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ค้าน้า
การจัดทาชุดการเรียนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนคาควบกล้า สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งต่ าง ๆ เพื่ อให้ มี ความเข้ า ใจที่ ชั ด เจนในการสร้ า งชุ ด การเรี ยนแบบ
4 MAT ให้น่าสนใจและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่านและการเขียนคาควบกล้าที่ดีขึ้น ผู้จัดทาได้สร้างชุดการเรียนแบบ
4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านและการเขียนคาควบกล้า จานวน ๘ ชุด
ดังนี้
ชุดการเรียนที่ 1 ค้าควบกล้้าแท้ “ร”
ชุดการเรียนที่ 2 ค้าควบกล้้าแท้ “ล”
ชุดการเรียนที่ 3 ค้าควบกล้้าแท้ “ว”
ชุดการเรียนที่ 4 “รู้ทวนซ้้า จ้ากล้้าแท้”
ชุดการเรียนที่ 5 ค้าควบกล้้าไม่แท้ “แค่ตัวหน้า”
ชุดการเรียนที่ 6 ค้าควบกล้้าไม่แท้ “แปรเปลี่ยนเสียง”
ชุดการเรียนที่ 7 “รู้ทวนซ้้า กล้้าไม่แท้”
ชุดการเรียนที่ 8 ค้าควบกล้้า “จ้าขึ้นใจ”
ผู้จัดทาได้นาชุดการเรียนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนคาควบกล้า จานวน ๘ ชุด ไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พบว่า
นั ก เรีย นมี ค วามสนใจและตั้ ง ใจเรี ย นมากขึ้ น เนื่ อ งจากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นแบบ
4 MAT เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่คานึงถึ งรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ๔ แบบ
กับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่ง ผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ ธรรมชาติและความสามารถของแต่ละคน และสามารถพัฒนาการอ่านและ
การเขียนคาควบกล้าได้เป็นอย่างดียิ่ง
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ในการจัดท้านวัตกรรมชุดการเรียนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางการ
อ่านและการเขียนค้าควบกล้้า ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ชุดการเรียนแบบ 4 MAT ทั้ง ๘ ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุก ๆ คนเป็นอย่างดี
ยุวนารี โม่มาลา
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5 ๑

ส่วนประกอบของชุดการเรียน
ชุดการเรียนแต่ละชุดจะประกอบด้วย
๑. ชื่อชุดการเรียน
๒. ส่วนหน้าของชุดการเรียน
๓. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
3.1 ผังการวิเคราะห์เนื้อหา
3.2 ผังการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
๓.3 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
๓.4 จุดประสงค์การเรียนรู้
๓.5 สาระส้าคัญ
3.6 สาระการเรียนรู้
๓.๗ สมรรถนะส้าคัญ
3.8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.9 ชิ้นงาน/ภาระงาน
3.10 การวัดและประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงาน
3.11 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550:
118)
ช่วงที่ ๑ การบูรณาการประสบการณ์ด้วยตัวเอง (Why)
ขั้นที่ ๑ น้าอย่างน่าสนใจ (กระตุ้นสมองซีกขวา)
ขั้นที่ ๒ ให้คิดความส้าคัญ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
ช่วงที่ ๒ การพัฒนาความคิดรวบยอด (What)
ขั้นที่ ๓ ช่วยกันค้นคว้า (กระตุ้นสมองซีกขวา)
ขั้นที่ ๔ น้ามาสรุปเป็นหลักการ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
ช่วงที่ ๓ การปฏิบัติและปรับแต่งเป็นแนวคิดของตนเอง (How)
ขั้นที่ ๕ ท้างานตามแนวคิด (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ ๖ ประดิษฐ์งานส่วนตน (กระตุ้นสมองซีกขวา)
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ช่วงที่ ๔ การบูรณาการและการประยุกต์กับประสบการณ์ (If)
ขั้นที่ ๗ รายงานผลประยุกต์ใช้ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
ขั้นที่ ๘ ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (กระตุ้นสมองซีกขวา)
๔. สื่อการเรียนรู้
๕. เฉลยแบบฝึก
๖. แบบทดสอบท้ายชุดการเรียน
๗. เฉลยแบบทดสอบท้ายชุดการเรียน
๘. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
๙. ใบติดตามผลการเรียน
๑๐. แบบประเมินชิ้นงาน
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ค้าแนะน้าการใช้ชุดการเรียน
ข้อแนะน้าส้าหรับครู
ครูผู้สอนที่ใช้ชุดการเรียนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนค้าควบกล้้า เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพควร
ปฏิบัติดังนี้
๑. ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนในชุดการเรียนอย่างละเอียด
๒. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ก้าหนดไว้ในชุดการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อจ้านวน
นักเรียน
๓. สร้างบรรยากาศในการเรี ย นรู้ใ ห้ มี ลั ก ษณะกระตุ้น ความคิด เร้ า ความสนใจ
ตอบสนองความต้องการ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน อบอุ่น มีอิสระ เพลิดเพลิน และใฝ่รู้
ใฝ่เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความหมาย
๔. ด้าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
๕. หลักการจัดกลุ่ม ครูควรพิจารณาจัดกลุ่มโดยอาจใช้เกณฑ์ที่หลากหลายหรือ
พิจารณาจากความสามารถทางการเรียนที่เหมือนหรือแตกต่างกันตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น ๆ ส้าหรับนักเรียนที่มีการเรียนรู้ช้า หรือนักเรียนที่มีความไม่พร้อม
ทางการเรียน ครูควรจัดแยกไว้เป็นกลุ่มเฉพาะเพื่อปูพื้นฐานและมอบหมายงานให้เหมาะสม
กับระดับความสามารถ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความส้าเร็จในการเรียนตาม
ขีดความสามารถของตน
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วิธีและขั้นตอนการใช้ชุดการเรียน
ด้านตัวครู
๑. ศึกษาข้อแนะน้าการใช้ ชุดการเรียนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า ให้เข้าใจ
๒. ศึกษาชุดการเรียนอย่างละเอียด ปฏิบัติตามชุดการเรียนทุกขั้นตอน
๓. ให้นักเรียนท้ากิจกรรม/ท้าแบบฝึก ด้วยตนเอง ครูจะต้องชี้แจงแนะน้าวิธีการให้
นักเรียนทราบเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ ชุดการเรียนแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า
๔. ในขณะที่นักเรียนลงมือท้ากิจกรรม/ท้าแบบฝึก ครูเป็นผู้ให้ค้าปรึกษาและดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ครูอธิบายเพิ่มเติม
๕. เมื่อนักเรียนท้ากิจกรรมเรียบร้อยแล้วบันทึกในใบติดตามผลการเรียนทุกครั้ง
๖. หลังจากใช้ชุดการเรียนแต่ละชุดแล้ว ครูท้าการประเมิ นด้วยแบบทดสอบท้าย
ชุดการเรียน แล้วบันทึกผลสอบในใบติดตามผลการเรียน
ด้านตัวนักเรียน
๑. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุด การเรียนด้วยความตั้งใจ ถ้ามีข้อสงสัย
หรือไม่เข้าใจให้ถามครูผู้สอนทันที
๒. ประเมินผลงานของตนเอง/เพื่อน และปรับปรุงแก้ไขข้อที่ผิดพลาดในแต่ละ
ชุดการเรียน
๓. ท้าแบบทดสอบหลังเรียน
๓.๑ แบบทดสอบท้ายชุดการเรียน
๓.๒ แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านและการเขียนค้า ควบกล้้า
ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ชุดการเรียนแบบ 4 MAT
เรื่อง การอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชุดการเรียนที่ 1 ค้าควบกล้้าแท้ “ร”
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 .

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เวลา 2 ชั่วโมง

1. ผังการวิเคราะห์เนื้อหา
คร
ขร
อ่านเสียง
กล้้ากันสองตัว

ตร

ร กล้้า

กร
ค้าควบแท้

จร

ซร

ศร

กว

ปร
ร พร

พยัญชนะกล้้า
ร

ค้าควบกล้้า

พยัญชนะกล้้า
รลว

ขล

คล

อ่านเป็นเสียงอื่น
ทร อ่านเป็นเสียง ซ

พล

ล กล้้า

ค้าควบไม่แท้
อ่านออกเสียง
ตัวเดียว

คว
ว กล้้า

กล
สร

ขว

ผล
ปล

าควบกล้้าแท้10
“ร” 6
ค้าควบกล้้าแท้ค้“ร”……….….

2. ผังการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
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3. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน้าไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด้าเนินชีวิต
- ตัวชี้วัด ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่ าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสาระสนเทศและรายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวชี้วัด ท 2.1 ป.4/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ค้าได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
- ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.4/1 สะกดค้าและบอกความหมายของค้าในบริบทต่าง ๆ
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนอ่านออกเสียงค้าควบกล้้าแท้ที่มีพยัญชนะต้นตัวหลังเป็น “ร” ได้
ถูกต้อง
๒. นักเรียนเขียนสะกดค้าควบกล้้าแท้ที่มีพยัญชนะต้นตัวหลังเป็น “ร” ได้ถูกต้อง
3. นักเรียนสามารถน้าค้าควบกล้้าแท้ที่มีพยัญชนะต้นตัวหลังเป็น “ร” ไปใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้ถูกต้อง
5. สาระส้าคัญ
ค้าควบกล้้าแท้ที่มีพยัญชนะต้นตัวหลังเป็น “ร” ได้แก่ ค้าควบกล้้า กร ขร คร ตร
ปร และ พร นักเรียนควรฝึกการออกเสียงและการเขียนค้าควบกล้้าแท้ที่มีพยัญชนะต้นตัว
หลังเป็น “ร” ให้ถูกต้องเพื่อให้น้าไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
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6. สาระการเรียนรู้
๑. การอ่านออกเสียงค้าควบกล้้าแท้ที่มีพยัญชนะต้นตัวหลังเป็น “ร” ได้แก่ ค้า
ควบกล้้า กร ขร คร ตร ปร และ พร
๒. การเขียนค้าควบกล้้าแท้ที่มีพยัญชนะต้นตัวหลังเป็น “ร” ได้แก่ ค้าควบกล้้า กร
ขร คร ตร ปร และ พร
7. สมรรถนะส้าคัญ
1. ความสามารถในการคิด
2. ความสามารถในการสื่อสาร
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการท้างาน
3. รักความเป็นไทย
9. ชิ้นงาน/ภาระงาน
บัตรค้า “ค้าควบกล้้าแท้ ร”
10. การวัดและประเมินผล
วิธีวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน
2. ตรวจแบบฝึก
3. ตรวจชิ้นงานบัตรค้า
“ค้าควบกล้้าแท้ ร”
4. ทดสอบการอ่านและ
การเขียนค้าควบกล้้า

เครื่องมือวัด
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน
แบบฝึกที่ 1 – 2

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป
นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป
แบบประเมินชิ้นงาน
นักเรียนได้คะแนน
ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป
แบบทดสอบท้ายชุดการเรียน เรื่อง นักเรียนได้คะแนน
การอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า ร้อยละ 8๐ ขึ้นไป
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11. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ช่วงที่ ๑ สร้างประสบการณ์เฉพาะผู้เรียน (Why)
ขั้นที่ ๑ น้าอย่างน่าสนใจ (กระตุ้นสมองซีกขวา)
๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถกลุ่มละ 5 – 6 คน นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันท้า “ใบงานกิจกรรมกลุ่ม แก้ไขค้า” ตามเวลาที่ก้าหนด (5 นาที) เสร็จแล้วตัวแทน
แต่ละกลุ่มออกมาอ่านออกเสียงประโยคใน “ใบงานกิจกรรมกลุ่ม แก้ไขค้า” แล้วให้เพื่อน
ในห้องช่วยกันฟังว่าตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่
2. เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มอ่านจบ ครูติดแถบประโยคเฉลยให้นักเรียนดูบนกระดาน
ด้า ให้นักเรีย นอ่านออกเสีย งพร้ อมกัน ครู แก้ไขหากนักเรียนอ่านออกเสียงผิด แล้วให้
นักเรียนสังเกตว่าค้าที่ให้นักเรียนเขียนแก้ไขนั้นมีพยัญชนะใดเป็นพยัญชนะต้น ซึ่งได้แก่
กร ขร คร ตร ปร และ พร ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ค้าที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ควบหรือกล้้า
อยู่ในสระตัวเดียวกันนี้เรียกว่า ค้าควบกล้้า
ขั้นที่ ๒ ให้คิดความส้าคัญ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายลักษณะค้าควบกล้้าตามความเข้าใจของนักเรียนอีก
ครั้งหนึ่ง จากนั้นครูจึงอธิบายเชื่อมโยงกับค้าที่นักเรียนเขียนแก้ไขใน “ใบงานกิจกรรมกลุ่ม
แก้ไขค้า” ว่าเป็นค้าที่มีพยัญชนะต้นตัวหน้าเป็น ก ข ค ต ป พ พยัญชนะต้นตัวหลังเป็น ร
ซึ่งถือว่าเป็น “ค้าควบกล้้าแท้ ” คือ ค้าที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ควบหรือกล้้าอยู่ในสระ
เดียวกัน เมื่อควบหรือกล้้ากันแล้วจะต้องออกเสียงควบกล้้ากันสนิท (ออกเสียงพร้อมกัน)
4. ให้นักเรียนฟังค้าที่ครูออกเสียงต่อไปนี้ แล้วออกเสียงตาม และให้นักเรียนตอบ
ว่าครูออกเสียงเหมือนกันหรือต่างกัน
ครูอ่านออกเสียง
นักเรียนออกเสียง นักเรียนตอบ
๑) กาบ
กาบ
กาบ
กาบ
เหมือนกัน
๒) กราบ
กราบ
กราบ
กราบ เหมือนกัน
๓) กาบ
กราบ
กาบ
กราบ ต่างกัน
4) ขรม
ขรม
ขรม
ขรม
เหมือนกัน
5) ขรม
ขม
ขรม
ขม
ต่างกัน
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6) คัน
คัน
คัน
คัน
เหมือนกัน
7) ครัน
คัน
ครัน
คัน
ต่างกัน
๕. นักเรียนฟังค้าที่ครูออกเสียง แล้วออกเสียงตาม นักเรียนบอกหมายเลขล้าดับ
ของค้าที่ออกเสียงว่าค้าใดเป็นค้าควบกล้้า
๑) ตี – ตรี – ตี
ตี – ตรี – ตี
สอง
2) ตรอง – ตอง – ตรอง ตรอง – ตอง – ตรอง
หนึง่ – สาม
3) ปรี่ – ปี่ – ปี่
ปรี่ – ปี่ – ปี่
หนึง่
4) เปรี้ยว – เปี้ยว – เปรี้ยว เปรี้ยว – เปี้ยว – เปรี้ยว
หนึง่ – สาม
5) ไพร – ไพร – ไพ
ไพร – ไพร – ไพ
หนึง่ – สอง
6) พาน – พราน – พราน พาน – พราน – พราน
สอง – สาม
6. ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายถึงความเหมือนและความแตกต่างของค้าแต่ละค้าที่
นักเรียนได้ฟังและออกเสียงตาม
ช่วงที่ ๒ พัฒนาความคิดรวบยอดของผู้เรียน (What)
ขั้นที่ ๓ ช่วยกันค้นคว้า (กระตุ้นสมองซีกขวา)
7. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การออกเสียงค้าควบกล้้ากับพยัญชนะ ร นั้น
นักเรียนต้องออกเสียง ร ให้ถูกต้อง ซึ่ง ร ออกเสียงโดยงอปลายลิ้นไปจรดเพดาน เมื่อเปล่ง
เสียง ความรุนแรงของลมในช่องปากจะท้าให้ปลายลิ้นเกิดการสั่นสะบัดหรือรัว จะได้เสียง
ร ครูให้นักเรียนฝึกออกเสียง ร พร้อมกันจนคล่อง (ใช้เวลาประมาณ ๑ นาที)
8. ให้ นั ก เรียนฝึ ก ออกเสี ยงค้ า ควบกล้้ ากั บ พยั ญ ชนะ ร โดยนั ก เรีย นออกเสี ย ง
พยัญชนะต้น ๒ ตัวควบกล้้ากันได้สนิท ให้ออกเสียงดังนี้
กรอ – ไอ – ไกร
กรอ – ไกร
ขรอ – อัว – ขรัว
ขรอ – ขรัว
ครอ – อา – ครา
ครอ – ครา
ตรอ – อา – ตรา
ตรอ – ตรา
ปรอ – แอ – แปร
ปรอ – แปร
พรอ – อะ – พระ
พรอ – พระ
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แต่ถ้าหากนักเรียนคนใดยังออกเสียงพยัญชนะต้น ๒ ตัวควบกล้้ากัน ไม่ได้
ให้นักเรียนออกเสียงค้าควบกล้้านั้นเป็น ๒ พยางค์ คือให้มีเสียงสระอะประสมในพยางค์
แรก ออกเสียงช้า ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มความเร็วขึ้นจนสามารถออกเสียงค้าควบกล้้าได้ใน
ที่สดุ ดังนี้
กะ – ไร
กะ – ไร
กะ – ไร
ไกร
ขะ – หรัว ขะ – หรัว ขะ – หรัว
ขรัว
คะ – รา
คะ – รา
คะ – รา
ครา
ตะ – รา
ตะ – รา
ตะ – รา
ตรา
ปะ – แร
ปะ – แร
ปะ – แร
แปร
พะ – ระ
พะ – ระ
พะ – ระ
พระ
9. ให้ นักเรียนจับ คู่กั น ครูแจกใบความรู้ เรื่อ งค้าควบกล้้ าแท้ “ร” ให้นัก เรีย น
ร่วมกันศึกษาและฝึกอ่านค้าในใบความรู้
ขั้นที่ ๔ น้ามาสรุปเป็นหลักการ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
10. ให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่านใบความรู้ เรื่องค้า
ควบกล้้าแท้ “ร”
11. ครูสุ่มเรียกนักเรียนให้อภิปรายเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากใบความรู้ และครูช่วย
นักเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่ง
12. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันฝึกอ่านออกเสียงค้าควบกล้้าใน “แบบฝึกอ่านค้า
ควบกล้้าแท้ ร” โดยสลับกันเป็นผู้อ่านและผู้ฟัง
๑3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนให้อ่านออกเสียงค้าควบกล้้าใน “แบบฝึกอ่านค้าควบกล้้า
แท้ ร” เป็นรายบุคคล นักเรียนคนใดอ่านผิดครูแก้ไขให้ถูกต้อง
ช่วงที่ ๓ การปฏิบัติและการพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นการกระท้า (How)
ขั้นที่ ๕ ท้างานตามแนวคิด (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
๑4. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันท้าแบบฝึกที่ 1 และแบบฝึกที่ 2
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๑5. นักเรียนช่วยกันเฉลยแบบฝึกที่ 1 และแบบฝึกที่ 2 ด้วยการอ่านออกเสียง
ค้าตอบของแต่ละข้อ ครูเขียนเฉลยให้นักเรียนดู บนกระดานพร้อมกับที่นักเรียนอ่านออก
เสียง นักเรียนตรวจแบบฝึกและบันทึกคะแนน
ขั้นที่ ๖ ประดิษฐ์งานส่วนตน (กระตุ้นสมองซีกขวา)
๑6. ให้ นักเรียนเลือ กค้า ควบกล้้ าแท้ “ร” จากที่ ได้ อ่านทั้งในแบบฝึก อ่านและ
แบบฝึกที่ 1 – 2 มาคนละ 6 ค้า แล้วน้ามาออกแบบบัตรค้าควบกล้้าแท้ “ร” โดยใน
บั ต รค้ าหนึ่ ง บั ต รประกอบด้ ว ย ค้ า ควบกล้้ า แท้ “ร” หนึ่ ง ค้ า ความหมายของค้ า และ
ตัวอย่างประโยค พร้อมทั้ง ตกแต่งให้สวยงาม โดยจัดท้ารูปแบบของบัตรค้าตามความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักเรียนเอง
ช่วงที่ ๔ การบูรณาการ การประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ (If)
ขั้นที่ ๗ รายงานผลประยุกต์ใช้ (กระตุ้นสมองซีกซ้าย)
๑7. นักเรียนน้าเสนอผลงานบัตรค้าควบกล้้าแท้ “ร” ต่อชั้นเรียน โดยนักเรียนใน
ห้องช่ว ยกั นฟั งว่ าเพื่อ นอ่ านออกเสี ยงค้า ควบกล้้า แท้ “ร” ได้ ถูก ต้อ งหรือ ไม่ หากอ่าน
ไม่ถูกต้องให้นักเรียนฝึกออกเสียงใหม่ให้ถูกต้อง
ขั้นที่ ๘ ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (กระตุ้นสมองซีกขวา)
๑8. ครูและนักเรียนร่วมกันเสนอแนะเพิ่มเติมผลงาน และประเมินผลงาน
๑9. น้ า ผลงานของนั ก เรี ย นมาติ ด ป้ า ยนิ เ ทศหน้ า ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
20. นักเรียนท้าแบบทดสอบท้ายชุดการเรียน เพื่อประเมินผลการเรียน
* หมายเหตุ
ขั้นที่ ๑ – ๔ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง
ขั้นที่ ๕ – ๘ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง
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12. สื่อการเรียนรู้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ใบงานกิจกรรมกลุ่ม แก้ไขค้า
ใบความรู้ เรื่อง ค้าควบกล้้าแท้ ร
แบบฝึกอ่านค้าควบกล้้าแท้ ร
แบบฝึกที่ 1 – 2
แบบทดสอบท้ายชุดการเรียน
เฉลยแบบฝึก
เฉลยแบบทดสอบ
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ใบงานกิจกรรมกลุ่ม แก้ไขค้า
ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนข้อความนี้ใหม่โดยแก้ไขค้าที่เขียนผิดให้ถูกต้อง
“สวัสดีคับ ลูกบ้านทุกท่าน กะผม ผู้ใหญ่ปีดา ได้เชิญทุกท่านมาปะชุมในวันนี้เพื่อ
เตียมการปับปุงพื้นที่ต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่อาจเกิดการช้ารุดบกพ่อง จึงอยากให้ทุกคอบคัว
ช่วยกันส้ารวจตวจตา เช่น ถนนหน้าบ้านใคขุขะมากให้รีบแจ้งทันทีโดยไม่ต้องเกงใจ เพาะ
ผมพ้อมที่จะดูแลชาวบ้านทุกท่านเสมอคับ”
แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
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รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
๒. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
๓. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
๔. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
๕. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
6. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................

เลขที.่ ..............
เลขที่...............
เลขที่...............
เลขที่...............
เลขที่...............
เลขที่...............

ควบกล้้าแท้ “ร”
ค้าควบกล้้าแท้ค้า“ร”……….….
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เฉลย
ใบงานกิจกรรมกลุ่ม แก้ไขค้า
ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนข้อความนี้ใหม่โดยแก้ไขค้าที่เขียนผิดให้ถูกต้อง
“สวัสดีคับ ลูกบ้านทุกท่าน กะผม ผู้ใหญ่ปีดา ได้เชิญทุกท่านมาปะชุมในวันนี้เพื่อ
เตียมการปับปุงพื้นที่ต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่อาจเกิดการช้ารุดบกพ่อง จึงอยากให้ทุกคอบคัว
ช่วยกันส้ารวจตวจตา เช่น ถนนหน้าบ้านใคขุขะมากให้รีบแจ้งทันทีโดยไม่ต้องเกงใจ เพาะ
ผมพ้อมที่จะดูแลชาวบ้านทุกท่านเสมอคับ”

แก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
“สวัสดีครับ ลูกบ้านทุกท่าน กระผม ผู้ใหญ่ปรีดา ได้เชิญทุกท่านมาประชุมในวันนี้เพื่อ
..............................................................................................................................................
เตรี
ยมการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่อาจเกิดการช้ารุดบกพร่อง จึงอยากให้ทุก
..............................................................................................................................................
ครอบครัวช่วยกันส้ารวจตรวจตรา เช่น ถนนหน้าบ้านใครขรุขระมากให้รีบแจ้งทันที่โดยไม่
..............................................................................................................................................
ต้องเกรงใจ เพราะผมพร้อมที่จะดูแลชาวบ้านทุกท่านเสมอครับ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
๒. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
๓. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
๔. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
๕. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................
6. ชื่อ.......................................................................... ชั้น...................

เลขที่...............
เลขที่...............
เลขที่...............
เลขที่...............
เลขที่...............
เลขที่...............

ควบกล้้าแท้ 20
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ใบความรู้
ค้าควบกล้้าแท้ “ร”
ค้าควบกล้้า (อักษรควบ) คือ ค้าที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ควบหรือกล้้าอยู่ในสระ
ตัวเดียวกัน
ค้าควบกล้้า แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ ค้าควบกล้้าแท้ และ ค้าควบกล้้าไม่แท้
ค้าควบกล้้าแท้ (อักษรควบแท้)
คือ ค้าที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว ควบหรือกล้้าอยู่ในสระเดียวกัน

ค้ าควบกล้้ าแท้ “ร” คื อ ค้ า ที่ มี พ ยั ญ ชนะต้ น ตั ว หน้ า เป็ น ก ข ค ต ป และ พ
พยัญชนะต้นตัวหลังเป็น ร ประสมสระเดียวกัน เมื่อออกเสียงจะต้องออกเสียง กร ขร คร
ตร ปร และ พร ควบกล้้ากันสนิท
การออกเสียงค้าควบกล้้าแท้ที่มีพยัญชนะตัวหลังเป็น ร นักเรียนต้องออกเสียง ร
ให้ถูกต้อง ซึ่ง ร ออกเสียงโดยงอปลายลิ้นไปจรดเพดาน เมื่อเปล่งเสียงความรุนแรงของ
ลมในช่องปากจะท้าให้ปลายลิ้นเกิดการสั่นสะบัดหรือรัว จะได้เสียง ร
การอ่านออกเสียงค้าควบกล้้า “ร” ให้ออกเสียงดังนี้
ก ควบ ร ออกเสียงเป็น กรอ
ข ควบ ร ออกเสียงเป็น ขรอ
ค ควบ ร ออกเสียงเป็น ครอ
ต ควบ ร ออกเสียงเป็น ตรอ
ป ควบ ร ออกเสียงเป็น ปรอ
พ ควบ ร ออกเสียงเป็น พรอ
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ถ้ายังออกเสียงพยัญชนะต้น ๒ ตัวควบกล้้ากันไม่ได้ ให้ออกเสียงค้าควบกล้้านั้น
เป็น ๒ พยางค์ คือให้มีเสียงสระอะผสมในพยางค์แรก ออกเสียงช้า ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่ม
ความเร็วขึ้นจนสามารถออกเสียงค้าควบกล้้าได้ในที่สุด ดังนี้
กะ – รอ
กะ – รอ
กะ – รอ
กรอ
ขะ – หรอ ขะ – หรอ ขะ – หรอ
ขรอ
คะ – รอ
คะ – รอ
คะ – รอ
ครอ
ตะ – รอ
ตะ – รอ
ตะ – รอ
ตรอ
ปะ –รอ
ปะ –รอ
ปะ –รอ
ปรอ
พะ – รอ
พะ – รอ
พะ – รอ
พรอ
ตัวอย่าง
กรุ
กร่อน
ขริบ
เขรอะ
ครู
เครื่อง
ตรู่
เตรียม
ปริ
โปร่ง
พริก
แพร่

การอ่านออกเสียงค้าควบกล้้า “ร” แบบอ่านสะกดค้า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า
สะกดว่า

กรอ – อุ – กรุ
กรอ – ออ – นอ – กรอน – กรอน – ไม้เอก – กร่อน
ขรอ – อิ – บอ – ขริบ
ขรอ – เออะ – เขรอะ
ครอ – อู – ครู
ครอ – เอือ – งอ – เครือง – เครือง – ไม้เอก – เครื่อง
ตรอ – อู – ตรู – ตรู – ไม้เอก – ตรู่
ตรอ – เอีย – มอ – เตรียม
ปรอ – อิ – ปริ
ปรอ – โอ – งอ – โปรง – โปรง – ไม้เอก – โปร่ง
พรอ – อิ – กอ – พริก
พรอ – แอ – แพร – แพร – ไม้เอก – แพร่
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ค้าควบกล้้าแท้ค้า“ร”……….….

ตัวอย่างค้าควบกล้้า “ร”
กร่อน
กร้าน
ขรม
ขริบ
ครุฑ
ใคร่ครวญ
ตรัส
ตรึกตรอง
ปริศนา
เปรย
พร่อง
พรั่งพรู

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หมดสิ้นไปทีละน้อย
มีผิวไม่สดใส กระด้าง แข็ง หยาบ
เอ็ดอึง แซ่
ตัดเล็มด้วยกรรไกร
พญานกในเทพนิยาย เป็นพาหนะของพระนารายณ์
ตรึกตรอง พิจารณา
พูด (ค้าราชาศัพท์)
คิดทบทวน
สิ่งหรือถ้อยค้าที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนง้า เพื่อให้แก้ให้ทาย
กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ยิน
ไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป
เข้าหรือออกพร้อม ๆ กันอย่างเนืองแน่น

ข้อควรระวัง
ค้าควบกล้้าจะต้องออกเสียงพยัญชนะต้น ๒ ตัวพร้อมกัน
ให้ระวังค้าที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัวแต่ออกไม่พร้อมกันไม่ใช่ค้าควบกล้้า
ตัวอย่างเช่น
ปรปักษ์
อ่านว่า
ปอ – ระ – ปัก
ปรอท
อ่านว่า
ปะ – หรอด

ควบกล้้าแท้ “ร”
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แบบฝึกอ่านค้าควบกล้้าแท้ “ร”
ค้าชี้แจง จงออกเสียงค้าควบกล้้าแท้ “ร” ตามแบบฝึกการออกอ่านเสียงต่อไปนี้
ให้ถูกต้อง
๑. ฝึกอ่านค้า
กรุ
ขรัว
ครัว
ตราบ
เปรี้ยง
กรีดกราย
ครอบครอง
ปรักปร้า

กระ
เกราะ
เขรอะ
ขริบ
ใคร
คราม
ตรง
ปรือ
พร้า
แพร
เกรี้ยวกราด ขรุขระ
ไตร่ตรอง ตรวจตรา
เปรียบเปรย เพราะพริ้ง

กรง
ขรม
แตร
โปร่ง
พรม
โครมคราม
ตระเตรียม
พร้อมเพรียง

กราม
ครา
ไตร
เปรอะ
แพรว
ครั่นคร้าม
ปรับปรุง
พรวดพราด

2. ฝึกอ่านประโยค
-

พี่กรอกน้้ากร่อยลงในเครื่องกรอง
รองเท้าของเขาเขรอะเพราะเดินบนถนนขรุขระ
ยายท้าขนมครองแครงได้ครบเครื่อง
พ่อแม่ตรากตร้าท้างานเพื่อตระเตรียมเงินทองไว้ให้ลูก ๆ
นักเรียนท่องอาขยานได้อย่างเพราะพริ้งและพร้อมเพรียงกัน
เขาถูกปรักปร้าว่าปรับปรุงอาคารผิดรูปแบบ
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3. ฝึกอ่านบทร้อยกรอง
เกรียวกราวกรุ้มกริ่ม
ขรุขระกริ่งเกรง
ครั่นคร้ามโครมคราม
เขรอะเลอะเพราะใคร

ครูยิ้มครื้นเครง
ควรเคร่งขรึมไหม
กร้าวยามเกรียงไกร
จงใคร่ครวญดู

หยาดฝนโปรยปราย
แปรปรวนปรับแล้ว
ตระเตรียมตรึกตรอง
พรั่งพรูเข้าถึง

พร่างพรายพราวแพรว
เพริศแพร้วตราตรึง
ไม่ต้องพรั่นพรึง
ที่ซึ่งโปรดปราน

เมื่อเข้าใจและอ่านคล่องแล้ว
ไปทาแบบฝึกกันเลยจ้า

ควบกล้้าแท้ “ร”
ค้าควบกล้้าแท้ค้า“ร”……….….
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แบบฝึกที่ 1

บันทึกคะแนน
..................................

ชื่อ.......................................................................................ชั้น..................เลขที่...............
ค้าชี้แจง ให้นักเรียนโยงค้าทางซ้ายมือจับคู่กับค้าทางขวามือให้ได้ค้าที่มีความหมาย
แล้วน้าไปเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมด้านท้ายและฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
เสื้อ

พร่อง

1. ……………………………..

ฝุ่น

แบบ

2. ……………………………..

โปรด

ตรู่

3. ……………………………..

บก

แกร่ง

4. ……………………………..

เงียบ

เกราะ

5. ……………………………..

เช้า

การ

6. ……………………………..

แข็ง

ฟัน

7. ……………………………..

เครื่อง

เขรอะ

8. ……………………………..

เตรียม

ขรึม

9. ……………………………..

แปรง

ปราน

10. ………………………....
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แบบฝึกที่ 2

บันทึกคะแนน
..................................

ชื่อ.......................................................................................ชั้น..................เลขที่...............
ค้าชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค้าควบกล้้าแท้ “ร” ในแต่ละประโยค แล้วน้าไป
เขียนในกรอบสี่เหลี่ยมท้ายข้อ พร้อมทั้งหัดอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
1. คนงานกดเหล็กที่ต้องการจะหลอมลงในถังน้้ากรด
2. คุณตาตรวจตราบริเวณรอบ ๆ บ้าน
๓. กิ่งไม้หล่นใส่กริ่งประตูหน้าบ้านของฉันจนแตก
4. ผ้าแพรปลิวไปตกที่แพริมน้้า
๕. ลูกค้าบ่นกันเสียงขรมว่าอาหารมีรสขมมาก
6. แม่ฝึกให้ฉันคัดไทยให้ถูกต้องด้วยความเคร่งครัด
7. น้องยินดีปรีดาที่จะได้ไปเที่ยวช่วงปีใหม่
8. คู่แต่งงานใหม่วางแผนครอบครัวด้วยความรอบคอบ
9. พอฝนพร้าพี่ก็บ่นพึมพ้าว่าออกไปเที่ยวไม่ได้
10. พ่อตอกตะปูติดป้ายชื่อตรอกใหม่
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แบบทดสอบท้ายชุดการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า
ชุดการเรียนที่ 1 ค้าควบกล้้าแท้ ร

แบบทดสอบการอ่าน
ค้าชี้แจง จงอ่านออกเสียงค้าควบกล้้าแท้ ร ในข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
(๑๐ คะแนน)

ถนนหน้าบ้านของคุณนายพริ้มเพรา มีก้อนกรวดมากมายจนท้าให้
ถนนขรุขระ เธอจึงตรึกตรองหาทางแก้ไข โดยขอให้ทุกคนในครอบครัวมา
ช่วยกันเก็บก้อนกรวด แต่แล้วอากาศก็แปรปรวน และมีสายฝนโปรยปราย
ลงมา จนเสื้อผ้าของทุกคนเขรอะเลอะดินที่ติดก้อนกรวด คุณนายพริ้มเพรา
จึงเรียกให้ทุกคนเข้าบ้านมากินขนมครองแครงที่เธอได้ตระเตรียมไว้
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แบบทดสอบการเขียน
ชื่อ.......................................................................................ชั้น..................เลขที่...............
ตอนที่ 1
ค้าชี้แจง

จงเลือกค้าควบกล้้าแท้ ร ที่เขียนถูกต้อง ไปเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมท้ายข้อ
(5 คะแนน)

๑. แพ

แรพ่

แร้

แพร่

๒. ขรัว

ขัร

ขวร

ขลัว

๓. ครบเคื่อง

คบเครื่อง

ครบเครื่อง คบเคื่อง

๔. โกธเกลี้ยว โกรธเกี้ยว

โกธเกี้ยว

โกรธเกรี้ยว

๕. ปราบปราม ปราบปาม

ปาบปราม ปราบปลาม

ตอนที่ 2
ค้าชี้แจง

จงเติมค้าควบกล้้าแท้ ร ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

1. ที่สวนสาธารณะอากาศปลอด....................มาก
2. พ่อมักจะ........................เสียงดังเวลานอน
3. ..................เป็นค้าราชาศัพท์ มีความหมายว่า พูด
4. ผู้สูงอายุชอบไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดในวัน......................
5. เด็ก ๆ กินขนมเลอะเทอะจนเป็น..................ติดที่เสื้อ
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เฉลย
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แบบฝึกที่ 1

บันทึกคะแนน
..................................

ชื่อ.......................................................................................ชั้น..................เลขที่...............
ค้าชี้แจง ให้นักเรียนโยงค้าทางซ้ายมือจับคู่กับค้าทางขวามือให้ได้ค้าที่มีความหมาย
แล้วน้าไปเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมด้านท้ายและฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
เสื้อ

พร่อง

เสื้อเกราะ
1. ……………………………..

ฝุ่น

แบบ

ฝุ่นเขรอะ
2. ……………………………..

โปรด

ตรู่

โปรดปราน
3. ……………………………..

บก

แกร่ง

บกพร่อง
4. ……………………………..

เงียบ

เกราะ

เงียบขรึม
5. ……………………………..

เช้า

การ

เช้าตรู่
6. ……………………………..

แข็ง

ฟัน

แข็งแกร่ง
7. ……………………………..

เครื่อง

เขรอะ

เครื่องแบบ
8. ……………………………..

เตรียม

ขรึม

เตรียมการ
9. ……………………………..

แปรง

ปราน

แปรงฟัน
10. ………………………....
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แบบฝึกที่ 2

บันทึกคะแนน
..................................

ชื่อ.......................................................................................ชั้น..................เลขที่...............
ค้าชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค้าควบกล้้าแท้ “ร” ในแต่ละประโยค แล้วน้าไป
เขียนในกรอบสี่เหลี่ยมท้ายข้อ พร้อมทั้งหัดอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง
1. คนงานกดเหล็กที่ต้องการจะหลอมลงในถังน้้ากรด

กรด

2. คุณตาตรวจตราบริเวณรอบ ๆ บ้าน

ตรวจตรา

๓. กิ่งไม้หล่นใส่กริ่งประตูหน้าบ้านของฉันจนแตก

กริ่ง

4. ผ้าแพรปลิวไปตกที่แพริมน้้า

แพร

๕. ลูกค้าบ่นกันเสียงขรมว่าอาหารมีรสขมมาก

ขรม

6. แม่ฝึกให้ฉันคัดไทยให้ถูกต้องด้วยความเคร่งครัด

เคร่งครัด

7. น้องยินดีปรีดาที่จะได้ไปเที่ยวช่วงปีใหม่

ปรีดา

8. คู่แต่งงานใหม่วางแผนครอบครัวด้วยความรอบคอบ

ครอบครัว

9. พอฝนพร้าพี่ก็บ่นพึมพ้าว่าออกไปเที่ยวไม่ได้

พร้า

10. พ่อตอกตะปูติดป้ายชื่อตรอกใหม่

ตรอก

ควบกล้้าแท้ “ร”
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แบบทดสอบท้ายชุดการเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนค้าควบกล้้า
ชุดการเรียนที่ 1 ค้าควบกล้้าแท้ ร

แบบทดสอบการอ่าน
ค้าชี้แจง จงอ่านออกเสียงค้าควบกล้้าแท้ ร ในข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
(๑๐ คะแนน)

ถนนหน้าบ้านของคุณนายพริ้มเพรา มีก้อนกรวดมากมายจนท้าให้
ถนนขรุขระ เธอจึงตรึกตรองหาทางแก้ไข โดยขอให้ทุกคนในครอบครัวมา
ช่วยกันเก็บก้อนกรวด แต่แล้วอากาศก็แปรปรวน และมีสายฝนโปรยปราย
ลงมา จนเสื้อผ้าของทุกคนเขรอะเลอะดินที่ติดก้อนกรวด คุณนายพริ้มเพรา
จึงเรียกให้ทุกคนเข้าบ้านมากินขนมครองแครงที่เธอได้ตระเตรียมไว้

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน
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แบบทดสอบการเขียน
ชื่อ.......................................................................................ชั้น..................เลขที่...............
ตอนที่ 1
ค้าชี้แจง

จงเลือกค้าควบกล้้าแท้ ร ที่เขียนถูกต้อง ไปเขียนในกรอบสี่เหลี่ยมท้ายข้อ
(5 คะแนน)

๑. แพ

แรพ่

แร้

แพร่

แพร่

๒. ขรัว

ขัร

ขวร

ขลัว

ขรัว

๓. ครบเคื่อง

คบเครื่อง

ครบเครื่อง คบเคื่อง

ครบเครื่อง

๔. โกธเกลี้ยว โกรธเกี้ยว

โกธเกี้ยว

โกรธเกรี้ยว

โกรธเกรี้ยว

๕. ปราบปราม ปราบปาม

ปาบปราม ปราบปลาม

ปราบปราม

ตอนที่ 2
ค้าชี้แจง

จงเติมค้าควบกล้้าแท้ ร ในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

โปร่ง
1. ที่สวนสาธารณะอากาศปลอด....................มาก
กรน
2. พ่อมักจะ........................เสี
ยงดังเวลานอน
ตรัส
3. ..................เป็
นค้าราชาศัพท์ มีความหมายว่า พูด
พระ
4. ผู้สูงอายุชอบไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดในวัน......................
คราบ ดที่เสื้อ
5. เด็ก ๆ กินขนมเลอะเทอะจนเป็น..................ติ
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค้าชี้แจง ขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพของผู้เรียน
เกณฑ์

๑ หมายถึง ปรับปรุง

๒ หมายถึง ดี ๓ หมายถึง ดีมาก

เกณฑ์การประเมิน นักเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ 8๐ ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน

เลขที่

ชื่อ - สกุล

อ่าน
สนใจใน ให้ความ
เขียนค้า
มีความ
ออก
การร่วม ร่วมมือ
ได้
รวม สรุปผล
รับผิดชอบ เสียงค้า
กิจกรรม กับกลุม่
ถูกต้อง
ถูกต้อง
๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓
ผ่าน ไม่
ผ่าน

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................)
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เกณฑ์การให้คะแนน
๑. สนใจในการร่วมกิจกรรม
คะแนน ๑ สนใจกิจกรรมการเรียนรู้น้อย ไม่ค่อยร่วมปฏิบัติกิจกรรม
คะแนน ๒ สนใจกิจกรรมการเรียนรู้พอสมควร ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเป็นครั้งคราว
คะแนน ๓ สนใจกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นที่จะร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
๒. ให้ความร่วมมือกับกลุม่
คะแนน ๑ ให้ความร่วมมือในการท้างานกลุ่มน้อย ท้างานร่วมกับคนอื่นไม่ได้
คะแนน ๒ ให้ความร่วมมือในการท้างานกลุ่ม ร่วมปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว
คะแนน ๓ ให้ความร่วมมือในการท้างานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังคน
อื่น ร่วมปฏิบัติงานจนเสร็จ
3. มีความรับผิดชอบ
คะแนน ๑ ท้าแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ก้าหนดให้ไม่ครบถ้วนและไม่เสร็จตามเวลา
คะแนน ๒ ท้าแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ก้าหนดให้ได้ครบถ้วนแต่ไม่เสร็จตามเวลา
คะแนน ๓ ท้าแบบฝึกหรือกิจกรรมที่ก้าหนดให้ได้ครบถ้วนและเสร็จตามเวลา
4. การอ่านออกเสียงค้าถูกต้อง
คะแนน ๑ อ่านได้บ้างตะกุกตะกักสะกดตู่ตัว อ่านออกเสียงค้าควบกล้้าไม่ชัดเจน
คะแนน ๒ อ่านได้ถูกต้องแต่ช้า อ่านตะกุกตะกักเป็นบางครั้ง อ่านออกเสียงค้า
ควบกล้้าไม่ชัดเจนเป็นบางครั้ง
คะแนน ๓ อ่านได้ถูกต้อง อ่านได้เร็ว ไม่ตู่ตัว ไม่ตกหล่น หรือเพิ่มค้า อ่านออก
เสียงค้าควบกล้้าได้ชัดเจน
5. เขียนค้าถูกต้อง
คะแนน ๑ เขียนค้าได้ถูกต้อง ตามอักขรวิธี ร้อยละ 50
คะแนน ๒ เขียนค้าได้ถูกต้อง ตามอักขรวิธี ร้อยละ ๗๐
คะแนน ๓ เขียนค้าได้ถูกต้อง ตามอักขรวิธี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
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ใบติดตามผลการเรียน
ชื่อ.............................................................................................เลขที่............ชั้น..................
แบบบันทึกผลการประเมิน
การท้าแบบฝึก / แบบทดสอบท้ายชุดการเรียน
รายการประเมิน

คะแนน

ระดับคะแนน
ระดับคุณภาพ
(ร้อยละ)

แบบฝึกที่............
แบบฝึกที่............
แบบฝึกที่............
แบบฝึกที่............
แบบทดสอบท้ายชุดการเรียน
เกณฑ์การประเมินผล
ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1

(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้)
(ปรับปรุง)

สรุปผล
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ปรับปรุง
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“ร” 33

แบบประเมินชิ้นงาน
ค้าชี้แจง

๑. ให้ประเมินผลงานตามความเป็นจริง โดยพิจารณาจากเกณฑ์
การประเมินแล้วท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนนที่ต้องการ
๒. ให้ผู้ประเมินท้าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ผู้ประเมิน
 ครู

 เพื่อน

ระดับคะแนน
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ที่

รายการประเมิน

๑
๒
๓
๔

ความถูกต้องของผลงาน
ความสมบูรณ์ของผลงาน
กระบวนการคิด
คุณลักษณะ ความรับผิดชอบ
ความละเอียดรอบคอบในการท้างาน
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60

 ตนเอง
คะแนนที่ได้

รวมคะแนนที่ได้
ระดับคะแนน (ร้อยละ)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1

(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้)
(ปรับปรุง)

สรุปผล
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ปรับปรุง

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................)
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม
เรื่อง ......................................................................................

มีการวางแผนงาน
อย่างเป็นระบบ

งานสะอาดเรียบร้อย

ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ขั้นตอน

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์

ผลงานเสร็จตามเวลา
ที่ก้าหนด

ชื่อกลุ่ม ...........................................................................................................
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑. ชื่อ.......................................................................... ชั้น................... เลขที่...............
๒. ชื่อ.......................................................................... ชั้น................... เลขที่.... ...........
๓. ชื่อ.......................................................................... ชั้น................... เลขที่...............
๔. ชื่อ.......................................................................... ชั้น................... เลขที่...............
๕. ชื่อ.......................................................................... ชั้น................... เลขที่...............
6. ชื่อ.......................................................................... ชั้น................... เลขที่...............

4

4

4

4

4

ระดับคุณภาพ
ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
ได้คะแนนต่้ากว่าร้อยละ 60
สรุปผล
 ดีมาก  ดี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

การแปล
ความหมาย

รวม
20

ระดับคุณภาพ 4
ระดับคุณภาพ 3
ระดับคุณภาพ 2
ระดับคุณภาพ 1

 พอใช้

(ดีมาก)
(ดี)
(พอใช้)
(ปรับปรุง)

 ปรับปรุง

ลงชื่อ.......................................................ผู้ประเมิน
(.....................................................)
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