
 



 
 



 

  
 ก
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 ข

คํานาํ 
 
 
 ภาษาไทยมีความจําเป็นและสําคัญอย่างย่ิงต่อการแสวงหาความรู้ และ      

การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยมักใช้ภาษา        
ที่ผดิพลาดและบกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช้คาํ การเขียนสะกดคาํ ดังน้ันจึงจาํเป็น
ที่จะต้องแก้ปัญหาและพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาให้มีประสทิธิภาพทั้งด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะการเขียนซึ่ งเป็นทักษะการใช้ภาษาที่ต้องอาศัย        
การฝึกฝนให้ถูกวิธี มีความแม่นยําในเร่ืองตัวสะกด สามารถเรียบเรียงถ้อยคําและ        
สื่อความหมายได้ชัดเจน ช่วยให้การสื่อสารมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 
 แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่มที่ ๔ เร่ือง ตัวการันต์ ได้จัดทาํขึ้นเพ่ือใช้ในการฝึก
ทักษะการอ่านและการเขียน ซึ่งจะทาํให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนคาํที่มีตัวการันต์   
ได้ถูกต้องคล่องแคล่วขึ้ น และยังทาํให้ผู้เรียนเรียนรู้ ได้อย่างมีความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลิน เสริมสร้างนิสยัรักการอ่านและการเขียน เกิดความภาคภมูิใจในผลงานของ
ตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้ 
นอกจากผู้เรียนจะได้นําไปฝึกทักษะแล้ว ครูผู้สอนยังสามารถนําไปใช้ทบทวนเน้ือหา      
ที่ผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว และใช้สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องในทกัษะดังกล่าว
ได้อกีด้วย 
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย   
จักเป็นสื่อที่อาํนวยประโยชน์ให้ผู้เรียน ครู และผู้ที่สนใจสามารถนําไปพัฒนาทักษะ    
ด้านการอ่านและเขยีนคาํภาษาไทยให้มีประสทิธภิาพต่อไป 
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คําช้ีแจงประกอบการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 
 
 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ จัดทาํขึ้นหลังจากที่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว ซึ่งพบว่าผู้เรียนยังเขียนสะกดคาํและ
นาํคาํไปใช้ไม่ถูกต้องตรงตามความหมายของคาํ นับว่าเป็นปัญหายิ่งสาํหรับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาไทย เพราะอาจก่อให้เกดิความเข้าใจผดิและใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
อย่างไม่ถูกต้อง จึงได้จัดทาํแบบฝึกเสริมทกัษะชุดน้ีขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทย โดยมีทั้งหมด ๙ เล่ม ดังน้ี 
 เล่มที่  ๑ คาํที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ 
 เล่มที่  ๒  อกัษรนาํ 
 เล่มที่  ๓  คาํควบกลํา้ 
 เล่มที่  ๔ ตัวการันต์ 
 เล่มที่  ๕   คาํพ้อง 
 เล่มที่  ๖ มาตราตัวสะกด แม่ กก (ไม่ตรงมาตรา) 
 เล่มที่  ๗ มาตราตัวสะกด แม่ กด (ไม่ตรงมาตรา) 
 เล่มที่  ๘  มาตราตัวสะกด แม่ กน (ไม่ตรงมาตรา) 
 เล่มที่  ๙ มาตราตัวสะกด แม่ กบ (ไม่ตรงมาตรา) 
 แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่มน้ีเป็นเล่มที่ ๔ เร่ือง ตัวการันต์ ประกอบด้วย   
แบบฝึกเสริมทกัษะจาํนวน ๑๐ แบบฝึก 
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คําแนะนาํการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะสาํหรบัครู 
 
  

 ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนสะกด
คาํภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ชุดน้ี เพ่ือให้เกิด 
ผลดีต่อการเรียนการสอน ครคูวรปฏบิตัิตามขั้นตอน ดังน้ี 

๑. ก่อนนําแบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยไปใช้      
ครูต้องศึกษาวิธีการใช้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและ
เหมาะสมในการนาํแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนา
นักเรียน 

๒. ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้
และเอกสารอื่น ๆ ให้พร้อม 

๓. ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทย 
เล่มที่ ๑ ถงึ เล่มที่ ๙ ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่งเป็นแบบปรนัย จาํนวน ๓๐ ข้อ โดยให้นักเรียนทาํในช่ัวโมงปฐมนิเทศ เพ่ือประเมิน
ความรู้ พ้ืนฐานของนักเรียนและแนะนาํการใช้แบบฝึก 

๔. ครูนาํแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทยไปใช้พัฒนา
นักเรียนโดยจัดกจิกรรมตามลาํดับจากเล่มที่ ๑ จนถึงเล่มที่ ๙ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
รวมเวลา ๒๐ ช่ัวโมง 

๕. ประเมินผลในด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติ
กจิกรรมระหว่างเรียนและสรปุคะแนนลงในแบบบนัทกึผล 

๖. เมื่อนักเรียนเรียนรู้ จากแบบฝึกทักษะแต่ละชุดจบแล้ว ให้นักเรียนทาํ
แบบทดสอบหลังเรียน และนาํผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทยีบ  
เพ่ือทราบผลการพัฒนา 

๗. ให้นักเรียนทุกคนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําภาษาไทยด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ    
เพ่ือนาํผลที่ได้ไปปรับปรงุและพัฒนาแบบฝึกให้เกดิประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 
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 คําแนะนาํการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะสาํหรบันกัเรียน 
 
 

 
 ในการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํ
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ ชุดน้ี เพ่ือให้เกิดผลดี
ต่อการเรียนการสอน นักเรียนควรปฏบิตัิตามขั้นตอน ดังน้ี 

๑. ศกึษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 
๒. ทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง ตัวการันต์ ลงในกระดาษคาํตอบ 
๓. ศกึษาใบความรู้และอ่านคาํช้ีแจงให้เข้าใจก่อนทาํแบบฝึกทกัษะทุกคร้ัง 
๔. ทําแบบฝึกทักษะตามลําดับและทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยความ

ซื่อสตัย์ต่อตนเองโดยไม่แอบดูเฉลย 
๕. หากนักเรียนเรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจ หรือทาํกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ ให้รับ   

แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่มที่ ๔ เร่ือง ตัวการันต์ ไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน เพ่ือให้
เข้าใจมากย่ิงขึ้น 
 

  
 



 

  
 ช

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 

๑. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของคาํที่มีตัวการันต์ได้ 
๒. นักเรียนสามารถอ่านและเขยีนสะกดคาํที่มีตัวการันต์ได้ 
๓. นักเรียนสามารถจาํแนกคาํที่มีตัวการันต์ได้ 
๔. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาํและสาํนวนไทยที่ใช้ตัวการันต์ได้  
๕. นักเรียนสามารถเติมคาํที่มตีัวการันต์ให้เป็นประโยคที่สมบูรณไ์ด้ 
๖. นักเรียนสามารถแต่งประโยคจากคาํที่มีตัวการันต์ได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
๗. นักเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้ จักแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 
๘. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย 

  
 

 
 
 เข้าใจแล้วกไ็ปทาํแบบทดสอบก่อนเรียน

กนัเลยนะคะ...


