเรียนที่      ปีการศึกษา   
           
สาระส าคัญ 
   การอ่านและการเขียนสระท่ีประสมดว้ยสระอะหรือประวสิรรชนีย ์ไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ ์            
ทางภาษาจะท าใหก้ารอ่านและการเขียนค าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านค าท่ีประสมดว้ยสระอะไดถู้กตอ้ง 

๒.  เขียนค าท่ีประสมดว้ยสระอะไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้   
๑.  อ่านค าท่ีประสมดว้ยสระอะ 
๒.  เขียนค าท่ีประสมดว้ยสระอะ 

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๒  ใชเ้วลา  ๑๕  นาที 
  ๒.   นกัเรียนเล่นเกม  “ จบัคู่ฉนัที” (ภาคผนวกทา้ยแผน) 
  ๓.  ครูติดแผนภูมิบทร้อยกรอง  “สระอะ”เป็นค าประสมภาพนกัเรียนอ่านนิทาน  เร่ือง  ความฝัน
ของหนูนา  (ภาคผนวกทา้ยแผน)  ครูและนกัเรียนสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
ขั้นสอน 
  ๔.  ครูติดแผนภูมิบทร้อยกรอง  “สระอะ” เป็นค าประสม  (ภาคผนวกทา้ยแผน) 
นกัเรียนอ่านบทร้อยกรองพร้อมกนั 

๕.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่มโดยวธีินบั  ครูคอยควบคุมดูแลเร่ืองจ านวน    
แลว้ตกลงการเรียนรู้ร่วมกนัดงัน้ี        

๕.๑  เลือกประธาน  และเลขานุการกลุ่ม 
๕.๒  นกัเรียนอ่านบทร้อยกรองทีละกลุ่มพร้อมกนัอีกคร้ังหน่ึง   



๒๔๔ 

 

๕.๓ ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัหาขีดเส้นใตค้  าท่ีประสมดว้ยสระอะ แลว้ใหเ้ลือกค าท่ีขีดเส้นใต้
วาดภาพประกอบกลุ่มละ ๑  ภาพ  

๕.๔  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน    
   ๖.  ครูแจกแบบฝึกทกัษะท่ี   ๗ – ๙  ใหน้กัเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ๗.  ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม  

                ข้ันสรุป 
   ๘.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านค าประสมดว้ยสระ อะอีกคร้ัง  พร้อมสรุปหลกัเกณฑ์ 

การอ่านค าท่ีประสมดว้ยสร ะอะ  หรือประวสิรรชนีย ์
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

๑.  แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๒ 
๒.  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
๓.  เกม  จบัคู่ฉนัที 
๔.  แผนภูมิบทร้อยกรอง  “สระ อะ” 
๕.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๗ – ๙ 
๖.  แบบบนัทึกผลการทดสอบก่อนและหลงัเรียน   
๗.  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

 ๘. หอ้งสมุดโรงเรียน 
๙.  ป้ายประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียนหรือชุมชน 
๑๐. หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

การวดัผลและการประเมินผล 
วธีิการวดัผลและประเมินผล 

                  ๑.  การสังเกต 
                  ๒.  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                  ๓.  การน าเสนอผลงาน 
                  ๔.  ตรวจผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑.  การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  ผา่นเกณฑ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 

๒.  การตรวจผลงาน     ผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 
เคร่ืองมือประเมินผล 

๑.  แบบทดสอบ 
๒. แบบฝึกทกัษะท่ี  ๗ – ๙  



๒๔๕ 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

ความคิดเห็น / ขอ้เสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
                                                     

    ลงช่ือ........................................................ 
                                                                ( ................................................  ) 
                                                    ต  าแหน่ง .......................................................... 

……../…………………………../……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



๒๔๖ 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................          
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                       (..............................................) 

                                           ต  าแหน่ง........................................... 
                                                                                  วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๒๔๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๒๔๘ 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที ่ ๒ 

เร่ือง  ค าทีป่ระวสิรรชนีย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 

แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาท ี
......................................................................................................................................................................

..... 

     ค าช้ีแจง   นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ×  ทบัตวัอกัษร ก  ข   ค   ง  ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

๑. ขอ้ใดเขียนค าประวสิรรชนียถ์ูกตอ้ง 
ก.   กะทิ                                
ข.  กะดอง 
ค.  ปะถม               

 

 ๒.  ขอ้ใดเขียนค าประวสิรรชนียผ์ดิ 
 ก.  ประมง  
 ข.  มะม่วง 
 ค.  กะจาด  
 

  ๓.  ครูเขียนภาษาไทยไวบ้น..................ด า 
 ก.  กะดาน 
 ข   กระดาน 
 ค.  กรดาน 

  ๔.  ชาว.................ก  าลงัจะออกทะเล 
 ก.  ประมง 
 ข.  ปรมง 
 ค.  ปะมง 

   

  ๕.  แม่ก าลงัร้อยดอก................ 
 ก.  มลิ 
 ข.  มะลิ 
 ค.   มะริ 

 

 
 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 

  

 

 

 

                   ๖.  คุณยา่ใชเ้งินอยา่ง.........................มาก 
  ก.  ประหยดั 
  ข.  ประสงค ์
  ค.  ประมาท 
 

๗.  ขอ้ใดเขียนค าประวสิรรชนียถ์ูกตอ้งทุกค า 
ก.  กระบะ,  ประจ า 
ข.  กะโถน,  ตระโกน 
ค.  กะบุง,  กระท่อม 

 

 ๘.  ขอ้ใดเขียนค าประวสิรรชนียผ์ดิ 
 ก.  ตะกละ 

ข. ทุระ 
    ค.  ประถม 
 

 ๙.  ไข่........................อร่อยมาก 
   ก.  พระโล ้

ข. พละโล ้
ค. พะโล ้

 

๑๐.   นอ้งปลูก.....................ไวห้ลงับา้น 
       ก.  ตระไคร้ 
    ข.  ตะไคร้ 
     ค.  ตไคร้ 

 
 
 

 
 
 
 



๒๕๐ 

 

 
 
 
จุดประสงค์     ๑.   อ่านค าท่ีประสมสระอะได ้
    ๒.  ยกตวัอยา่งค าท่ีประสมสระอะได ้
วสัดุอุปกรณ์    ๑.   บตัรค า 
 
                              
                      ๒.   บตัรรูปภาพ     
                      
                                                                                  
                                                                                                               
วธีิเล่น      

  ๑.  นกัเรียนส่งตวัแทนผูเ้ล่นทั้งหมด  ๑  คน   
   ๒.  ครูอธิบายกติกาการเล่นใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
   ๓. นกัเรียนเขา้แถวเป็นวงกลม   แลว้ใหท้  ากิจกรรมประกอบเพลงเดินวนไปรอบ ๆ 

ครูแจกบตัรบตัรค าทีละคน   จนไดย้นิเสียงเพลงหยดุทุกคนจะวิง่ไปหาคู่ท่ีสัมพนัธ์กบัค าท่ีตนเอง
ไดรั้บ   คู่ใดจบัคู่ไดแ้ลว้ใหน้ัง่ลงถา้คู่ไหนชา้หรือไม่มีคู่จะไดท้  าท่าประกอบเพลงอีกรอบ 

             
 
 

 

 
 

 
 
 

กะทะ มะระ ระฆงั มะปราง 

เกม  “จบัคู่ให้ฉันที” 



๒๕๑ 

 

 
บทร้อยกรอง “สระ อะ” 

 
  
 เกบ็มะระใส่กะทะ                          ลงกะบะกะละมงั 
 มะละกอเกบ็ใส่ถงั                                   ระฆงัดงัระวงัตน 
 กระรอกกดัมะพร้าว                                 กระต่ายวิ่งอา้วเขา้ซน 
 รับประทานมะไฟปน                               กะทิคนเร็วเร็วซี 
 ละมุด มะกรูด มะนาว                               มะเฟืองมะพร้าวเหล่าน้ี 
 มะม่วงลว้นเป็นของดี                                เล่นจ ้าจ้ีกนัเถิดเอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 

 

แผน การจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                          ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่     เร่ือง  ค าทีป่ระสมด้วย  สระ อะ                        เวลา    ๒    ช่ัวโมง                                                                                                     
แผนการสอนที ่  ๕    เร่ือง  ค าทีป่ระสมด้วย  สระ อะ                       เวลา    ๑     ช่ัวโมง                                                                                              
สอนวนัที ่          เดือน                 พ.ศ.                                 ภาคเรียนที ่                  ปีการศึกษา 
           
 

สาระส าคัญ 
   การอ่านและการเขียนสระท่ีประสมดว้ย สระ อะ หรือประวสิรรชนีย ์ไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท์าง
ภาษาจะท าใหก้ารอ่านและการเขียนค าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ 
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้                                                                         
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านค าและเขียนค าท่ีประสมดว้ยสระ อะ  ไดถู้กตอ้ง 

๒.  น าค าท่ีประสมดว้ยสระ อะ  มาเติมลงในช่องวา่งไดถู้กตอ้ง 
สาระการเรียนรู้   

๑.  อ่านและเขียนค าท่ีประสมดว้ยสระ อะ 
๒. น าค าท่ีประสมดว้ยสระ อะ  เติมในช่องวา่ง  

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ขั้นน า 
  ๑.  ครูน าภาพติดบนกระดานด า   แลว้ใหน้กัเรียนส่งตวัแทนออกมาหนา้ชั้น 
  ๒. นกัเรียนเขียนค าใหต้รงกบัภาพใครเสร็จก่อนและเขียนไดถู้กตอ้งคนนั้นชนะ 
   ขั้นสอน 

๓.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม  ๓  กลุ่มโดยวธีิจบัสลาก  แลว้ตกลงการเรียนรู้ร่วมกนัดงัน้ี 
๓.๑  เลือกประธาน  และเลขานุการกลุ่ม 
๓.๒  นกัเรียนอ่านบทร้อยกรองทีละกลุ่มพร้อมกนัอีกคร้ังหน่ึง   
๓.๓   ครูบตัรค าใหน้กัเรียนกลุ่มละ ๓  บตัร  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัเรียงค าใหม่แลว้ใหแ้ต่ละ

กลุ่มอ่านพร้อมกนั  และเขียนลงในกระดาษ  A  ๔  
๓.๔  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน    

   ๔.  ครูแจกแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๐, ๑๑  ใหน้กัเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ๕.  ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม  



๒๕๓ 

 

  
                ข้ันสรุป 

   ๖.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านค าประสมดว้ยสระ อะ อีกคร้ัง  พร้อมสรุปหลกัเกณฑ์ 
การอ่านค าท่ีประสมดว้ย  สระ อะ  หรือประวสิรรชนีย ์

   ๗.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ฉบบัท่ี  ๒ 
   ๘.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัตรวจค าตอบ      

 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้ 
๑.  บตัรค า 
๒.  กระดาษ  เอ  ๔ 
๓.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๐ – ๑๑ 
๔.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๒ 
๕.  แบบบนัทึกผลการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 
๖.  แบบประเมินการท างานกลุ่ม 
๗.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
๘. ป้ายประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียนหรือชุมชน  
๙.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
วธีิการวดัผลและประเมินผล 

  ๑.  การสังเกต 
  ๒.  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  ๓.  การน าเสนอผลงาน 
  ๔.  ตรวจผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
๑.   การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  ผา่นเกณฑ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 
๒. การตรวจผลงาน                          ผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ   ๘๐ 

เคร่ืองมือประเมินผล 
๑.    แบบทดสอบ 

  ๒.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๐ – ๑๑ 
 
 



๒๕๔ 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

                                                        ลงช่ือ........................................................ 
                                                                (...............................................) 

                                                                         ต  าแหน่ง .......................................................... 
                                                                                    ......../ ............................................/........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 

 

บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
 ดา้นความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ดา้นทกัษะ / กระบวนการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
            ลงช่ือ ...................................................... ผูส้อน 
                          (..................................................) 
                          ต  าแหน่ง ครู........................................................... 
     วนัท่ี............เดือน......................................พ.ศ............... 



๒๕๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๒๕๗ 

 

 แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบับที ่ ๒ 
เร่ือง  ค าทีป่ระวสิรรชนีย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาท ี

........................................................................................................................................................................... 

     ค าช้ีแจง   นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย  ×  ทบัตวัอกัษร ก  ข   ค   ง  ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

๑. ขอ้ใดเขียนค าประวสิรรชนียถ์ูกตอ้ง 
ก.   กะทิ                                
ข.  กะดอง 
ค.  ปะถม               

 

 ๒.  ขอ้ใดเขียนค าประวสิรรชนียผ์ดิ 
 ก.  ประมง  
 ข.  มะม่วง 
 ค.  กะจาด  
 

  ๓.  ครูเขียนภาษาไทยไวบ้น..................ด า 
 ก.  กะดาน 
 ข   กระดาน 
 ค.  กรดาน 

   

  ๔.  ชาว.................ก  าลงัจะออกทะเล 
 ก.  ประมง 
 ข.  ปรมง 
 ค.  ปะมง 
 
 
 



๒๕๘ 

 
  ๕.  แม่ก าลงัร้อยดอก................ 

 ก.  มลิ 
 ข.  มะลิ 
 ค.   มะริ 

   

  ๖.  คุณยา่ใชเ้งินอยา่ง.........................มาก 
  ก.  ประหยดั 
  ข.  ประสงค ์
  ค.  ประมาท 
 

๗.  ขอ้ใดเขียนค าประวสิรรชนียถ์ูกตอ้งทุกค า 
ก.  กระบะ,  ประจ า 
ข.  กะโถน,  ตระโกน 
ค.  กะบุง,  กระท่อม 

 

 ๘.  ขอ้ใดเขียนค าประวสิรรชนียผ์ดิ 
 ก.  ตะกละ 

ข. ทุระ 
    ค.  ประถม 
 

 ๙.  ไข่........................อร่อยมาก 
   ก.  พระโล ้

ข. พละโล ้
ค. พะโล ้

 

๑๐.   นอ้งปลูก.....................ไวห้ลงับา้น 
       ก.  ตระไคร้ 
    ข.  ตะไคร้ 
     ค.  ตไคร้ 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓          
หน่วยการเรียนรู้ที ่     เร่ือง   ค าทีม่ีตัวสะกดตรงตามมาตรา                        เวลา    ๑    ช่ัวโมง                                                                                                     
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๖   เร่ือง   ค าทีม่ีตัวสะกดตรงตามมาตรา             เวลา     ๑    ช่ัวโมง                    
สอนวนัที ่         เดือน                    พ.ศ.                              ภาคเรียนที ่                   ปีการศึกษา 
 
 

สาระส าคัญ 
   การอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดไดถู้กตอ้งตามมาตราตวัสะกด   ท าใหก้ารอ่านและการเขียน
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษาจะท าใหก้ารอ่านและการเขียนค าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
๑. อ่านและเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดแม่กง  กม  เกย  เกอวไดถู้กตอ้ง 

 

สาระการเรียนรู้   
อ่านและเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑.   นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๓ 
  ๒.  ครูน าแผนภูมิค าท่ีมี  ง   ม    ย   ว  สะกดติดไวบ้นกระดาน 
  ๓.   นกัเรียนอ่านแผนภูมิพร้อมกนั 
 ขั้นสอน 

๔.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔  กลุ่ม แลว้ตกลงการเรียนรู้ร่วมกนัดงัน้ี 
   ๔.๑ใหแ้ต่ละกลุ่มรับผดิชอบ  ๑  มาตราตวัสะกด  และหาค าท่ีสะกดดว้ยมาตราท่ีรับผดิชอบ 
กลุ่มละ  ๑๐  ค า 

๔.๒  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงานพร้อมทั้งค  าเหล่านนั้นพร้อมกนั 
   ๕.  ครูแจกแบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๒ และ ๑๓  ใหน้กัเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
   ๖.  ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม  

        ข้ันสรุป 
๗. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปค าท่ีสะกดตรงตามมาตรา เช่น  แม่กง  แม่กม  แม่เกย   

แม่เกอว  อีกคร้ัง   



๒๖๐ 

 

ส่ือการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้  
๑.  แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๓ 
๒.  แผนภูมิค า 
๓.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๒  และ  ๑๓ 
๔.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
๕.  ป้ายประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียนหรือชุมชน 
๖.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
วธีิการวดัผลและประเมินผล 

                  ๑.   การสังเกต 
                  ๒.  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
                  ๓.  การน าเสนอผลงาน 
                  ๔.  ตรวจผลงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
๑.  การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  ผา่นเกณฑ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 
๒. การตรวจผลงาน                          ผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 

เคร่ืองมือประเมินผล 
๑.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๒ และ  ๑๓ 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

                                                      
   ลงช่ือ........................................................ 

(.................................................) 
ต าแหน่ง ......................................................... 



๒๖๑ 

 

บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
 ดา้นความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ดา้นทกัษะ / กระบวนการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
            ลงช่ือ ...................................................... ผูส้อน 
                          (..................................................) 
                          ต  าแหน่ง ครู........................................................... 
     วนัท่ี............เดือน......................................พ.ศ............... 
 
                                                                        
 



๒๖๒ 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาผนวก 

 



๒๖๓ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที ่ ๓   
เร่ือง  มาตราตัวสะกด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาท ี

........................................................................................................................................................................... 

     ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย  ×  ทบัตวัอกัษร ก  ข   ค   ง  ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

 ๑.  ขอ้ใดคือตวัสะกดแม่กง 
    ก.  ลิง 
     ข.  กลม 
     ค.  โรย 
 

๒.   ค  าวา่ “ กลว้ย” ตวัสะกดคือพยญัชนะใด 
 ก.  ก 

     ข.  ว 
  ค.  ย 

 

   ๓.   “ ยา่เล้ียงววัไวต้วัหน่ึง”   ค  าท่ีขีดเส้นใตคื้อมาตราตวัสะกดแม่ใด 
    ก.  แม่กง 
    ข.  แม่กม 
    ค.  แม่เกอว 
 

  ๔.  ขอ้ใดคือตวัสะกดแม่กม 
ก.  โกงกาง 

  ข.  ยิม้แยม้ 
  ค.  หอย  
 

 
 



๒๖๔ 

 

  ๕.  “แวววาว”  ใชต้วัสะกดแม่ใด 
       ก.   แม่เกย 
      ข.  แม่เกอว 
       ค.  แม่กง 

   
  ๖.  “น ้าท่ว......” ใชต้วัสะกดค าใดถูกตอ้ง 

     ก.  ง 
     ข.  ม 
     ค.  ว 
 

๗. “ภูเรืออากาศหนาวมาก”  ค  าท่ีขีดเส้นใตต้วัสะกดคือพยญัชนะใด 
     ก.  น 
     ข.  ห 
     ค.  ว 
 

  ๘. “นอ้งร้องเพลงเพราะมาก”  ค  าท่ีขีดเส้นใตคื้อตวัสะกดแม่ใด 
     ก.  แม่กม 
     ข.  แม่กง 
     ค.  แม่เกอว 
      

  ๙.  ค  าวา่ “น ้าออ้ยเก่ียวขา้วยามบ่าย”  ขอ้ความน้ีมีตวัสะกดแม่ใดบา้ง 
     ก.  แม่เกย  แม่กม  แม่เกอว 
     ข.  แม่กม   แม่กง   แม่เกย 
     ค.  แม่เกอว  แม่กง   แม่เกย 
 

๑๐.   ตวัสะกดแม่เกย  คือพยญัชนะใด 
      ก.  ว 
      ข.   ง 
      ค.  ย 



๒๖๕ 

 

  ๑๑.  “ลิงหอ้ยหวั”  ขอ้ความน้ีมีมาตราตวัสะกดใดบา้ง 
     ก.  แม่กง,  แม่เกอว, แม่กม 
     ข.  แม่กง,  แม่เกย,  แม่เกอว 
    ค.   แม่กม,แม่เกย,   แม่เกอว 

................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๖ 

 

แผนภูมิค า  “ตัวสะกด” 
 

       ลิงแยง่ผมกินกลว้ย           นอ้งวิง่มาช่วยกนัแยง่ 
ลิงตวัโตแขง็แรง                        ไม่แบ่งวิง่เร็วราวลม 
แม่นัง่มองยิม้แยม้                      หนา้แฉล่มช่างสุขสม 
หลายคนมองช่ืนชม                   อารมณ์เริงร่ืนช่ืนใจ   

 
................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖๗ 

 

แผน การจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                             ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -   เร่ือง  ค าทีม่ีตัวสะกดตรงตามมาตรา                                  เวลา   ๑    ช่ัวโมง                                                                                                     
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๗  เร่ือง  ค าทีม่ีตัวสะกดตรงตามมาตรา                        เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่       เดือน                  พ.ศ.                           ภาคเรียนที ่                       ปีการศึกษา 
 
   
สาระส าคัญ 
   การอ่านและการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดไดถู้กตอ้งตามมาตราตวัสะกด   ท าใหก้ารอ่านและการเขียน
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท์างภาษาจะท าใหก้ารอ่านและการเขียนค าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้
ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  อ่านและเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้   
อ่านและเขียนค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดไดถู้กตอ้ง 

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑.   ครูน าบตัรค าแจกใหน้กัเรียน  คนละ ๑  บตัร โดยให้นกัเรียนแต่ละคนอ่านบตัรค า 
ท่ีตนไดรั้บ   
  ๒.   ใหส้ังเกตวา่ตวัทา้ยสุดของค าคือพยญัชนะอะไรใครท่ีมี ง,ม,ย,ว  อยูท่า้ยสุดใหอ่้านใหเ้พื่อนฟัง    
 ขั้นสอน 

๓.  นกัเรียนแบ่งกลุ่ม แลว้ตกลงการเรียนรู้ร่วมกนัดงัน้ี 
๓.๑ นกัเรียนหาค าท่ีมีตวัสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดจากหนงัสือเรียนภาษาพาที                      

กลุ่มละ ๕  ค า   
๓.๒  ตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลงาน  พร้อมทั้งอ่านค าท่ีหาไดพ้ร้อมกนั 

  ๔.  ครูแจกแบบฝึกทกัษะท่ี ๑๔ , ๑๕  และ  ๑๖  ใหน้กัเรียนศึกษาและปฏิบติักิจกรรม 
  ๕.  ครูสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนขณะปฏิบติักิจกรรม  

         ข้ันสรุป 
  ๑.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัอ่านค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตวัสะกดอีกคร้ัง  
 ๒.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน   ฉบบัท่ี  ๓  เร่ือง  มาตราตวัสะกด 



๒๖๘ 

 

  ๓.  ครูตรวจผลงาน 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

๑.  บตัรค า 
๒.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๔ , ๑๕  และ  ๑๖ 
๓.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๓ 
๔.  หอ้งสมุดโรงเรียน 
๕.  ป้ายประชาสัมพนัธ์ในโรงเรียนหรือชุมชน 
๖.  หนงัสือต่าง ๆ 
๗.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 

การวดัผลและการประเมินผล 
วธีิการวดัผลและประเมินผล 

   ๑.   การสังเกต 
  ๒.   พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   ๓.   การน าเสนอผลงาน 
   ๔.  ตรวจผลงาน 
   ๕.  การทดสอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
๑.   การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  ผา่นเกณฑ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 
๒.  การตรวจผลงาน                          ผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 
๓.  การทดสอบ                                 ผา่นเกณฑอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ  ๘๐ 

เคร่ืองมือประเมินผล 
๑.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๔ , ๑๕  และ  ๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๙ 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

                                                        
                                                    ลงช่ือ........................................................ 

                                                                (..................................................... ) 
                                                                             ต  าแหน่ง ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 

 

บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
  ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
            ลงช่ือ ...................................................... ผูส้อน 
                          (..................................................) 
                          ต  าแหน่ง ครู........................................................... 
                    วนัท่ี  ............  เดือน  ..........................  พ.ศ.  ........... 
 
 



๒๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๒๗๒ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที ่ ๓   
เร่ือง  มาตราตัวสะกด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
แบบทดสอบจ านวน  ๑๐  ข้อ  คะแนนเต็ม  ๑๐  คะแนน  เวลา  ๑๕  นาท ี

........................................................................................................................................................................... 

     ค าช้ีแจง  ท าเคร่ืองหมาย  ×  ทบัตวัอกัษร ก  ข   ค   ง  ท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
 

 ๑.  ขอ้ใดคือตวัสะกดแม่กง 
    ก.  ลิง 
     ข.  กลม 
     ค.  โรย 
 

๓.   ค  าวา่ “ กลว้ย” ตวัสะกดคือพยญัชนะใด 
 ก.  ก 

     ข.  ว 
  ค.  ย 

 

   ๓.   “ ยา่เล้ียงววัไวต้วัหน่ึง”   ค  าท่ีขีดเส้นใตคื้อมาตราตวัสะกดแม่ใด 
    ก.  แม่กง 
    ข.  แม่กม 
    ค.  แม่เกอว 
 

  ๔.  ขอ้ใดคือตวัสะกดแม่กม 
ก.  โกงกาง 

  ข.  ยิม้แยม้ 
  ค.  หอย  
 

 
 



๒๗๓ 

 

  ๕.  “แวววาว”  ใชต้วัสะกดแม่ใด 
       ก.   แม่เกย 
      ข.  แม่เกอว 
       ค.  แม่กง 

   
  ๖.  “น ้าท่ว......” ใชต้วัสะกดค าใดถูกตอ้ง 

     ก.  ง 
     ข.  ม 
     ค.  ว 
 

๘. “ภูเรืออากาศหนาวมาก”  ค  าท่ีขีดเส้นใตต้วัสะกดคือพยญัชนะใด 
     ก.  น 
     ข.  ห 
     ค.  ว 
 

  ๘. “นอ้งร้องเพลงเพราะมาก”  ค  าท่ีขีดเส้นใตคื้อตวัสะกดแม่ใด 
     ก.  แม่กม 
     ข.  แม่กง 
     ค.  แม่เกอว 
      

  ๙.  ค  าวา่ “น ้าออ้ยเก่ียวขา้วยามบ่าย”  ขอ้ความน้ีมีตวัสะกดแม่ใดบา้ง 
     ก.  แม่เกย  แม่กม  แม่เกอว 
     ข.  แม่กม   แม่กง   แม่เกย 
     ค.  แม่เกอว  แม่กง   แม่เกย 
 

๑๐.  ตวัสะกดแม่เกย  คือพยญัชนะใด 
      ก.  ว 
      ข.   ง 
      ค.  ย 



๒๗๔ 

 

  ๑๑.  “ลิงหอ้ยหวั”  ขอ้ความน้ีมีมาตราตวัสะกดใดบา้ง 
     ก.  แม่กง,  แม่เกอว, แม่กม 
     ข.  แม่กง,  แม่เกย,  แม่เกอว 
    ค.   แม่กม,แม่เกย,   แม่เกอว 

................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่    เร่ือง   ค าทีส่ะกดไม่ตรงมาตรา                                                       เวลา     ๒   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๘   เร่ือง  ค าทีส่ะกดไม่ตรงตามมาตรา                                       เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่           เดือน                          พ.ศ.                                       
 
 

สาระส าคัญ 
 การศึกษาหลกัเกณฑท์างภาษาเร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  จะท าใหเ้ขา้ใจลกัษณะของค า
ของค า  การใชค้  า  และใชภ้าษาในการส่ือสารไดถู้กตอ้งยิ่งข้ึน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียน  เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราไดอ้ยา่งนอ้ย  
๘๐  % 
 ๒.  นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราไดถู้กตอ้ง 
 ๓.  นกัเรียนสามารถบอกอ่านค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราไดถู้กตอ้ง 
 ๔.  นกัเรียนสามารถอ่านค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ไดถู้กตอ้ง 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
        มาตราตวัสะกดแม่  กด  :  ธงชาติ   รถไฟ 
        มาตราตวัสะกดแม่  กน  :  ลูกบอล  ผลไม ้
        มาตราตวัสะกดแม่  กบ  :  รูปภาพ   
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  ใหน้กัเรียนร้องเพลง  “ชา้ง”  พร้อมกนัและแสดง
ท่าทางประกอบเพลงอยา่งอิสระ 
 ๒.   นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๔  เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  จ  านวน  
๑๐  ขอ้  เวลา  ๑๕  นาที  เสร็จแลว้ส่งครูตรวจความถูกตอ้ง  ครูกรอกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  ลงใน
แบบบนัทึกคะแนนก่อนเรียน -  หลงัเรียน  เพื่อเปรียบเทียบความกา้วหนา้   
 
  



๒๗๖ 

 

 ๓.  ครูแสดงรูปภาพผลไม ้ ธงชาติ  รถไฟ  ลูกบอล  รูปภาพนกัแสดง  ทีละภาพ  แลว้ซกัถามนกัเรียน
วา่เป็นภาพอะไร  ในขณะท่ีนกัเรียนตอบครูแสดงบตัรค าท่ีเป็นช่ือภาพดงักล่าวบนกระเป๋าผนงั  นกัเรียนอ่าน
ค าดงักล่าวตามครู 
 ๔.  นกัเรียนฝึกแจกลูกค าต่อไปน้ี  ธงชาติ  รถไฟ  ลูกบอล  ผลไม ้ รูปภาพ  ตามครูทีละค า 
จนนกัเรียนเขา้ใจ  แลว้ครูให้นกัเรียนฝึกแจกลูกค าเองจนคล่อง  ครูแนะน าในส่วนท่ีบกพร่อง 
 ๕.  นกัเรียนจบัสลากเลือกค ามาแต่งประโยคปากเปล่า  คนละ  ๑  ประโยค  ครูแนะน าเพิ่มเติม         
ถา้นกัเรียนพดูไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชดัเจน 
 ๖.  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะเร่ือง  ค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา    แบบฝึกทกัษะท่ี   ๑๗ – ๑๙  
โดยครูแจกใหน้กัเรียนท าทีละแบบฝึกทกัษะ  เสร็จแลว้ส่งครูตรวจความถูกตอ้ง  ครูแนะน าถา้นกัเรียนท าไม่
ถูกตอ้ง  อาจให้นกัเรียนไปฝึกท าเพิ่มเติมในเวลาวา่งหรือท าเป็นการบา้น 
 ๗.   นกัเรียนช่วยกนัสรุปลกัษณะของค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ครูแนะน าเพิ่มเติม 
 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๔  เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   

๒.  เพลง  “ชา้ง” 
๓.  รูปภาพ   ผลไม ้ ธงชาติ  รถไฟ  ลูกบอล  รูปภาพนกัแสดง 
๔.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๑๗ , ๑๘  และ  ๑๙ 

 

การวดัผลและการประเมินผล 
 ส่ิงทีต้่องการวดั 
   ๑.  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
   ๒.  การท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
    ๓.  การท าแบบฝึกทกัษะ 
 วธีิการวดั 
   ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
   ๒.  การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
   ๓.  การตรวจแบบฝึกทกัษะ 
 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
      ๑.  แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
                  ๒.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
      ๓.   แบบฝึกทกัษะ 
      ๔.  แบบบนัทึกคะแนนก่อนเรียน - หลงัเรียน 



๒๗๗ 

 

 เกณฑ์การประเมิน 
           ผา่นการประเมินทุกกิจกรรมร้อยละ  ๘๐ 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
       

ลงช่ือ........................................... 
(.........................................) 

                               ผูอ้  านวยการโรงเรียน   ................................................... 
วนัท่ี.......เดือน........................พ.ศ............ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................         
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๒๗๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

 



๒๘๐ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที ่ ๔ 
เร่ือง  ค าทีม่ตีัวสะกดไม่ตรงตามาตรา 

ค าช้ีแจง   นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย    x  หนา้ตวัอกัษร  ก ข  ค   ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

๑.  “ธงชาติ”  ขอ้ใดอ่านไดถู้กตอ้ง 
ก.  ธง – ชาด              
 ข.  ธง – ชาน 
ค.  ธง – ชาก 

๒.  “รถไฟ”  อยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่ใด 
ก.  แม่กก                   
ข.  แม่กน 
ค.  แม่กด 

๓.  “ลูกบอล”  ค  าท่ีขีดเส้นใตอ้ยูใ่นมาตรา
ตวัสะกดแม่ใด 
ก.  แม่กบ                    
ข.  แม่กน 
ค.  แม่กก 
๔.  ค  าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กด 
ก.  มะเขือเทศ           
 ข.  รูปภาพ 
ค.  ปลาวาฬ 

๕.  ค  าวา่  “ล าธาร”  อยูใ่นมาตราตวัสะกด
แม่ใด 
ก. แม่กก                      
ข.  แม่กบ 
ค. แม่กน 
             

๖.  ขอ้ใดอ่านไดถู้กตอ้ง 
ก.  รถไฟ  อ่านวา่  รก – ไฟ 
ข.  ปลาวาฬ  อ่านวา่  ปลา – วาน 
ค.  ลูกบอล   อ่านวา่  ลูก – บาน 

๗.  “ยารักษาโร .....”   ควรเติมพยญัชนะ
ตวัใดจึงจะถูกตอ้ง 
ก.  ค 
ข.  ก 
ค.  บ 

๘.  ขอ้ใดเขียนไดถู้กตอ้ง 
ก. ยาเสบติด 
ข.  ยาเสปติด 
ค.  ยาเสพติด 
๙.  “ฉนั  เล่น  น ้า  ท่ี  ..........” 
ควรเติมค าใดลงในช่องวา่ง 
ก.  ลูกบอล 
ข.  ล าธาร 
ค.  ปลาวาฬ 
๑๐. ค  าในขอ้ใดมีตวัสะกดต่างจากพวก 
ก.  รูปภาพ 
ข.  ผลไม ้
ค.  ลูกบอล 



๒๘๑ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                   ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -  เร่ือง  ค าทีส่ะกดไม่ตรงมาตรา                                                 เวลา     ๒   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๙   เร่ือง  ค าทีส่ะกดไม่ตรงตามมาตรา                                เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่           เดือน                          พ.ศ.                  ภาคเรียนที ่                         ปีการศึกษา                             
 
 

สาระส าคัญ 
 การศึกษาหลกัเกณฑท์างภาษาเร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  จะท าใหเ้ขา้ใจลกัษณะของค า
ของค า  การใชค้  า  และใชภ้าษาในการส่ือสารไดถู้กตอ้งยิ่งข้ึน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.  นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราไดถู้กตอ้ง 
  ๒.  นกัเรียนสามารถบอกอ่านค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราไดถู้กตอ้ง 
  ๓.  นกัเรียนสามารถอ่านค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราไดถู้กตอ้ง 
  ๔. นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา ไดอ้ยา่งนอ้ย  
๘๐% 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
        มาตราตวัสะกดแม่  กก   :    ยารักษาโรค 
        มาตราตวัสะกดแม่  กน   :    ปลาวาฬ  ล าธาร 
        มาตราตวัสะกดแม่  กบ   :    ยาเสพติด  มะเขือเทศ   
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.  ครูทบทวนลกัษณะของค าท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตรา  โดยแสดงบตัรค าท่ีเรียงสลบัอกัษรดงัน้ี    
                 

   ก  ล  บู   ล  อ              ถ  ไ  ร  ฟ                  ต  า  ช  งิ  ธ                  ล  ไ  ม  ผ ้                
 
                       นกัเรียนช่วยกนัเรียงใหม่ใหถู้กตอ้ง  ถา้นกัเรียนเรียงไม่ถูกครูช่วยแกไ้ขให ้ แลว้ครูถาม
นกัเรียนวา่ค าเหล่าน้ีเป็นค าในมาตราตวัสะกดแม่ใด    
 ๒.   ครูแสดงบตัรค าและรูปภาพค าดงัน้ี  ล าธาร  ปลาวาฬ  มะเขือเทศ  ยาเสพติด   
ยารักษาโรค  โดยคละกนัให้นกัเรียนช่วยกนัจบัคู่บตัรค าและรูปภาพใหม่ใหต้รงกนั  ครูแนะน า 



๒๘๒ 

 

ท่ีถูกตอ้ง   
 ๓.  นกัเรียนฝึกแจกลูกค าต่อไปน้ี  ล าธาร  ปลาวาฬ  มะเขือเทศ  ยาเสพติด  ยารักษาโรค  
ตามครูทีละค าจนนกัเรียนเขา้ใจ  แลว้ครูใหน้กัเรียนฝึกแจกลูกค าเองจนคล่อง  ครูแนะน าในส่วน 
ท่ีบกพร่อง 
 ๔.  นกัเรียนจบัสลากเลือกค ามาแต่งประโยคปากเปล่า  คนละ  ๑  ประโยค  ครูแนะน าเพิ่มเติมถา้
นกัเรียนพดูไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชดัเจน 
 ๕.  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะเร่ือง  ค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา   แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๐ , ๒๑  
และ  ๒๒  โดยครูแจกใหน้กัเรียนท าทีละแบบฝึกทกัษะ  เสร็จแลว้ส่งครูตรวจความถูกตอ้ง  
 ครูแนะน าถา้นกัเรียนท าไม่ถูกตอ้ง  อาจใหน้กัเรียนไปฝึกท าเพิ่มเติมในเวลาวา่งหรือท าเป็นการบา้น 
 ๖.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๔  เร่ือง  ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  จ  านวน   
๑๐  ขอ้  เวลา  ๑๐  นาที  เสร็จแลว้ส่งครูตรวจความถูกตอ้ง  ครูกรอกคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน               
ลงในแบบบนัทึกคะแนนก่อนเรียน -  หลงัเรียน  เปรียบเทียบความกา้วหนา้   

๗.  นกัเรียนช่วยกนัสรุปลกัษณะของค าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  ครูแนะน าเพิ่มเติม 
 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
๑. บตัรค า 
๒. รูปภาพ  ไดแ้ก่   ปลาวาฬ  มะเขือเทศ  ล าธาร  ยาเสพติด  ยารักษาโรค 
๓. แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๐ , ๒๑ และ  ๒๒ 

 ๔.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๔  เร่ือง  ค  าท่ีตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
 ส่ิงทีต้่องการวดั 
          ๑.  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
          ๒.  การท าแบบฝึกทกัษะ 

         ๓.  การท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 วธีิการวดั 
           ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
           ๒. การตรวจแบบฝึกทกัษะ 

          ๓.  การตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 
 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
          ๑.  แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
                       ๒.  แบบฝึกทกัษะ 



๒๘๓ 

 

                       ๓.  แบบทดสอบหลงัเรียน 
          ๔.  แบบบนัทึกคะแนนก่อนเรียน - หลงัเรียน 
 เกณฑ์การประเมิน 
           ผา่นการประเมินทุกกิจกรรมร้อยละ  ๘๐ 
 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
       
       ลงช่ือ........................................... 
                 (.........................................) 
                                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียน............................. 
                  วนัท่ี.......เดือน........................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 
 



๒๘๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๒๘๖ 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบับที ่ ๔ 
เร่ือง  ค าทีม่ตีัวสะกดไม่ตรงตามาตรา 

ค าช้ีแจง   นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย    x  หนา้ตวัอกัษร  ก ข  ค   ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 

๑.  “ธงชาติ”  ขอ้ใดอ่านไดถู้กตอ้ง 
ก.  ธง – ชาด              
 ข.  ธง – ชาน 
ค.  ธง – ชาก 

๒.  “รถไฟ”  อยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่ใด 
ก.  แม่กก                   
ข.  แม่กน 
ค.  แม่กด 
๓.  “ลูกบอล”  ค  าท่ีขีดเส้นใตอ้ยูใ่นมาตรา
ตวัสะกดแม่ใด 
ก.  แม่กบ                    
ข.  แม่กน 
ค.  แม่กก 
๔.  ค  าในขอ้ใดอยูใ่นมาตราตวัสะกดแม่กด 
ก.  มะเขือเทศ           
 ข.  รูปภาพ 
ค.  ปลาวาฬ 

๕.  ค  าวา่  “ล าธาร”  อยูใ่นมาตราตวัสะกด
แม่ใด 

ก. แม่กก                      
ข.  แม่กบ 
ค. แม่กน 
             

๖.  ขอ้ใดอ่านไดถู้กตอ้ง 
ก.  รถไฟ  อ่านวา่  รก – ไฟ 
ข.  ปลาวาฬ  อ่านวา่  ปลา – วาน 
ค.  ลูกบอล   อ่านวา่  ลูก – บาน 

๗.  “ยารักษาโร .....”   ควรเติมพยญัชนะ
ตวัใดจึงจะถูกตอ้ง 
ก.  ค 
ข.  ก 
ค.  บ 
๘.  ขอ้ใดเขียนไดถู้กตอ้ง 
ก. ยาเสบติด 
ข.  ยาเสปติด 
ค.  ยาเสพติด 

๙.  “ฉนั  เล่น  น ้า  ท่ี  ..........” 
ควรเติมค าใดลงในช่องวา่ง 
ก.  ลูกบอล 
ข.  ล าธาร 
ค.  ปลาวาฬ 

๑๐. ค  าในขอ้ใดมีตวัสะกดต่างจากพวก 
ก.  รูปภาพ 
ข.  ผลไม ้
ค.  ลูกบอล 



๒๘๗ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -  เร่ือง  ค าควบกล า้                                                                      เวลา     ๒    ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๐   เร่ือง   ค าควบกล า้                                                        เวลา      ๑     ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่           เดือน                          พ.ศ.                   ภาคเรียนที ่                        ปีการศึกษา                       
 

สาระส าคัญ 
 การศึกษาหลกัเกณฑท์างภาษาเร่ือง  ค  าควบกล ้า  จะท าใหเ้ขา้ใจลกัษณะของค าของค า   
การใชค้  า  และใชภ้าษาในการส่ือสารไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑.  นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองค าควบกล ้าได ้
  ๒.  นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของค าควบกล ้าไดถู้กตอ้ง 
  ๓.  นกัเรียนสามารถบอกอ่านค าควบกล ้าไดถู้กตอ้ง 
  ๔.  นกัเรียนสามารถอ่านค าควบกล ้าไดถู้กตอ้ง 

สาระการเรียนรู้ 
 ค าควบกล ้า 
        กลางวนั  คุณครู  เคร่ืองบิน  กลว้ยหอม  เสือโคร่ง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  ใหน้กัเรียนฟังนิทานเร่ือง  “สุนขัจ้ิงจอก 
กบัอีกา”  (รายละเอียดอยูใ่นภาคผนวก)  โดยครูเล่าใหน้กัเรียนฟัง  แลว้ครูสนทนาซกัถามนกัเรียนเก่ียวกบั
เน้ือเร่ือง  และขอ้คิดท่ีไดจ้ากเร่ือง  
 ๒.   นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๕  เร่ือง  ค  าควบกล ้า  จ  านวน  ๑๐  ขอ้                      
เวลา  ๑๕ นาที  เสร็จแลว้ส่งครูตรวจความถูกตอ้ง  ครูกรอกคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  ลงใน                   
แบบบนัทึกคะแนนก่อนเรียน -    หลงัเรียน  เพื่อเปรียบเทียบความกา้วหนา้   
 ๓.  ครูแสดงบตัรพยญัชนะ  ร  ล  ว  ตามล าดบั  นกัเรียนออกเสียงพยญัชนะดงักล่าว 
พร้อมกนั  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา่  พยญัชนะเหล่าน้ีคือพยญัชนะตน้ตวัควบหรือตวัท่ีสองของ 
ค าควบกล ้า 
 ๔.  ครูแสดงบตัรพยญัชนะ  กล  ขว  คร  พร  ปล  ปร  และอธิบายวา่เป็นพยญัชนะตน้                         
ของค าควบกล ้า  แลว้ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงตามครูดงัน้ี 
  กล  อ่านวา่  กลอ   ขว  อ่านวา่  ขวอ 
  คร   อ่านวา่  ครอ   พร  อ่านวา่  พรอ 



๒๘๘ 

 

  ปล  อ่านวา่  ปลอ  ปร  อ่านวา่  ปรอ 
๕.   นกัเรียนฝึกแจกลูกค าต่อไปน้ี  กลางวนั  คุณครู  เคร่ืองบิน  กลว้ยหอม  เสือโคร่ง 

ตามครูทีละค าจนนกัเรียนเขา้ใจ  แลว้ครูใหน้กัเรียนฝึกแจกลูกค าเองจนคล่อง  ครูแนะน าในส่วนท่ีบกพร่อง 
 ๖.  นกัเรียนจบัสลากเลือกค ามาแต่งประโยคปากเปล่า  คนละ  ๑  ประโยค  ครูแนะน าเพิ่มเติม               
ถา้นกัเรียนพดูไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชดัเจน 
 ๗.  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะเร่ือง  ค าควบกล ้า  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๓ , ๒๔  และ  ๒๕  โดยครูแจก
แบบฝึกทกัษะใหน้กัเรียนท าทีละแบบฝึกทกัษะ  เสร็จแลว้ส่งครูตรวจความถูกตอ้ง  ครูแนะน าถา้นกัเรียน 
ท าไม่ถูกตอ้ง  อาจให้นกัเรียนไปฝึกท าเพิ่มเติมในเวลาวา่งหรือท าเป็นการบา้น 
 ๘.   นกัเรียนช่วยกนัสรุปลกัษณะของค าควบกล ้า  ครูแนะน าเพิ่มเติม 
ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบบัท่ี  ๕  เร่ือง  ค  าควบกล ้า 

๒.  นิทานเร่ือง  “สุนขัจ้ิงจอกกบัอีกา” 
 ๓.  บตัรพยญัชนะ  ไดแ้ก่  กล  ขว  คร  พร  ปล  ปร  ร  ล  ว 
 ๔.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๓ , ๒๔  และ  ๒๕ 
การวดัผลและการประเมินผล 
 ส่ิงทีต้่องการวดั 
         ๑.  พฤติกรรมการเรียนรู้ 
         ๒.  การท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
          ๓.  การท าแบบฝึกทกัษะ 
 วธีิการวดั 
          ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
          ๒.  การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
          ๓.  การตรวจแบบฝึกทกัษะ 
 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
          ๑.  แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
                       ๒.  แบบทดสอบก่อนเรียน 
          ๓.  แบบฝึกทกัษะ  
          ๔.  แบบบนัทึกคะแนนก่อนเรียน - หลงัเรียน 
   เกณฑ์การประเมิน 
           ผา่นการประเมินทุกกิจกรรมร้อยละ  ๘๐ 



๒๘๙ 

 

 กจิกรรมเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
       
 
 
 
       ลงช่ือ........................................... 
                 (.........................................) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียน............................. 
           วนัท่ี.......เดือน........................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 



๒๙๐ 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 

 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง...........................................                                                                                            
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๒๙๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๒๙๒ 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ฉบับที ่ ๕ 
เร่ือง  ค าควบกล า้ 

ค าช้ีแจง   นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย    x  หนา้ตวัอกัษร  ก ข  ค   ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
๑.  ค  าควบกล ้าจะมีพยญัชนะตน้ก่ีตวั 
ก.   ๑  ตวั 
ข.  ๒   ตวั 
ค.  ๓  ตวั 

๒.  “ก  ควบกบัตวั  ร  ”    ออกเสียง
อยา่งไร 
ก.  กรอ 
ข.  กระ 
ค.  กรา 

๓.  ค  าวา่  “ก....างวนั”  ควรเติมพยญัชนะ
ตวัใดลงในช่องวา่ง 
ก.  ร 
ข.  ว 
ค.  ล 

๔.”ค”  ควบกบัตวั  “ว”  ออกเสียงได้
อยา่งไร 
ก.  ไคว 
ข.  ควอ 
ค.  เคว 
๕.  “ว  ย ้ ก  ล”  เรียงใหม่เป็นค าควบกล ้า
ไดอ้ยา่งไร 
ก.  กลว้ย 
ข.  ยกว้ล 
ค.  ลวก้ย 

๖.  “แป......งสีฟัน”  ควรเติมค าใดลงในช่องวา่ง 
ก.  ว 
ข.  ล 
ค.  ร 

๗.  ขอ้ใดคือค าควบกล ้า 
ก.  คุณป้า 
ข.   คุณครู 
ค. คุณยาย 

๘.  ค  าใดไม่ใช่ค  าควบกล ้า 
ก.  เสือดาว 
ข.  เสือโคร่ง 
ค.  เคร่ืองบิน 

๙.  “ไก่จิกกิน.............”  ควรเติมค าใดจึงจะถูกตอ้ง 
ก.   ใบไม ้
ข.  ดอกมะลิ 
ง.  ขา้วเปลือก 

๑๐.  “ฉนั  มี  กล่องดินสอ”  มีค  าควบกล ้าก่ีค  า 
ก.   ๑   ค  า 
ข.   ๒  ค  า 
ค.    ๓  ค  า 



๒๙๓ 

 

 

นิทานเร่ือง  “สุนัขจิง้จอกกบัอกีา” 
 สุนขัจ้ิงจอกตวัหน่ึง   เห็นอีกาคาบช้ินเน้ืออยูบ่นตน้ไม ้ มนัตอ้งการเน้ือช้ินนั้นจึงกล่าว 
ยกยออีกาวา่ “เจา้ช่างสวยอะไรเช่นน้ี  จะดูขนก็สวยงามกวา่ใคร ๆ ขา้ยงัไม่เคยพบใครสวยกวา่น้ี 
มาก่อนเลย  รูปร่างก็ระหง  สวยสง่า  น ้าเสียงหรือก็แสนจะไพเราะจบัใจ” 
 อีกาดีใจท่ีไดฟั้งค าพดูยกยอ  ดงันั้นมนัจึงกระโดดไปมาดว้ยความต่ืนเตน้อยูบ่นก่ิงไม ้ และตอ้งการ
พิสูจน์ตวัเองวา่มีเสียงไพเราะจริงหรือไม่  มนัจึงอา้ปากส่งเสียงร้องเพลง   
 ทนัใดนั้น ช้ินเน้ือก็ตกลงมาท่ีสุนขัจ้ิงจอก  มนัจึงตรงเขา้ตะตรุบและขย  ้ากินทนัทีดว้ย 
ความปลาบปล้ืมกบัสองอนัชาญฉลาดของมนั 
 
       (จากหนงัสือรวมนิทานอีสปสอนใจเสริมจินตนาการ  ของส านกัพิมพไ์พลินเด็กเก่ง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๔ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                    ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ -  เร่ือง  ค าควบกล า้                                                                      เวลา    ๒   ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ๑๑  เร่ือง  ค าควบกล า้                                                           เวลา     ๑   ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่           เดือน                          พ.ศ.                     ภาคเรียนที ่                        ปีการศึกษา 
 

สาระส าคัญ 
 การศึกษาหลกัเกณฑท์างภาษาเร่ือง  ค  าควบกล ้า  จะท าใหเ้ขา้ใจลกัษณะของค าของค า   
การใชค้  า  และใชภ้าษาในการส่ือสารไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑.  นกัเรียนสามารถบอกลกัษณะของค าควบกล ้าไดถู้กตอ้ง 
 ๒.  นกัเรียนสามารถบอกอ่านค าควบกล ้าไดถู้กตอ้ง 
 ๓.  นกัเรียนสามารถอ่านค าควบกล ้าในไดถู้กตอ้ง 
 ๔. นกัเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ือง  ค  าควบกล ้า ไดอ้ยา่งนอ้ย  ๘๐% 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ค าควบกล ้า  ไดแ้ก่   
     ของขวญั    ขา้วเปลือก    กล่องดินสอ    ตน้มะพร้าว    แปรงสีฟัน 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ๑.  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนใหน้กัเรียนเล่นเกม  “ปริศนาค าทายอะไรเอ่ย”                     
จ  านวน  ๕  ขอ้  โดยครูถามนกัเรียนตอบ  ถา้นกัเรียนตอบไม่ถูกตอ้งครูช่วยใบค้  าตอบใหท้ราบ 

๒.  ครูทบทวนลกัษณะของค าควบกล ้า  โดยครูยกตวัอยา่งค าท่ีเรียนมาแลว้มาถามนกัเรียน  
 ๓.  นกัเรียนฝึกแจกลูกค าต่อไปน้ี  ของขวญั    ขา้วเปลือก    กล่องดินสอ    ตน้มะพร้าว    แปรงสีฟัน  
ตามครูทีละค าจนนกัเรียนเขา้ใจ  แลว้ครูใหน้กัเรียนฝึกแจกลูกค าเองจนคล่อง   
ครูแนะน าในส่วนท่ีบกพร่อง 
 ๔.  นกัเรียนจบัสลากเลือกค ามาแต่งประโยคปากเปล่า  คนละ  ๑  ประโยค  ครูแนะน าเพิ่มเติมถา้
นกัเรียนพดูไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชดัเจน 
 ๕.  นกัเรียนท าแบบฝึกทกัษะเร่ือง  ค าควบกล ้า  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๖ , ๒๗  และ ๒๘ โดยครูแจก
แบบฝึกทกัษะใหน้กัเรียนท าทีละแบบฝึกทกัษะ  เสร็จแลว้ส่งครูตรวจความถูกตอ้ง  ครูแนะน าถา้นกัเรียนท า
ไม่ถูกตอ้ง  อาจให้นกัเรียนไปฝึกท าเพิ่มเติมในเวลาวา่งหรือท าเป็นการบา้น 



๒๙๕ 

 

 ๖.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๕  เร่ือง  ค  าควบกล ้า  จ  านวน  ๑๐  ขอ้  เวลา  ๑๕  
นาที  เสร็จแลว้ส่งครูตรวจความถูกตอ้ง  ครูกรอกคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน  ลงในแบบบนัทึกคะแนน
ก่อนเรียน - หลงัเรียน  เปรียบเทียบความกา้วหนา้   

๗.  นกัเรียนช่วยกนัสรุปลกัษณะของค าควบกล ้า  ครูแนะน าเพิ่มเติม 
 

ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  เกม  “ปริศนาค าทาย” 
 ๒.  แบบฝึกทกัษะท่ี  ๒๖ , ๒๗  และ  ๒๘  
 ๓.  แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบบัท่ี  ๕ 
 

การวดัผลและการประเมินผล 
 ส่ิงทีต้่องการวดั 
 ๑.  พฤติกรรมการเรียนรู้ 

๒.  การท าแบบฝึกทกัษะ 
๓.  การท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
วธีิการวดั 

   ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  ๒.  การตรวจแบบฝึกทกัษะ 
  ๓.  การตรวจแบบทดสอบหลงัเรียน 

 เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
    ๑.  แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
                ๒.  แบบฝึกทกัษะ 

   ๓.  แบบทดสอบหลงัเรียน 
    ๔.  แบบบนัทึกคะแนนก่อนเรียน - หลงัเรียน 
 เกณฑ์การประเมิน 
           ผา่นการประเมินทุกกิจกรรมร้อยละ  ๘๐ 
 

 
 
 
 
 



๒๙๖ 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
       
 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................... 
         (.........................................) 

                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียน............................. 
วนัท่ี.......เดือน........................พ.ศ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 

 

บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 ด้านทกัษะกระบวนการ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................           
 ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

ปัญหา / อุปสรรค 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
                                                                          ลงช่ือ   ……………………………… 
                                                                                               (..............................................) 
                                                                                  ต  าแหน่ง........................................................                                                                                           
                                                                            วนัท่ี...........เดือน ......................พ.ศ. .................. 



๒๙๘ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๒๙๙ 

 

ปริศนาค าทาย  “อะไรเอ่ย” 
  ๑.  อะไรเอ่ย....................พอสวา่งมนัมืด  พอมืดมนัสวา่ง          (ดวงดาว) 
  ๒.  อะไรเอ่ย...................ส่ีตีนเดินมาหลงัคามุงเหล็ก                   (รถยนต)์ 
  ๓.  อะไรเอ่ย....................มาจากฝร่ังรูปร่างผอมโซ 
                มีดา้มโคนโตมีฟันซ่ีเดียว                      (จอบ) 
  ๔.  อะไรเอ่ย..................ด ากลบัวา่สะอาด   

            คร้ันพอขาวกลบัวา่สกปรก                      (กระดานด า) 
  ๕. อะไรเอ่ย................... ตวัเป็นไม ้ ใส้เป็นตะกัว่  หวัเป็นยาง       (ดินสอ) 
 
               (จากหนงัสือสารพนัปัญหา  อะไรเอ่ย  ของส านกัพิมพ ์ราชาสาส์น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 

 

แบบทดสอบหลงัเรียน  ฉบับที ่ ๕ 
เร่ือง  ค าควบกล า้ 

ค าช้ีแจง   นกัเรียนท าเคร่ืองหมาย    x  หนา้ตวัอกัษร  ก ข  ค   ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
๑.  ค  าควบกล ้าจะมีพยญัชนะตน้ก่ีตวั 
ก.   ๑  ตวั 
ข.  ๒   ตวั 
ค.  ๓  ตวั 

๒.  “ก  ควบกบัตวั  ร  ”    ออกเสียง
อยา่งไร 
ก.  กรอ 
ข.  กระ 
ค.  กรา 

๓.  ค  าวา่  “ก....างวนั”  ควรเติมพยญัชนะ
ตวัใดลงในช่องวา่ง 
ก.  ร 
ข.  ว 
ค.  ล 

๔.”ค”  ควบกบัตวั  “ว”  ออกเสียงได้
อยา่งไร 
ก.  ไคว 
ข.  ควอ 
ค.  เคว 
๕.  “ว  ย ้ ก  ล”  เรียงใหม่เป็นค าควบกล ้า
ไดอ้ยา่งไร 
ก.  กลว้ย 
ข.  ยกว้ล 
ค.  ลวก้ย 

๖.  “แป......งสีฟัน”  ควรเติมค าใดลงในช่องวา่ง 
ก.  ว 
ข.  ล 
ค.  ร 

๗.  ขอ้ใดคือค าควบกล ้า 
ก.  คุณป้า 
ข.   คุณครู 
ค. คุณยาย 

๘.  ค  าใดไม่ใช่ค  าควบกล ้า 
ก.  เสือดาว 
ข.  เสือโคร่ง 
ค.  เคร่ืองบิน 

๙.  “ไก่จิกกิน.............”  ควรเติมค าใดจึงจะถูกตอ้ง 
ก.   ใบไม ้
ข.  ดอกมะลิ 
ง.  ขา้วเปลือก 

๑๐.  “ฉนั  มี  กล่องดินสอ”  มีค  าควบกล ้าก่ีค  า 
ก.   ๑   ค  า 
ข.   ๒  ค  า 
ค.    ๓  ค  า 



บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ.    หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑.     กรุงเทพฯ  :  
องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ (ร.ส.พ. ),  ๒๕๕๑..   

               .    หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔.    กรุงเทพฯ  :  องคก์ารรับส่งสินคา้        
และพสัดุภณัฑ ์ (ร.ส.พ. ),  ๒๕๔๕.   

ชฎารักษ ์ บูรณ์เจริญ.    การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย          
ส าหรับนักเรียนทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้,  ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
มหาสารคาม,  ๒๕๔๗. 

เบญจพร  ปัญญาทอง.    คู่มือช่วยเหลอืเด็กบกพร่องด้านการเรียนรู้.    กรุงเทพฯ  :  แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั,  ๒๕๔๓.  

ผดุง  อารยะวญิญู.    เด็กทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้.    กรุงเทพฯ  :  P.A.Art  &  Printion,  ๒๕๔๒. 
              .    การศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ.    พิมพค์ร้ังท่ี  ๒.    กรุงเทพฯ  : 
   แวน่แกว้,  ๒๕๓๐. 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  การฟังและการพูด  (ฉบับทดลอง).    กรุงเทพฯ  :                

คุรุสภา,  ๒๕๔๔  ก .  
               .    รายงานการประเมินคุณภาพนักเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษในสมรรถภาพการใช้คณติศาสตร์              

ในชีวติประจ าวนั  ปีการศึกษา  ๒๕๔๒.    กรุงเทพฯ  :       การศาสนา,  ๒๕๔๔  ข. 
               .    เอกสารเสริมความรู้ส าหรับครูการสอนภาษาไทย       แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา                              

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๑-๒.    กรุงเทพฯ  :  86i6l4k,  ๒๕๓๗. 
              

 

 

 



๓๐๑ 

 

 

 


