คํานํา
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ประจําชาติ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้ เกิด
ความเป็ นเอกภาพ และเสริมสร้ างบุคลิกภาพของคนในชาติให้ มีความเป็ นไทย
เป็ นเครื่ อ งมือ ในการติด ต่ อ สื่อ สารความเข้ าใจและความสัมพั น ธ์ท่ีดีต่อกัน
แต่ ปั จจุ บันการเรี ยนการสอนภาษาไทยมักใช้ ภาษาที่ผิดพลาดและบกพร่ อง
อยู่เสมอ โดยเฉพาะการเขียนสะกดคํา ดังนั้น จึงจําเป็ นที่จะต้ องแก้ ปัญหาและ
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาให้ มีประสิทธิภาพ ทั้งด้ านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน โดยเฉพาะการเขียนซึ่งเป็ นทักษะการใช้ ภาษาที่ต้องอาศัยการฝึ กฝน
ให้ ถูกวิธี มีความแม่ นยําในเรื่ องสระและตัวสะกด สามารถเรี ยบเรี ยงถ้ อยคํา
และสื่อความหมายได้ ชัดเจน ช่วยให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แบบฝึ กเสริ มทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา สระเปลี่ ย นรู ป และ
สระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ เล่มที่ ๑ สระ -ะ
ได้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้ ในการฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนซึ่งจะทําให้ ผ้ ูเรียนสามารถ
อ่ านและเขียนคําที่ประสมด้ วยสระ –ะ ได้ ถูกต้ องคล่ องแคล่ วขึ้น และยังทําให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ อย่างมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีนิสยั รักการอ่านและ
การเขี ยน เกิดความภาคภูมิ ใจในผลงานของตนเอง มี เจตคติ ท่ีดี ต่ อการเรี ยน
ภาษาไทย สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากผู้เรียนจะได้ นาํ ไป
ฝึ กทักษะแล้ ว ครู ผ้ ู สอนยั งสามารถนําไปใช้ ทบทวนเนื้ อหาที่ผ้ ู เรี ยนได้ เรี ยน
ไปแล้ ว และใช้ สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องในทักษะดังกล่าวได้ อกี ด้ วย
หวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่ าแบบฝึ กเสริ มทั กษะการอ่ านและเขี ยนสะกดคํา
สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป จักเป็ นสื่อที่อาํ นวยประโยชน์ให้ ผ้ ูเรียน ครู และผู้ท่ี
สนใจ สามารถนําไปพั ฒนาทักษะด้ านการอ่ านและเขียนคําที่ประสมด้ วยสระ
เปลี่ยนรูปและสระลดรูปให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
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คําชี้ แจงประกอบการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะ
แบบฝึ กเสริ มทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา สระเปลี่ ย นรู ป และ
สระลดรูป กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ ๑ จั ด ทํา ขึ้ น
หลังจากที่ได้ วิเคราะห์สภาพปั ญหาจากการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยแล้ ว ซึ่งพบว่าผู้เรียนยังอ่านและเขียนสะกดคําไม่ถูกต้ อง นับว่าเป็ น
ปัญหายิ่งสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะอาจก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิดและใช้ ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างไม่ถูกต้ อง จึงได้ จัดทําแบบฝึ กเสริม
ทักษะชุดนี้ข้ นึ เพื่อใช้ ประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
แบบฝึ กเสริ มทั ก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา สระเปลี่ ย นรู ป และ
สระลดรูป กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ ๑ เล่ มนี้ เป็ น
เล่มที่ ๑ สระ -ะ ประกอบด้ วยแบบฝึ กเสริมทักษะจํานวน ๗ แบบฝึ ก ดังนี้
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๑ รู้จักภาพทราบคํา
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๒ คิดคําจําได้
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๓ อ่านคํานําไปเขียน
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๔ พิชิตคู่หาคํา
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๕ ปริศนาแสนกล
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๖ ประโยคพาเพลิน
แบบฝึ กเสริมทักษะที่ ๗ เรียงร้ อยถ้ อยคํา

ค

คําแนะนําการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะสําหรับครู
๑. ก่อนนําแบบฝึ กเสริมทักษะไปใช้ ครูต้องศึกษาวิธกี ารใช้ เพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติท่ถี ูกต้ องและเหมาะสมในการนําแบบฝึ ก
เสริมทักษะไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนานักเรียน
๒. ครูต รวจสอบและจัด เตรี ยมเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
สื่อการเรียนรู้และเอกสารอื่น ๆ ให้ พร้ อม
๓. ในชั่วโมงปฐมนิเทศ ครูต้องให้ นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน ซึ่งเป็ นข้ อสอบแบบปรนัย จํานวน ๒๐ ข้ อ เพื่อประเมิน
ความรู้พ้ ืนฐานของนักเรียน และแนะนําการใช้ แบบฝึ กเสริมทักษะให้ นักเรียนเข้ าใจ
๔. ครู นําแบบฝึ กเสริ มทัก ษะไปใช้ พั ฒ นานั ก เรี ย นโดยจั ด กิ จกรรม
ตามลําดับ จนครบ ๖ เล่ม ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง โดยครู
จะต้ องอ่านคําชี้แจง จุ ดประสงค์การเรียนรู้ และขั้นตอนในการใช้ แบบฝึ กเสริม
ทักษะในแต่ ละเล่ มให้ นั กเรี ยนฟั งอย่ างละเอียด และคอยแนะนําช่ ว ยเหลื อ
เมื่อนักเรียนไม่เข้ าใจ
๕. ครูควรกล่าวชมเชยและให้ การเสริมแรงนักเรียนเป็ นระยะๆ พร้ อมทั้ง
ประเมินผลในด้ านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียนและสรุปคะแนนลงในแบบบันทึกผล
๖. เมื่อนักเรียนเรียนรู้จากแบบฝึ กเสริมทักษะแต่ ละเล่ มจบแล้ วให้ ทาํ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จํานวน ๒๐ ข้ อ ซึ่งเป็ นข้ อสอบ
ชุดเดิมที่ใช้ สอบก่อนเรียน เพื่อทราบผลการพัฒนาของนักเรียน และให้ นักเรียน
ทุกคนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึ กเสริมทักษะเพื่อนําผล
ที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึ กให้ เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ง

คําแนะนําการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะสําหรับนักเรียน
แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา สระเปลี่ ยนรู ป และ
สระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ เล่มนี้ จัดทําขึ้น
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ ใช้ ในการแก้ ปัญหาการอ่านและเขียนสะกดคําสระ –ะ เปลี่ยนรูป
และสามารถนําความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
๑. นักเรียนฟั งจุดประสงค์การเรียนรู้และขั้นตอนการทําแบบฝึ กเสริม
ทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําจากครูอย่างละเอียด
๒. ให้ นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ ๑ สระ -ะ
๓. นั กเรี ยนฟั งความรู้ เกี่ยวกับสระ -ะ จากใบความรู้ ท่ีครู อ่ านให้ ฟั ง
จนเข้ าใจ
๔. ให้ นักเรียนทําแบบฝึ กทักษะตามลําดับ ตั้งแต่ แบบฝึ กทักษะที่ ๑
ถึงแบบฝึ กทักษะที่ ๗ เพื่อให้ เกิดความรู้อย่างต่อเนื่อง
๕. ให้ นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ ๑ สระ -ะ หลังจากทํา
แบบฝึ กทักษะครบทุกแบบฝึ ก
หากนักเรียนเรียนไม่ทัน ไม่เข้ าใจ หรือทํากิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ให้ รับ
แบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่ านและเขี ยนสะกดคําสระเปลี่ ยนรู ปและสระลดรู ป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ เล่มที่ ๑ สระ –ะ ไปศึกษา
เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อให้ เข้ าใจมากยิ่งขึ้น

จ

จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑. นักเรียนสามารถนําคําที่กาํ หนดให้ ไปเติมใต้ ภาพได้ ถูกต้ อง
๒. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนแจกลูกสะกดคําที่ประสมสระ –ะ ได้
๓. นักเรียนสามารถจําแนกคําที่ประสมสระ –ะ เปลี่ยนรูปได้
๔. นักเรียนสามารถเติมคําสระ –ะ เปลี่ยนรูปให้ เป็ นประโยคง่าย ๆ ได้
๕. นักเรียนสามารถเรียบเรียงคําให้ เป็ นประโยคได้ ถูกต้ องตามหลักภาษา
๖. นักเรียนมีนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๗. นักเรียนมีเจตคติท่ดี ีต่อภาษาไทย

เข้ าใจแล้ วก็ไปทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียนกันเลยนะคะ...
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