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แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย 
 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ 
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ข

คํานาํ 
 
 ภาษาไทยมีความจาํเป็นและสาํคัญอย่างย่ิงต่อการแสวงหาความรู้และ      
การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาํวัน ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาไทยมักใช้
ภาษาที่ผิดพลาดและบกพร่องอยู่เสมอ โดยเฉพาะการใช้คาํ การเขียนสะกดคาํ 
ดังน้ันจึงจาํเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาและพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาให้มีประสทิธภิาพ
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะการเขียนซ่ึงเป็นทกัษะ
การใช้ภาษาที่ต้องอาศัยการฝึกฝนให้ถูกวิธี มีความแม่นยําในเร่ืองตัวสะกด 
สามารถเรียบเรียงถ้อยคําและสื่อความหมายได้ชัดเจน ช่วยให้การสื่อสาร        
มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 
 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มที่ ๒ เร่ือง มาตรา  
แม่ กก ได้จัดทาํขึ้ นเพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนซ่ึงจะทาํให้
ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนคําในมาตรา แม่ กก ได้ถูกต้องคล่องแคล่วขึ้ น   
และยังทาํให้ผู้เรียนเรียนรู้ อย่างมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมสร้าง
นิสยัรักการอ่านและการเขียน เกดิความภาคภมิูใจในผลงานของตนเอง มีความ
พึงพอใจในการเรียนภาษาไทย สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้ 
นอกจากผู้เรียนจะได้นาํไปฝึกทักษะแล้ว ครูผู้สอนยังสามารถนาํไปใช้ทบทวน
เน้ือหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว และใช้สอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่อง 
ในทกัษะดังกล่าวได้อกีด้วย 
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคํา    
ในมาตราภาษาไทยจักเป็นสื่อที่อาํนวยประโยชน์ให้ผู้เรียน ครู และผู้ที่สนใจ 
สามารถนําไปพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนคําในมาตราภาษาไทยให้มี
ประสทิธภิาพต่อไป 

อบุลวรรณ  ไทยนุกูล 
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คําช้ีแจงประกอบการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ 
 

 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ จัดทาํขึ้ นหลังจากที่ได้
วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแล้ว 
ซ่ึงพบว่าผู้เรียนยังเขียนสะกดคาํและนาํคาํไปใช้ไม่ถูกต้องตรงตามความหมาย
ของคาํ นับว่าเป็นปัญหาย่ิงสาํหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพราะอาจ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างไม่ถูกต้อง จึงได้
จัดทาํแบบฝึกเสริมทักษะชุดน้ีขึ้ นเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย โดยมีทั้งหมด ๙ เล่ม ดังน้ี 
 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  
 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มน้ีเป็นเล่มที่ ๒ เร่ือง 
มาตรา แม่ กก ประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะจาํนวน ๖ แบบฝึก 
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คําแนะนาํการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะสาํหรบัครู 
 

 

๑. ก่อนนาํแบบฝึกเสริมทกัษะไปใช้ ครูต้องศึกษาวิธกีารใช้เพ่ือให้เกดิ
ความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏบัิติที่ถูกต้องและเหมาะสมในการนาํแบบฝึก
เสริมทกัษะไปใช้ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในการพัฒนาผู้เรียน 

๒. ครูตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน      
สื่อการเรียนรู้และเอกสารอื่น ๆ ให้พร้อม 

๓. ในช่ัวโมงปฐมนิเทศ ครูต้องให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบปรนัย จาํนวน ๓๐ ข้อ เพ่ือประเมิน
ความรู้ พ้ืนฐานของผู้เรียน และแนะนาํการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะให้นักเรียนเข้าใจ 

๔. ครูนําแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้พัฒนาผู้เรียนโดยจัดกิจกรรม
ตามลําดับ จนครบ ๙ เล่ม ตามแผนการจัดการเรียนรู้  รวมเวลา ๒๐ ช่ัวโมง   
โดยครูจะต้องอ่านคาํช้ีแจง จุดประสงค์การเรียนรู้ และขั้นตอนในการใช้แบบฝึก
เสริมทกัษะในแต่ละเล่มให้นักเรียนฟังอย่างละเอยีด และคอยแนะนาํช่วยเหลือ
เม่ือผู้เรียนไม่เข้าใจ 

๕. ครูควรกล่าวชมเชยและให้การเสริมแรงผู้เรียนเป็นระยะๆ พร้อมทั้ง
ประเมินผลในด้านทกัษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียนและสรุปคะแนนลงในแบบบันทกึผล 

๖. เม่ือผู้เรียนเรียนรู้ จากแบบฝึกเสริมทักษะแต่ละเล่มจบแล้วให้ทาํ
แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จาํนวน ๓๐ ข้อ ซ่ึงเป็นข้อสอบ
ชุดเดิมที่ใช้สอบก่อนเรียน เพ่ือทราบผลการพัฒนาของผู้เรียน และให้ผู้เรียน  
ทุกคนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกเสริมทกัษะเพ่ือนาํผล
ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึกให้เกดิประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 
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คําแนะนาํการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะสาํหรบันกัเรียน 
 

 
 

 แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มน้ี จัดทาํขึ้ นเพ่ือให้
ผู้เรียนได้ใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนคําในมาตรา แม่ กก และ
สามารถนาํความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาํวัน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และข้ันตอนการทาํแบบฝึกเสริม
ทกัษะการอ่านและเขียนสะกดคาํให้นักเรียนฟังอย่างละเอยีด 

๒. ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน เร่ือง มาตรา แม่ กก 
๓. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับมาตรา แม่ กก จากใบความรู้ ให้นักเรียน

ฟังจนเข้าใจ 
๔. ให้นักเรียนทาํแบบฝึกทักษะตามลาํดับ ตั้งแต่แบบฝึกทักษะที่ ๑    

ถงึแบบฝึกทกัษะที่ ๖ เพ่ือให้เกดิความรู้อย่างต่อเน่ือง 
๕. ให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง มาตรา แม่ กก 

หลังจากทาํแบบฝึกทกัษะครบทุกแบบฝึก 
  หากนักเรียนเรียนไม่ทัน ไม่เข้าใจ หรือทาํกิจกรรมไม่ผ่านเกณฑ์ให้รับ
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคําในมาตราภาษาไทย กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ เล่มที่ ๒ เร่ือง มาตรา แม่ กก       
ไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน เพ่ือให้เข้าใจมากย่ิงขึ้น 

  
 

 



 

 

ช

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 

๑. นักเรียนสามารถจับคู่คาํมาตรา แม่ กก กบัภาพที่กาํหนดให้ได้ 
๒. นักเรียนสามารถเขียนและอ่านคาํมาตรา แม่ กก ได้ 
๓. นักเรียนสามารถจาํแนกคาํที่อยู่ในมาตรา แม่ กก ได้ 
๔. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนสะกดคาํในมาตรา แม่ กก ได้ 
๕. นักเรียนสามารถเติมคําที่อยู่ในมาตรา แม่ กก ให้เป็นประโยค  

ง่าย ๆ ได้ 
๖. นักเรียนสามารถเรียบเรียงคาํในมาตรา แม่ กก ให้เป็นประโยค  

ได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
๗. นักเรียนมีนิสยัใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้ จักแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง 
๘. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย 

 
 
 

เข้าใจแล้วกไ็ปทาํแบบทดสอบก่อนเรียน
กนันะครับ... 


