
อ่านไดเ้ขียนคล่องมาตราตวัสะกดพาเพลนิ

แบบฝกทักษะภาษาไทย

ชนัประถมศึกษาปีที ๓

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย
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โรงเรียนบานแกงใหม  อําเภอสังคม  จังหวดัหนองคาย

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

เลมที่ ๑



อ่านไดเ้ขียนคล่องมาตราตวัสะกดพาเพลนิ

แบบฝกทักษะภาษาไทย

ชนัประถมศึกษาปีที ๓

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย

แม ก กา 

มาไวไว

นายสมร  หนันตะ

ตําแหนง  ครู  วิทยฐานะ  ชํานาญการ

โรงเรียนบานแกงใหม  อําเภอสังคม  จังหวดัหนองคาย

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

เลมที่ ๑



ก

คาํนาํ

          แบบฝกทักษะภาษาไทย อานไดเขียนคลองมาตราตัวสะกดพาเพลิน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ เปนนวัตกรรมใชประกอบการจัดการเรียนรูในกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย โดยนักเรียนไดฝกทกัษะการอานและการเขียนคําในมาตรา

ตัวสะกด กิจกรรมในแตละแบบฝกทักษะมีความหลากหลายและตอเนื่องกัน 

สงผลใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน สงเสริมนิสัยรักการอาน 

การเขียน และมีมารยาทในการอานและการเขียน ซ่ึงมีแบบฝกทักษะทั้งหมด 

จาํนวน ๙ เลม ดังนี้

          เลมที่ ๑ แม ก กา มาไวไว

          เลมที่ ๒ มาตราตัวสะกดแม กง โดงดัง

          เลมที่ ๓ มาตราตัวสะกดแม กม ชมโฉม

          เลมที่ ๔ มาตราตัวสะกดแม เกย ฉุยฉาย

          เลมที่ ๕ มาตราตัวสะกดแม เกอว แวววาว

          เลมที่ ๖ มาตราตัวสะกดแม กน วนเวียน

          เลมที่ ๗ มาตราตัวสะกดแม กก ดุกดิก

          เลมที่ ๘ มาตราตัวสะกดแม กด หัดคิด

          เลมที่ ๙ มาตราตัวสะกดแม กบ นบนอบ

          ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกทักษะภาษาไทย อานไดเขยีนคลอง

มาตราตัวสะกดพาเพลิน เลมที่ ๑ แม ก กา มาไวไว เลมนี้จะเปนประโยชนใน

การฝกทักษะการอานและการเขยีนคําในมาตราตัวสะกดและใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนไดเปนอยางดี

                                                                           สมร  หนนัตะ



สารบัญ

เรื่อง หนา

คาํนํา

สารบัญ

คาํชี้แจงในการใชแบบฝกทักษะ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการใชแบบฝกทักษะ

คาํแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับครู

คาํแนะนําการใชแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียน

สาระ มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด

จดุประสงคการเรยีนรู

สาระการเรียนรูและสาระสําคัญ

แบบทดสอบกอนเรียน

ใบความรูที ่๑  แม ก กา 

ใบความรูที ่๒  คําในแม ก กา  

แบบฝกทกัษะที่ ๑  เขียนเปนคําอาน

แบบฝกทกัษะที่ ๒  เขียนใหถูกคํา

แบบฝกทกัษะที่ ๓  โยงคําหาคู

แบบฝกทกัษะที่ ๔  เรียงใหมใหถูก

แบบฝกทกัษะที่ ๕  เลือกคํานํามาเขียน

แบบฝกทกัษะที่ ๖  เติมใหถูก

แบบฝกทกัษะที่ ๗  สรางคําใหม

แบบฝกทกัษะที่ ๘  นําคําเรียงประโยค
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สารบัญ (ตอ)

เรื่อง หนา

แบบฝกทกัษะที่ ๙  เติมคําในประโยค

แบบฝกทกัษะที่ ๑๐  นําคําสรางประโยค

แบบทดสอบหลังเรียน

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

     กระดาษทําแบบทดสอบกอนเรียน

     เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑  เขียนเปนคําอาน

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๒  เขียนใหถูกคํา

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๓  โยงคําหาคู

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๔  เรียงใหมใหถูก

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๕  เลือกคาํนํามาเขียน

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๖  เติมใหถูก

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๗  สรางคําใหม

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๘  นําคําเรียงประโยค

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๙  เติมคําในประโยค

     เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑๐  นําคําสรางประโยค

     กระดาษทําแบบทดสอบหลังเรียน

     เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน

     แบบบันทึกคะแนนการทําแบบฝกทักษะ
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        แบบฝกทักษะภาษาไทย อานไดเขียนคลองมาตราตัวสะกดพาเพลิน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เลมที่ ๑ แม ก กา 

มาไวไว เลมนี้ประกอบดวย

        ๑.  แบบทดสอบกอนเรียน ๑๐ ขอ

        ๒.  ความรูเกี่ยวกับคําในแม ก กา

        ๓.  แบบฝกทักษะการอานและการเขยีนคาํ จํานวน ๑๐ แบบฝกทักษะ 

ดังนี้

             แบบฝกทักษะที่ ๑  เขียนเปนคําอาน

             แบบฝกทักษะที่ ๒  เขียนใหถูกคํา

             แบบฝกทักษะที่ ๓  โยงคาํหาคู

             แบบฝกทักษะที่ ๔  เรียงใหมใหถกู

             แบบฝกทักษะที่ ๕  เลือกคํานํามาเขียน

             แบบฝกทักษะที่ ๖  เติมใหถูก

             แบบฝกทักษะที่ ๗  สรางคําใหม

             แบบฝกทักษะที่ ๘  นําคําเรียงประโยค

             แบบฝกทักษะที่ ๙  เติมคําในประโยค

             แบบฝกทักษะที่ ๑๐  นําคําสรางประโยค

        ๔.  แบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ขอ

        ๕.  เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน 

        ๖.  เฉลยแบบฝกทักษะ

คาํชี้แจงในการใชแบบฝกทกัษะ

ง



จ

๑. ทําแบบทดสอบกอนเรยีน

และตรวจคําตอบจากเฉลย

๒. ศึกษาใบความรู

๓. ทําแบบฝกทักษะ

๔. ตรวจคําตอบจากเฉลย

๕. ทําแบบฝกทักษะ

จนครบทุกแบบฝก

๖. ทําแบบทดสอบหลงัเรยีน

และตรวจคําตอบจากเฉลย

๗. เก็บรวบรวมแบบฝกทักษะ

สงคืนครู

กรณี ตอบผิดใหกลับศึกษา

ในใบความรูซ้ําอกีรอบ

แผนภูมแิสดงข้ันตอนการใชแบบฝกทักษะ



ฉ

          แบบฝกทักษะภาษาไทย อานไดเขียนคลองมาตราตัวสะกดพาเพลิน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีทั้งหมด ๙ เลม ไดแก 

แบบฝกทกัษะภาษาไทย เลมนี้เปนเลมที่ ๑ แม ก กา มาไวไว ใชประกอบ

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ ใชเวลา ๒ ชั่วโมง ในการทําแบบฝกทักษะภาษาไทย

ใหปฏบิัติ ดังนี้

๑.  ครูเตรียมแบบฝกทักษะใหครบตามจํานวนนักเรียน

๒.  ครูศึกษาแบบฝกทักษะ เลมที่ ๑ แม ก กา มาไวไว 

๓.  ครูเตรียมเคร่ืองมือการวดัและประเมินผล เพื่อใหทราบความกาวหนาของ

นักเรียน

๔.  ควรใชแบบฝกทักษะนี้ควบคูกับแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาภาษาไทย

เรื่อง แม ก กา มาไวไว 

๕.  ครูควรใหกําลังใจนักเรียน  แมวาจะทํากิจกรรมหรือแบบฝกทักษะไมถูกตอง

คาํแนะนาํการใชแบบฝกทักษะสําหรบัครู



ช

          แบบฝกทักษะภาษาไทย อานไดเขียนคลองมาตราตัวสะกดพาเพลิน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีทั้งหมด ๙ เลม ไดแก 

แบบฝกทกัษะภาษาไทย เลมนี้เปนเลมที่ ๑ แม ก กา มาไวไว ใชเวลา ๒ ช่ัวโมง 

ในการทําแบบฝกทักษะภาษาไทยใหปฏิบัติ ดังนี้

๑.  นักเรียนอานคําชี้แจงและคําแนะนําในการทําแบบฝกทักษะใหเขาใจกอนทํา

กิจกรรมทุกคร้ัง

๒.  นักเรียนอานจุดประสงคการเรียนรู เลมที่ ๑ แม ก กา มาไวไว เพื่อใหทราบ

วาเมื่อเรียนจบแลว นักเรียนจะมีความรูในเร่ืองใดบาง

๓.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จาํนวน ๑๐ ขอ เพื่อวัดความรูพื้นฐาน

ของนักเรียน หามนักเรียนดูเฉลยกอนทําแบบทดสอบ เมื่อนกัเรยีนทํา

แบบทดสอบเสรจ็แลวจึงคอยตรวจคาํตอบตามเฉลย

๔.  นักเรียนฝกอานและเขยีนคําในแม ก กา ตามลําดับดวยตนเอง อยาขาม

ขั้นตอน หากสงสยัใหถามครู

๕.  ฝกปฏิบัติตามแบบฝกทักษะแลวตรวจสอบคําตอบตามเฉลย ถาทําไมถูก

ใหกลับไปทบทวนใหม

๖.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน ๑๐ ขอ เพื่อวดัความรูของ

นักเรียนหลังจากทําแบบฝกทักษะ หามนักเรียนดูเฉลยกอนทําแบบทดสอบ 

เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวจึงคอยตรวจใหคะแนนตามเฉลย

๗.  สรุปผลการเรียน ประเมนิ ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

๘.  การศึกษาแบบฝกทักษะเลมนี้จะไมบรรลุผลสําเรจ็ ถานักเรียนขาดความ

ซ่ือสตัยในการทําแบบฝกทักษะ

คาํแนะนาํการใชแบบฝกทักษะสําหรบันกัเรยีน



ซ

สาระ มาตรฐานการเรียนรู และตวัช้ีวัด

สาระท่ี ๑ การอาน

มาตรฐาน ท ๑.๑  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคดิเพื่อนําไปใช

                        ตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวติ และมีนิสยั

                        รักการอาน

ตัวชี้วดั         ป. ๓/๑  อานออกเสียงคํา ขอความ เรื่องส้ันๆ  

                                     และบทรอยกรองงายๆ ไดถูกตอง คลองแคลว

                        ป. ๓/๒  อธิบายความหมายของคาํและขอความที่อาน

                        ป. ๓/๙   มีมารยาทในการอาน

สาระท่ี ๒ การเขียน

มาตรฐาน ท ๒.๑  ใชกระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  

                        ยอความ และเขยีนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงาน

                        ขอมูลสารสนเทศและรายงานการศกึษาคนควา

                        อยางมีประสิทธภิาพ

ตัวชี้วดั         ป. ๓/๑  คัดลายมอืตัวบรรจงเต็มบรรทัด

                        ป. ๓/๖  มีมารยาทในการเขียน



ฌ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั (ตอ)

สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย 

                       การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปญญา

                       ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ     

ตัวชี้วัด        ป. ๓/๑  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคาํ                               



ญ

             ๑.  นกัเรียนอานและเขียนคําในมาตราตัวสะกดได

             ๒.  นกัเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

             ๓.  นกัเรียนเรียงคาํและประโยคในมาตราตัวสะกดได

             ๔.  นกัเรียนสรางคาํและประโยคในมาตราตัวสะกดได

             ๕.  นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน

จุดประสงคการเรียนรู



ฎ

สาระการเรียนรู

             ๑.  มาตราตัวสะกด

             ๒.  แม ก กา

             ๓.  คําในแม ก กา

สาระสําคญั

            แม ก กา เปนคําที่ไมมีตัวสะกด ประกอบดวยพยัญชนะ สระและ

วรรณยุกต ที่ไมมีตัวสะกด

สาระการเรียนรูและสาระสําคัญ



๑

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                             วิชาภาษาไทย

เลมที่  ๑  แม ก กา มาไวไว                        ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓

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

คําช้ีแจง  ๑.  แบบทดสอบจํานวน  ๑๐  ขอ  ขอละ  ๑  คะแนน  คะแนนเต็ม  

                 ๑๐  คะแนน

             ๒.  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทํา    

                  เคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษคาํตอบ

     ๑.  แม ก กา หมายถึงขอใด

          ก.  คําที่มีตัวสะกด

          ข.  คําที่ไมมีตัวสะกด

          ค.  คําที่มี  ก  สะกด

          ง.  คําที่มีพยัญชนะสะกด

     ๒.  คําวา  ไชโย  เขียนคําอานตามขอใด

          ก.  ไช – โย 

          ข.  ใช – โย 

          ค.  ชัย – โย 

          ง.  ชั่ย – โย 

     

แบบทดสอบกอนเรียน 



๒

     ๓.  คําวา  เท – วา  เขียนเปนคําใหถูกตองตามขอใด

          ก.  เธวา

          ข.  เธหวา

          ค.  เทวา

          ง.  เทหวา

     ๔.  คําวา  ภ ู จับคูกับคําในแม ก กา ในขอใด 

          ก.  นา

          ข.  ใส

          ค.  น้ํา

          ง.  เขา

     ๕.  คําวา   ใ  ฟ  ส  า   เรียงเปนคําใหถูกตอง คือคําขอใด 

          ก.  ฟาใส

          ข.  สาใฟ

          ค.  ใสฟา

          ง.  ฟาใส

    ๖.  ขอใดคือคําในแม ก กา 

          ก.  ขนม

          ข.  ปใหม

          ค.  ผิดถูก

          ง.  ปุยเมฆ



๓

     ๗.  คําวา  อา.......... คาํในแม ก กา ที่ควรเติมในชองวางคือขอใด

          ก.  รา  

          ข.  ลา  

          ค.  สา  

          ง.  ษา  

     ๘.  คําวา  แม  ในแม ก กา สรางเปนคําใหม คือคําในขอใด

           ก.  แมคา

           ข.  แมเก็บ

           ค.  แมมุง

           ง.  แมรถ

     ๙.  คําวา  คืน  ลม  พายุ  เมื่อ  เกิด  แรง  นํามาเรียงใหมใหเปนประโยค

           คือประโยคในขอใด

            ก.  เมื่อคืนเกิดลมแรงพายุ

            ข.  เกิดพายุลมแรงเมื่อคืน

            ค.  พายุลมแรงเกิดเมื่อคืน

            ง.  เมื่อคืนเกิดพายุลมแรง

     ๑๐.  คุณแมถือ...................ไปจายตลาด คําในแม ก กา ที่ควรเติมใน

            ชองวางคือขอใด

            ก.  ถุงผา

            ข.  เงิน

            ค.  ตะกรา

            ง.  กระบุง     



๔

ใบความรูที่ ๑ 

แม ก กา

       มาตราตัวสะกด  คือ  พยัญชนะที่ประสมอยูขางหลงัของคําหรือ

อยูทายสระ  โดยจัดไวเปนหมวดตามเสียงที่ออกเหมือนกันเรียกวา  

“แม” ซ่ึงมีอยู  ๘  แม  ไดแก  มาตราตัวสะกดแมกก  มาตราตัวสะกด

แมกน  มาตราตัวสะกดแมกบ มาตราตัวสะกดแมกด  มาตราตัวสะกด

แมกง  มาตรตัวสะกดาแมกม  มาตราตัวสะกดแมเกอว  และมาตรา

ตัวสะกดแมเกย  สําหรับแม ก กา  เปนคําที่ประสมกับสระและ

วรรณยุกต  โดยไมมีตัวสะกด  จึงไมนิยมนับรวมอยูในมาตราตัวสะกด

ทั้ง  ๘  แม

มารูจักแม ก กา และอานคํา

ในแม ก กา นะครับ

       แม ก กา  คือ คําที่ไมมีตัวสะกด  ประกอบดวย

พยัญชนะ  สระและวรรณยุกต  เชน  ก่ี    ดู    ปลา    

แข    เส้ือ    แม     โพ     เง่ีย    เลา    ดารา    ไชโย    

อาสา     เมนู     เทวา     พารา



๕

ฝกอานคํากันครับ

ใบความรูที่ ๒ 

คาํในแม ก กา

อานวา

อานวา

อานวา

อานวา

อานวา

อานวา

บ ู– ชา   

เปย – โน 

เตา – นา 

โส – ภา 

ลํา – พู 

ฟา – ใส 

บชูา

เปยโน

เตานา

โสภา

ลําพู

ฟาใส



๖

ฝกอานคํากันตอครับ

อานวา

อานวา

อานวา

อานวา

อานวา

อานวา

อานไดแลว ไปทําแบบฝกทักษะกันครับ

อารี

คะนา

ทาน้ํา

เทวี

ภูเขา

พายุ

อา – รี   

ทา – นํ้า 

เท – วี 

พู – เขา 

พา – ยุ 

คะ – นา 



๗

แบบฝกทักษะที่ ๑ 

เขยีนเปนคําอาน

จุดประสงค        นักเรียนอานและเขียนคาํในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนเขียนคําในแม ก กา ที่กําหนดใหเปนคําอาน

                        ใหถูกตอง และฝกอาน

ตัวอยาง ลําพู ลํา – พ ู

เตานา

เปยโน

โสภา

พายุ

ฟาใส

๔.

๕.

๓.

๒.

๑.



๘

แบบฝกทักษะที่ ๒ 

เขยีนเปนคํา

จุดประสงค        นักเรียนอานและเขียนคาํในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนฝกอานคําในแม ก กา และเขยีนเปนคาํใหถูกตอง

ตัวอยาง อา – รี อารี 

เท – วี 

พู – เขา 

บู – ชา 

คะ – นา 

ทา – นํ้า   

๔.

๕.

๓.

๒.

๑.



๙

แบบฝกทักษะที่ ๓ 

โยงคําหาคู

จุดประสงค        นักเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนโยงเสนจับคูคําในแม ก กา ใหถูกตองและเขียนคํา

                        ลงในชองวาง

ตัวอยาง อา พู อารี

ลํา รี

เท ใส

บู น้ํา

ฟา วี

ทา ชา

๔.

๕.

๓.

๒.

๑.



๑๐

แบบฝกทักษะที่ ๔ 

เรียงใหเปนคํา

จุดประสงค        นักเรียนเรียงคําและประโยคในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนนาํพยัญชนะ สระและวรรณยกุตที่กําหนดให 

                        มาเขียนเปนคําใหถูกตอง

ตัวอยาง

๔.

๕.

๓.

๒.

๑.

พ ุ  า   ย พายุ

ส   า   โ   ภ

โ  ป  เ  น ี ย         

เ   ภ   า   ขู

ต   า   เ   น  า

ค   า   น   ะ



๑๑

แบบฝกทักษะที่ ๕ 

เลือกคํานํามาเขียน

จุดประสงค        นักเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนเลือกคําในแม ก กา นํามาเขียนลงในชองวาง

                        ใหถูกตอง

ตัวอยาง ลําพู

๑. ................ ................ ................

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

๒. ๓.

๔. ๕.

ลําพู

เตานา ภเูขา

คะนา พายุ เปยโน

มาก

โรงเรียน
หิ่งหอย

เพื่อน



๑๒

แบบฝกทักษะที่ ๖ 

เตมิใหถูก

จุดประสงค        นักเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนเติมสระคําในแม ก กา ลงในชองวางใหถูกตอง 

ตัวอยาง

๑.

๔.

๕.

๒.

๓.

........เ....ทวี

อาส..........

บชู.............

ท..........น้ํา

ฟา............ส

...........สภา



๑๓

แบบฝกทักษะที่ ๗ 

สรางคําใหม

จุดประสงค        นักเรียนสรางคําและประโยคในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนําคําในแม ก กา ที่กําหนดใหสรางเปนคําใหม 

                        

ตัวอยาง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

อา อายุ อา – ยุ 

น้ํา ทา ฟา ลํา ภู



๑๔

แบบฝกทักษะที่ ๘ 

นาํคาํเรียงประโยค

จุดประสงค        นักเรียนเรียงคําและประโยคในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนนาํคําที่กําหนดใหมาเขียนเรียงใหมใหเปนประโยค 

                        

ตัวอยาง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ซ้ือ   ผัก   ฉัน   คะนา

เห็น   แม   เตานา

ฉันซ้ือผักคะนา

อา   ทาน้ํา   นั่ง   อยู

ปลูก   ลําพู   ตน  ปา

เลน   เปยโน    นอง    

ภเูขา  พอ  ไป  บน  ข้ึน



๑๕

แบบฝกทักษะที่ ๙ 

เตมิคาํในประโยค

จุดประสงค        นักเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนนาํคําในแม ก กา ที่กําหนดใหมาเติมลงในชองวาง

                        ใหเปนประโยคที่สมบูรณ

ตัวอยาง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

เด็กๆ ดีใจรอง.....ไชโย...เสียงดังมาก

นองนั่งรอพออยู.........................ทุกวัน

แมมีน้ําใจโอบออม....................กับผูอื่น

อาซ้ือผัก..................มาทําราดหนา

เมื่อคืนเกิด.............พัดแรง บานพงัเสียหาย

ชาวบานตัดตนไมอยูบน...............มาสรางบาน

ทาน้ํา    พายุ    ไชโย    คะนา    ภูเขา    อารี



๑๖

แบบฝกทักษะที่ ๑๐ 

นาํคาํสรางประโยค

จุดประสงค        นักเรียนสรางคําและประโยคในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนนาํคําในแม ก กา ที่กําหนดให มาแตงประโยค

                        ใหมใีจความสมบูรณ

ตัวอยาง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

อาสา

บชูา

ไชโย

คะนา

เปยโน

เตานา

ฉันอาสาทาํงานชวยพี่



๑๗

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                                             วิชาภาษาไทย

เลมที่  ๑  แม ก กา มาไวไว                        ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓

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

คําช้ีแจง  ๑.  แบบทดสอบจํานวน  ๑๐  ขอ  ขอละ  ๑  คะแนน  คะแนนเต็ม  

                 ๑๐  คะแนน

             ๒.  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทํา    

                  เคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษคาํตอบ

     ๑.  แม ก กา หมายถึงขอใด

          ก.  คําที่มีตัวสะกด

          ข.  คําที่ไมมีตัวสะกด

          ค.  คําที่มี  ก  สะกด

          ง.  คําที่มีพยัญชนะสะกด

     ๒.  คําวา  เท – วา  เขียนเปนคําใหถูกตองตามขอใด

          ก.  เธวา

          ข.  เธหวา

          ค.  เทวา

          ง.  เทหวา

แบบทดสอบหลังเรียน 



๑๘

     ๓.  คําวา  ไชโย  เขียนคําอานตามขอใด

          ก.  ไช – โย 

          ข.  ใช – โย 

          ค.  ชัย – โย 

          ง.  ชั่ย – โย 

     ๔.  คําวา  ภ ู จับคูกับคําในแม ก กา ในขอใด 

          ก.  นา

          ข.  ใส

          ค.  น้ํา

          ง.  เขา

    ๕.  ขอใดคือคําในแม ก กา 

          ก.  ขนม

          ข.  ปใหม

          ค.  ผิดถูก

          ง.  ปุยเมฆ

     ๖.  คําวา   ใ  ฟ  ส  า   เรียงเปนคําใหถูกตอง คือคําขอใด 

          ก.  ฟาใส

          ข.  สาใฟ

          ค.  ใสฟา

          ง.  ฟาใส



๑๙

      ๗.  คําวา  แม  ในแม ก กา สรางเปนคําใหม คือคําในขอใด

           ก.  แมคา

           ข.  แมเก็บ

           ค.  แมมุง

           ง.  แมรถ

     ๘.  คําวา  อา.......... คาํในแม ก กา ที่ควรเติมในชองวางคือขอใด

          ก.  รา  

          ข.  ลา  

          ค.  สา  

          ง.  ษา  

     ๙.  คําวา  คืน  ลม  พายุ  เมื่อ  เกิด  แรง  นํามาเรียงใหมใหเปนประโยค

           คือประโยคในขอใด

            ก.  เมื่อคืนเกิดลมแรงพายุ

            ข. เมื่อคืนเกิดพายลุมแรง

            ค.  พายุลมแรงเกิดเมื่อคืน

            ง.  เกิดพายุลมแรงเมื่อคืน

     ๑๐.  คุณแมถือ...................ไปจายตลาด คําในแม ก กา ที่ควรเติมใน

            ชองวางคือขอใด

            ก.  ถุงผา

            ข.  เงิน

            ค.  กระบุง            

            ง.  ตะกรา

   



๒๐

บรรณานุกรม

กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษา

        เพ่ือชีวิต ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ สกสค. 

        ลาดพราว.  พิมพคร้ังที่ 3 2555. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสืออุเทศภาษาไทย หลักภาษาไทย : เรื่องท่ีครู

        ภาษาไทยตองรู.  กรงุเทพฯ : โรงพิมพ สกสค. ลาดพราว.  2558. 

ทินรัตน  จันทราภินันท.  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หลักภาษาไทย ป.3 .  

        กรงุเทพฯ : สํานักพิมพเดอะบคุส จํากัด, 2552.

สายัณห  ผานอย  และคณะ.  การสอนภาษาไทยใหอานออกเขียนไดโดย

        วิธีแจกลูกสะกดคํา.  นนทบุรี : ซี. ซี. นอลลิดจลิงคส, 2553.

สมศักด์ิ  อัมพรวิสิทธิ์โสภา  และคณะ.  อจัฉริยาภาษาไทย ชุด หลักภาษาไทย.        

        กรงุเทพฯ : บริษัทภูมิบัณฑิตการพิมพ จํากัด, มปป.



๒๑

ภาคผนวก



๒๒

กระดาษทําแบบทดสอบกอนเรยีน

อานไดเขียนคลองมาตราตัวสะกดพาเพลิน      เลมที่  ๑  แม ก กา มาไวไว

ชื่อ – สกุล ...............................................................  เลขที่.............  ชั้น..............

คําช้ีแจง      ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทํา

เคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ

ขอ ก ข ค ง

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

คะแนนเต็ม ๑๐

ไดคะแนน



๒๓

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน

๑ ข

๒ ก

๓ ค

๔ ง

๕ ก

๖ ข

๗ ค

๘ ก

๙ ง

๑๐ ค

เลมที่  ๑  แม ก กา มาไวไว



๒๔

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑ 

เขยีนเปนคําอาน

จุดประสงค        นักเรียนอานและเขียนคาํในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนเขียนคําในแม ก กา ที่กําหนดใหเปนคําอาน

                        ใหถูกตอง และฝกอาน

ตัวอยาง ลําพู ลํา – พ ู

เตานา เตา – นา 

เปยโน เปย – โน 

โสภา โส – ภา 

พายุ พา – ยุ 

ฟาใส ฟา – ใส 

๔.

๕.

๓.

๒.

๑.



๒๕

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๒ 

เขยีนเปนคํา

จุดประสงค        นักเรียนอานและเขียนคาํในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนฝกอานคําในแม ก กา และเขยีนเปนคาํใหถูกตอง

ตัวอยาง อา – รี อารี 

เท – วี เทวี 

พู – เขา ภเูขา

บู – ชา บชูา

คะ – นา คะนา

ทา – นํ้า   ทาน้ํา

๔.

๕.

๓.

๒.

๑.



๒๖

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๓ 

โยงคําหาคู

จุดประสงค        นักเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนโยงเสนจับคูคําในแม ก กา ใหถูกตองและเขียนคํา

                        ลงในชองวาง

ตัวอยาง อา พู อารี

ลํา รี

เท ใส

บู น้ํา

ฟา วี

ทา ชา

๔.

๕.

๓.

๒.

๑. เทวี

ลําพู

บูชา

ฟาใส

ทาน้ํา



๒๗

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๔ 

เรียงใหเปนคํา

จุดประสงค        นักเรียนเรียงคําและประโยคในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนนาํพยัญชนะ สระและวรรณยกุตที่กําหนดให 

                        มาเขียนเปนคําใหถูกตอง

ตัวอยาง

๔.

๕.

๓.

๒.

๑.

พ ุ  า   ย พายุ

ส   า   โ   ภ โสภา

โ  ป  เ  น ี ย         

เ   ภ   า   ขู

ต   า   เ   น  า

ค   า   น   ะ

เปยโน

ภเูขา

เตานา

คะนา



๒๘

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๕ 

เลือกคํานํามาเขียน

จุดประสงค        นักเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนเลือกคําในแม ก กา นํามาเขียนลงในชองวาง

                        ใหถูกตอง

ตัวอยาง ลําพู

ลําพู

เตานา ภเูขา

คะนา พายุ เปยโน

มาก

โรงเรียน
หิ่งหอย

เพื่อน

๑. เตานา ภเูขา คะนา

พายุ เปยโน

๒. ๓.

๔. ๕.



๒๙

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๖ 

เตมิใหถูก

จุดประสงค        นักเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนเติมสระคําในแม ก กา ลงในชองวางใหถูกตอง 

ตัวอยาง

๑.

๔.

๕.

๒.

๓.

........เ....ทวี

อาส..า...

บูช....า......

ท...า...นํ้า

ฟา.....ใ....ส

......โ.....สภา



๓๐

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๗ 

สรางคําใหม

จุดประสงค        นักเรียนสรางคําและประโยคในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนําคําในแม ก กา ที่กําหนดใหสรางเปนคําใหม

ตัวอยาง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

อา อายุ อา – ยุ 

น้ํา

น้ําใจ

น้ํา – ใจ 

ทา

ทาเรอื

ทา – เรือ 

ฟา

ฟาผา

ฟา – ผา 

ลํา

ลําไย

ลํา – ไย 

ภู

ภ ู– ผา 

ภูผา



๓๑

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๘ 

นาํคาํเรียงประโยค

จุดประสงค        นักเรียนเรียงคําและประโยคในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนนาํคําที่กําหนดใหมาเขียนเรียงใหมใหเปนประโยค

ตัวอยาง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ซ้ือ   ผัก   ฉัน   คะนา

เห็น   แม   เตานา

ฉันซ้ือผักคะนา

แมเห็นเตานา

อา   ทาน้ํา   นั่ง   อยู อานั่งอยูทานํ้า

ปลูก   ลําพู   ตน  ปา ปาปลูกตนลาํพู

เลน   เปยโน    นอง    

ภเูขา  พอ  ไป  บน  ข้ึน

นองเลนเปยโน

พอขึ้นไปบนภเูขา



๓๒

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๙ 

เตมิคาํในประโยค

จุดประสงค        นักเรียนเลือกใชคําในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนนาํคําในแม ก กา ที่กําหนดใหมาเติมลงในชองวาง

                        ใหเปนประโยคที่สมบูรณ

ตัวอยาง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

เด็กๆ ดีใจรอง.....ไชโย...เสียงดังมาก

นองนั่งรอพออยู......ทาน้ํา...........ทุกวัน

แมมีน้ําใจโอบออม.......อารี........กับผูอื่น

อาซ้ือผัก........คะนา..........มาทําราดหนา

เมื่อคืนเกดิ...พายุ....พัดแรง บานพังเสียหาย

ชาวบานตัดตนไมอยูบน..ภเูขา.....มาสรางบาน

ทาน้ํา    พายุ    ไชโย    คะนา    ภูเขา    อารี



๓๓

เฉลยแบบฝกทักษะที่ ๑๐ 

นาํคาํสรางประโยค

จุดประสงค        นักเรียนสรางคําและประโยคในมาตราตัวสะกดได

คําช้ีแจง             นักเรียนนาํคําในแม ก กา ที่กําหนดให มาแตงประโยค

                        ใหมใีจความสมบูรณ

ตัวอยาง

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

อาสา

บชูา

ไชโย

คะนา

เปยโน

เตานา

ยาเก็บดอกไมบูชาพระ

ฉันอาสาทาํงานชวยพี่

พอตะโกนรองไชโย

แมปลูกผักคะนา

คุณครูสอนเลนเปยโน

ฉันเหน็เตานาอยูในนา



๓๔

กระดาษทําแบบทดสอบหลงัเรยีน

อานไดเขียนคลองมาตราตัวสะกดพาเพลิน      เลมที่ ๑ แม ก กา มาไวไว

ชื่อ – สกุล ...........................................................  เลขที่.............  ชั้น..............

คําช้ีแจง      ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว  แลวทํา

เคร่ืองหมาย  ลงในกระดาษคําตอบ

ขอ ก ข ค ง

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

คะแนนเต็ม ๑๐

ไดคะแนน



๓๕

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

๑ ข

๒ ค

๓ ก

๔ ง

๕ ข

๖ ก

๗ ก

๘ ค

๙ ข

๑๐ ง

เลมที่ ๑ แม ก กา มาไวไว



๓๖

แบบบันทกึคะแนนการทาํแบบฝกทกัษะ

แบบฝกทักษะที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ผลการประเมนิ

๑ ๕

๒ ๕

๓ ๕

๔ ๕

๕ ๕

๖ ๕

๗ ๕

๘ ๕

๙ ๕

๑๐ ๕

รวม ๕๐

เกณฑการผาน ๓ คะแนนขึ้นไป ( สําหรับคะแนนแบบฝกทักษะ)

คะแนนการทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได ผลการประเมิน

ทดสอบกอนเรียน ๑๐

ทดสอบหลังเรียน ๑๐

เกณฑการผาน ๗ คะแนนขึ้นไป ( สําหรับคะแนนรวมทดสอบหลงัเรียน )

อานไดเขียนคลองมาตราตัวสะกดพาเพลิน เลมท่ี ๑ แม ก กา มาไวไว

ชื่อ – สกุล ............................................................  เลขที.่............  ชั้น..............



แบบฝกทักษะภาษาไทย  อานไดเขียนคลองมาตราตัวสะกดพาเพลิน                                               สมร  หนันตะ


