แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑

เล่มที่ ๒
เรือ่ ง มาตรา แม่ กก

นางอุบลวรรณ ไทยนุ กูล
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์นมิ ิต
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ก

คํานํา
ภาษาไทยมีความจําเป็ นและสําคัญอย่างยิ่งต่อการแสวงหาความรู้และ
การติดต่ อสื่อสารในชีวิตประจําวัน ปั จจุ บันการเรี ยนการสอนภาษาไทยมักใช้
ภาษาที่ผิดพลาดและบกพร่ องอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช้ คาํ การเขียนสะกดคํา
ดังนั้นจึงจําเป็ นที่จะต้ องแก้ ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาให้ มีประสิทธิภาพ
ทั้งด้ านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะการเขียนซึ่งเป็ นทักษะ
การใช้ ภาษาที่ต้องอาศัยการฝึ กฝนให้ ถูกวิ ธี มีความแม่ นยําในเรื่ องตัวสะกด
สามารถเรี ยบเรี ยงถ้ อยคําและสื่อความหมายได้ ชั ดเจน ช่ วยให้ การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านและเขี ยนสะกดคําในมาตราภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๑ เล่ มที่ ๒ เรื่ อง มาตรา
แม่ กก ได้ จัดทําขึ้นเพื่ อใช้ ในการฝึ กทักษะการอ่ านและการเขียนซึ่ งจะทําให้
ผู้ เรี ยนสามารถอ่ านและเขียนคําในมาตรา แม่ กก ได้ ถูกต้ องคล่ องแคล่ วขึ้น
และยังทําให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้อย่ างมีความสุข สนุ กสนานเพลิดเพลิน เสริ มสร้ าง
นิสยั รักการอ่านและการเขียน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มีความ
พึงพอใจในการเรียนภาษาไทย สามารถนําไปประยุ กต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
นอกจากผู้เรียนจะได้ นาํ ไปฝึ กทักษะแล้ ว ครูผ้ ูสอนยังสามารถนําไปใช้ ทบทวน
เนื้อหาที่ผ้ ูเรียนได้ เรียนไปแล้ ว และใช้ สอนซ่ อมเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่ อง
ในทักษะดังกล่าวได้ อกี ด้ วย
หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า แบบฝึ กเสริ มทัก ษะการอ่ า นและเขี ยนสะกดคํา
ในมาตราภาษาไทยจักเป็ นสื่อที่อาํ นวยประโยชน์ให้ ผ้ ูเรี ยน ครู และผู้ ท่ีสนใจ
สามารถนําไปพั ฒนาทักษะด้ านการอ่านและเขียนคําในมาตราภาษาไทยให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
อุบลวรรณ ไทยนุกูล
๒๕๕๘

ข

สารบัญ
คํานํา ......................................................................................
สารบัญ ...................................................................................
คําชี้แจงประกอบการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะ ....................................
คําแนะนําการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะสําหรับครู ................................
คําแนะนําการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะสําหรับนักเรียน ........................
จุดประสงค์การเรียนรู้ ................................................................
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง มาตรา แม่ กก ...................................
ใบความรู้ เรื่อง มาตรา แม่ กก ....................................................
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑ รู้จักภาพรู้จักคํา .......................................
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๒ คําอะไรใครรู้ ...........................................
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๓ ค้ นหาคํา แม่ กก ......................................
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๔ สะกดคําถูกต้ อง .......................................
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๕ เติมคํา แม่ กก .........................................
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๖ ประโยคพาเพลิน ......................................
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง มาตรา แม่ กก ...................................
ภาคผนวก ...............................................................................
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ......................................
แบบเฉลยและแนวคําตอบ ..........................................................
บรรณานุกรม ...........................................................................
ประวัติผ้ ูจัดทํา ..........................................................................

หน้า
ข
ค
ง
จ
ฉ
ช
๑
๒
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๙
๒๐

ค

คําชี้ แจงประกอบการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะ
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านและเขี ยนสะกดคําในมาตราภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ จัดทําขึ้นหลังจากที่ได้
วิเคราะห์สภาพปั ญหาจากการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ ว
ซึ่งพบว่ าผู้เรียนยังเขียนสะกดคําและนําคําไปใช้ ไม่ ถูกต้ องตรงตามความหมาย
ของคํา นับว่าเป็ นปัญหายิ่งสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะอาจ
ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดและใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารอย่ างไม่ ถูกต้ อง จึงได้
จั ดทําแบบฝึ กเสริ มทักษะชุ ดนี้ ขึ้ นเพื่ อใช้ ประกอบการจั ดการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย โดยมีท้งั หมด ๙ เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ มาตรา แม่ ก กา
เล่มที่ ๒ มาตรา แม่ กก
เล่มที่ ๓ มาตรา แม่ กง
เล่มที่ ๔ มาตรา แม่ กด
เล่มที่ ๕ มาตรา แม่ กน
เล่มที่ ๖ มาตรา แม่ กบ
เล่มที่ ๗ มาตรา แม่ กม
เล่มที่ ๘ มาตรา แม่ เกย
เล่มที่ ๙ มาตรา แม่ เกอว
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านและเขี ยนสะกดคําในมาตราภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ เล่มนี้เป็ นเล่มที่ ๒ เรื่อง
มาตรา แม่ กก ประกอบด้ วยแบบฝึ กเสริมทักษะจํานวน ๖ แบบฝึ ก

ง

คําแนะนําการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะสําหรับครู
๑. ก่อนนําแบบฝึ กเสริมทักษะไปใช้ ครูต้องศึกษาวิธกี ารใช้ เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติท่ถี ูกต้ องและเหมาะสมในการนําแบบฝึ ก
เสริมทักษะไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน
๒. ครู ตรวจสอบและจัด เตรี ยมเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
สื่อการเรียนรู้และเอกสารอื่น ๆ ให้ พร้ อม
๓. ในชั่วโมงปฐมนิเทศ ครูต้องให้ นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน ซึ่งเป็ นข้ อสอบแบบปรนัย จํานวน ๓๐ ข้ อ เพื่อประเมิน
ความรู้พ้ ืนฐานของผู้เรียน และแนะนําการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะให้ นักเรียนเข้ าใจ
๔. ครู นํ า แบบฝึ กเสริ ม ทั ก ษะไปใช้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นโดยจั ด กิ จ กรรม
ตามลําดับ จนครบ ๙ เล่ ม ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ รวมเวลา ๒๐ ชั่ วโมง
โดยครูจะต้ องอ่านคําชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ และขั้นตอนในการใช้ แบบฝึ ก
เสริมทักษะในแต่ละเล่มให้ นักเรียนฟั งอย่างละเอียด และคอยแนะนําช่วยเหลือ
เมื่อผู้เรียนไม่เข้ าใจ
๕. ครูควรกล่ าวชมเชยและให้ การเสริมแรงผู้เรียนเป็ นระยะๆ พร้ อมทั้ง
ประเมินผลในด้ านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียนและสรุปคะแนนลงในแบบบันทึกผล
๖. เมื่อผู้ เรี ยนเรี ยนรู้จากแบบฝึ กเสริ มทักษะแต่ ละเล่ มจบแล้ วให้ ทาํ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน ๓๐ ข้ อ ซึ่งเป็ นข้ อสอบ
ชุ ดเดิมที่ใช้ สอบก่อนเรี ยน เพื่ อทราบผลการพั ฒนาของผู้เรี ยน และให้ ผ้ ูเรี ยน
ทุกคนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึ กเสริมทักษะเพื่อนําผล
ที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึ กให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จ

คําแนะนําการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะสําหรับนักเรียน
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ เล่ มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้
ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาการอ่ า นและเขี ย นคํา ในมาตรา แม่ กก และ
สามารถนําความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
๑. ครู แ จ้ ง จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ แ ละขั้ น ตอนการทํา แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําให้ นักเรียนฟังอย่างละเอียด
๒. ให้ นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง มาตรา แม่ กก
๓. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับมาตรา แม่ กก จากใบความรู้ให้ นักเรียน
ฟังจนเข้ าใจ
๔. ให้ นักเรียนทําแบบฝึ กทักษะตามลําดับ ตั้งแต่ แบบฝึ กทักษะที่ ๑
ถึงแบบฝึ กทักษะที่ ๖ เพื่อให้ เกิดความรู้อย่างต่อเนื่อง
๕. ให้ นั ก เรี ย นทํา แบบทดสอบหลั ง เรี ย น เรื่ อ ง มาตรา แม่ กก
หลังจากทําแบบฝึ กทักษะครบทุกแบบฝึ ก
หากนักเรียนเรียนไม่ ทัน ไม่ เข้ าใจ หรือทํากิจกรรมไม่ ผ่านเกณฑ์ให้ รับ
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ ๑ เล่ มที่ ๒ เรื่ อง มาตรา แม่ กก
ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อให้ เข้ าใจมากยิ่งขึ้น

ฉ

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑. นักเรียนสามารถจับคู่คาํ มาตรา แม่ กก กับภาพที่กาํ หนดให้ ได้
๒. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านคํามาตรา แม่ กก ได้
๓. นักเรียนสามารถจําแนกคําที่อยู่ในมาตรา แม่ กก ได้
๔. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคําในมาตรา แม่ กก ได้
๕. นั ก เรี ยนสามารถเติ มคําที่อยู่ ในมาตรา แม่ กก ให้ เป็ นประโยค
ง่าย ๆ ได้
๖. นักเรียนสามารถเรี ยบเรี ยงคําในมาตรา แม่ กก ให้ เป็ นประโยค
ได้ ถูกต้ องตามหลักภาษา
๗. นักเรียนมีนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๘. นักเรียนมีเจตคติท่ดี ีต่อภาษาไทย

เข้ าใจแล้ วก็ไปทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กันนะครับ...
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