แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔

เล่มที่ ๔
เรือ่ ง ตัวการันต์

สมพร วรเวทย์ชลิต
ตําแหน่งครู วิทยฐานะครูชํานาญการ โรงเรียนบ้านมะเดือ่ หวาน
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ก

คํานํา
ภาษาไทยมี ค วามจํา เป็ นและสํา คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การแสวงหาความรู้ และ
การติ ดต่ อสื่อสารในชี วิ ตประจําวั น ปั จจุ บั นการเรี ยนการสอนภาษาไทยมั กใช้ ภาษา
ที่ผดิ พลาดและบกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช้ คาํ การเขียนสะกดคํา ดังนั้นจึงจําเป็ น
ที่จะต้ องแก้ ปัญหาและพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาให้ มีประสิทธิภาพทั้งด้ านการฟั ง การพูด
การอ่ าน และการเขี ยน โดยเฉพาะการเขี ยนซึ่ ง เป็ นทัก ษะการใช้ ภ าษาที่ต้ อ งอาศั ย
การฝึ กฝนให้ ถู กวิ ธี มี ความแม่ นยําในเรื่ องตั วสะกด สามารถเรี ยบเรี ยงถ้ อยคําและ
สื่อความหมายได้ ชัดเจน ช่วยให้ การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ เล่มที่ ๔ เรื่อง ตัวการันต์ ได้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้ ในการฝึ ก
ทักษะการอ่านและการเขียน ซึ่งจะทําให้ ผ้ ูเรียนสามารถอ่านและเขียนคําที่มีตัวการันต์
ได้ ถู กต้ องคล่ องแคล่ วขึ้ น และยั งทําให้ ผ้ ู เรี ยนเรี ยนรู้ ได้ อย่ างมี ความสุข สนุ กสนาน
เพลิดเพลิน เสริมสร้ างนิสยั รักการอ่านและการเขียน เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง มีเจตคติท่ดี ีต่อการเรียนภาษาไทย สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
นอกจากผู้เรี ยนจะได้ นําไปฝึ กทักษะแล้ ว ครูผ้ ูสอนยังสามารถนําไปใช้ ทบทวนเนื้อหา
ที่ผ้ ูเรียนได้ เรียนไปแล้ ว และใช้ สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่ องในทักษะดังกล่าว
ได้ อกี ด้ วย
หวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าแบบฝึ กเสริ มทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
จักเป็ นสื่อที่อ าํ นวยประโยชน์ให้ ผ้ ู เรี ยน ครู และผู้ท่ีสนใจสามารถนําไปพั ฒนาทักษะ
ด้ านการอ่านและเขียนคําภาษาไทยให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
สมพร วรเวทย์ชลิต
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คําชี้ แจงประกอบการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะ
แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ จัดทําขึ้นหลังจากที่ได้ วิเคราะห์สภาพปั ญหาจากการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ ว ซึ่งพบว่าผู้เรียนยังเขียนสะกดคําและ
นําคําไปใช้ ไม่ถูกต้ องตรงตามความหมายของคํา นับว่าเป็ นปั ญหายิ่งสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย เพราะอาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิดและใช้ ภาษาไทยในการสื่อสาร
อย่างไม่ถูกต้ อง จึงได้ จัดทําแบบฝึ กเสริมทักษะชุดนี้ข้ ึนเพื่อใช้ ประกอบการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย โดยมีท้งั หมด ๙ เล่ม ดังนี้
เล่มที่ ๑ คําที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
เล่มที่ ๒ อักษรนํา
เล่มที่ ๓ คําควบกลํา้
เล่มที่ ๔ ตัวการันต์
เล่มที่ ๕ คําพ้ อง
เล่มที่ ๖ มาตราตัวสะกด แม่ กก (ไม่ตรงมาตรา)
เล่มที่ ๗ มาตราตัวสะกด แม่ กด (ไม่ตรงมาตรา)
เล่มที่ ๘ มาตราตัวสะกด แม่ กน (ไม่ตรงมาตรา)
เล่มที่ ๙ มาตราตัวสะกด แม่ กบ (ไม่ตรงมาตรา)
แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ เล่ มนี้เป็ นเล่ มที่ ๔ เรื่ อง ตัวการั นต์ ประกอบด้ วย
แบบฝึ กเสริมทักษะจํานวน ๑๐ แบบฝึ ก

ง

คําแนะนําการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะสําหรับครู
ในการจัดการเรียนการสอนด้ วยแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกด
คําภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ ชุ ดนี้ เพื่อให้ เกิด
ผลดีต่อการเรียนการสอน ครูควรปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ก่ อ นนํา แบฝึ กเสริ ม ทัก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทยไปใช้
ครูต้องศึกษาวิธีการใช้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้ องและ
เหมาะสมในการนําแบบฝึ กเสริมทักษะไปใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา
นักเรียน
๒. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้
และเอกสารอื่น ๆ ให้ พร้ อม
๓. ก่อนเรียนด้ วยแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย
เล่มที่ ๑ ถึง เล่มที่ ๙ ให้ นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่งเป็ นแบบปรนัย จํานวน ๓๐ ข้ อ โดยให้ นักเรียนทําในชั่วโมงปฐมนิเทศ เพื่อประเมิน
ความรู้พ้ ืนฐานของนักเรียนและแนะนําการใช้ แบบฝึ ก
๔. ครูนาํ แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยไปใช้ พัฒนา
นักเรียนโดยจัดกิจกรรมตามลําดับจากเล่มที่ ๑ จนถึงเล่มที่ ๙ ตามแผนการจัดการเรียนรู้
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
๕. ประเมินผลในด้ านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติ
กิจกรรมระหว่างเรียนและสรุปคะแนนลงในแบบบันทึกผล
๖. เมื่ อ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้จ ากแบบฝึ กทัก ษะแต่ ล ะชุ ด จบแล้ ว ให้ นัก เรี ย นทํา
แบบทดสอบหลังเรียน และนําผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ
เพื่อทราบผลการพัฒนา
๗. ให้ นักเรี ยนทุกคนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึ ก
เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นและเขี ย นสะกดคํา ภาษาไทยด้ ว ยแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ
เพื่อนําผลที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึ กให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จ

คําแนะนําการใช้แบบฝึ กเสริมทักษะสําหรับนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนด้ วยแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคํา
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ ชุดนี้ เพื่อให้ เกิดผลดี
ต่อการเรียนการสอน นักเรียนควรปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ทําแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ตัวการันต์ ลงในกระดาษคําตอบ
๓. ศึกษาใบความรู้และอ่านคําชี้แจงให้ เข้ าใจก่อนทําแบบฝึ กทักษะทุกครั้ง
๔. ทํา แบบฝึ กทัก ษะตามลํา ดั บ และทํา แบบทดสอบหลั ง เรี ย นด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยไม่แอบดูเฉลย
๕. หากนั กเรี ยนเรี ยนไม่ ทัน ไม่ เข้ าใจ หรื อทํากิจกรรมไม่ ผ่ านเกณฑ์ ให้ รั บ
แบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ เล่มที่ ๔ เรื่อง ตัวการันต์ ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อให้
เข้ าใจมากยิ่งขึ้น

ฉ

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคําที่มีตัวการันต์ได้
๒. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคําที่มีตัวการันต์ได้
๓. นักเรียนสามารถจําแนกคําที่มีตัวการันต์ได้
๔. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคําและสํานวนไทยที่ใช้ ตัวการันต์ได้
๕. นักเรียนสามารถเติมคําที่มตี ัวการันต์ให้ เป็ นประโยคที่สมบูรณ์ได้
๖. นักเรียนสามารถแต่งประโยคจากคําที่มีตัวการันต์ได้ ถูกต้ องตามหลักภาษา
๗. นักเรียนมีนิสยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๘. นักเรียนมีเจตคติท่ดี ีต่อภาษาไทย

เข้ าใจแล้ วก็ไปทําแบบทดสอบก่อนเรียน
กันเลยนะคะ...
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