คําชี้แจง
แบบฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนคําควบกลํ้า กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้ส่งเสริ มทักษะการอ่านและการเขียนคํา
ควบกลํ้าด้วย ร ล ว ถูกต้อง
๒. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้ตรงตามเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์
เป็ นไปตามจุดประสงค์ที่เรี ยนรู ้และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๔๔
๓. เพื่อให้ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่
๓ ได้มีเอกสารประกอบการเรี ยนของนักเรี ยน
แบบฝึ กทักษะฉบับนีป้ ระกอบด้ วย
๑. ผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง กําหนดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง เพื่อมุ่งให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเมื่อศึกษาแล้วได้รับประโยชน์จากการเรี ยนอย่างไร
เพื่อให้นกั เรี ยนทราบถึงขอบข่ายของเนื้อหาและจุดเน้นที่ตอ้ งการ ซึ่ งเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างถูกต้อง
๒. แบบทดสอบก่อนเรี ยนประจําแบบฝึ กแต่ละชุด
๓. เนื้อหาของแบบฝึ กทักษะ มีส่วนประกอบ ๓ เนื้อหาย่อยดังนี้
๓.๑ คําควบกลํ้าด้วย ร
๓.๒ คําควบกลํ้าด้วย ล
๓.๓ คําควบกลํ้าด้วย ว
๔. แบบทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยน เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรี ยน

๑

๒

คําแนะนําสํ าหรับการเรียนด้ วยตนเอง
๑. ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
๒. ศึกษาเนื้อหาในแบบฝึ กโดยฝึ กอ่านและฝึ กเขียนตามลําดับ
๓. เมื่อเข้าใจในเนื้อหาของแบบฝึ กและทําครบทุกแบบฝึ กแล้ว
ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
๔. เปิ ดดูเฉลยคําตอบในแต่ละแบบฝึ กว่าที่นกั เรี ยนตอบไปนั้น
ถูกต้องหรื อไม่
๕. ถ้านักเรี ยนตอบถูกต้องให้เรี ยนในแบบฝึ กต่อไป
๖. ถ้านักเรี ยนตอบผิดให้นกั เรี ยนอ่านและทําความเข้าใจใหม่
แล้วฝึ กซํ้าก่อนที่จะศึกษาแบบฝึ กต่อไป

******************************

๒

๓

มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
สาระที่ ๑ การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู ้และความคิดเพื่อ
นําไปใช้ ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาในการดําเนินชีวติ
และมีนิสยั รักการอ่าน
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
๑. อธิ บายความหมายของคําและข้อความที่อ่านได้
๒. อ่านคําที่มีพยัญชนะควบกลํ้า ได้ถูกต้อง
๓. มีมารยาทในการอ่าน
๔. มีนิสยั รักการอ่าน

๓

๔

มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
สาระที่ ๒ การเขียน

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่ อสาร เขียนเรี ยงความ
ย่อความ และเขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่างๆ
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
๑. เขียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้
๒. เขียนคําที่มีพยัญชนะควบกลํ้า ได้ถูกต้อง
๓. มีมารยาทในการเขียน
๔. เขียนสะกดคําและบอกความหมาย ของคําได้
๕. เขียนประโยคสื่ อความหมายได้

๔

๕

การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล มีดงั นี้
๑. พฤติกรรมที่คาดหวังตัวผูเ้ รี ยนระหว่างทําแบบฝึ กทักษะ
ซึ่ งได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมแบบฝึ กทั้งประเมินตามสภาพจริ งจากการอ่านและ
การเขียน
๒. ประเมินจากการตรวจแบบฝึ กในแต่ละแบบฝึ ก
๓. พฤติกรรมที่คาดหวังการพัฒนาด้านความรู ้ของผูเ้ รี ยนซึ่ งได้จาก
การทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเป็ นข้อสอบชุดเดียวกัน และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างเรี ยน โดยการสอบอ่านและเขียนชุดละ ๑๐
ข้อ และแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน จํานวน ๓๐ ข้อ

๕

๖

๖

กรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
๑. ฟังครู อธิบายการใช้แบบฝึ กทักษะ
๒. อ่านคําชี้แจงในแบบฝึ กทักษะให้เข้าใจและ
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนอย่างเคร่ งครัด
๓. ศึกษาแบบฝึ กเรื่ องที่ ๑ ให้เข้าใจ
๔. ตอบคําถามแบบฝึ กที่ ๑ และลงมือปฏิบตั ิ
พร้อมทั้งช่วยกันเฉลยคําตอบ
ตอบถูก

ตอบผิด
๕. กลับไปทําแบบฝึ กที่ ๑ อีกครั้ง

ตอบถูก

๖. ตอบคําถามปากเปล่าในแบบฝึ กที่ ๑
และช่วยกันตรวจคําตอบในแบบฝึ กที่ ๑

๗. ศึกษาเนื้อหาในแบบฝึ กที่ ๒
๘. ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมในแบบฝึ กที่ ๒ และช่วยกันตรวจคําตอบในแบบฝึ กที่ ๒
ตอบถูก

ตอบผิด
๙. กลับไปศึกษาเนื้อหาในแบบฝึ กที่ ๒

ตอบถูก

๑๐. ตอบคําถามในแบบฝึ กที่ ๒ และตรวจคําตอบแบบฝึ กที่ ๒

ปฏิบตั ิกิจกรรมต่อไปจนครบทุกแบบฝึ ก

๗

แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนเรียน
เรื่อง การอ่ านและการเขียนคําควบกลํา้ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
คําชี้แจง แบบทดสอบนี้มีท้ งั หมด ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน โดยแบ่งเป็ น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ มี ๒๐ ข้อ ใช้เวลา ๒๕ นาที ให้นกั เรี ยนเลือกข้อที่ถูกที่สุดแล้วกากบาด
ลงในกระดาษคําตอบ
๑. ข้อใดไม่ เป็ นคําควบกลํ้า
ก. กรวด
ข. ตรวจ
ค. จรวด
๒. เติมคําควบกลํ้าลงในประโยค
ต่อไปนี้ให้ได้ความหมาย
“ มานี......................ขนมไทยมาก ”
ก. โปดปาน
ข. โปรดปราน
ค. โปลดปลาน
๓. เติมคําควบกลํ้าลงในประโยค
ต่อไปนี้ให้ได้ความหมาย
“คุณแม่ให้อาหาร....................”
ก. ปลา
ข. ปา
ค. ปรา
๔. ข้อใดมีเสี ยงควบกลํ้าต่ างจากคําอื่น
ก. เพราะ
ข. กล่อม
ค. คล้าย

๕. “นักเรี ยนต้องทําแปลงผักก่อน
ปลูกผัก” ข้อความนี้ มีคาํ ควบกลํ้า
กี่คาํ
ก. 1 คํา
ข. 2 คํา
ค. 3 คํา
๖. “แพรและพราวนัง่ เป่ าขลุ่ยเป็ นเพลง
ไทยไพเราะ” ข้อความนี้มีคาํ
ควบกลํ้ากี่คาํ
ก. 2 คํา
ข. 3 คํา
ค. 4 คํา
๗. เติมคําควบกลํ้าลงในประโยค
ต่อไปนี้ให้ได้ความหมาย
“ นักเรี ยนแบ่ง..................ทํางาน”
ก. กลุ่ม
ข. พวก
ค. เพลง

๗
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๘. เติมคําควบกลํ้าลงในประโยค
ต่อไปนี้ให้ได้ความหมาย
“ เด็ก ๆ กําลังต่อคํา..................จอง”
ก. จับ
ข. คล้อง
ค. พลิก
๙. เติมคําควบกลํ้าลงในประโยค
ต่อไปนี้ให้ได้ความหมาย
“พ่อชอบกินลาบ..................”
ก. ปลากราย
ข. ปลากาย
ค. ปลากลาย
๑๐. เติมคําควบกลํ้าลงในประโยค
ต่อไปนี้ให้ได้ความหมาย
“กระรอกอยูใ่ น..................ไม้”
ก. เพิง
ข. โพรง
ค. พรวง
ข้อ ๑๑ – ๑๓ คําในข้อใดไม่ ออกเสี ยง
เป็ นคําควบกลํ้า
๑๑. ก. กล้าม
ข. คล้าย
ค. ฉลาม
๑๒. ก. ปลอด
ข. ตลอด
ค. คลอด

๑๓. ก. ผวา
ข. ไกว
ค. ขวา
๑๔. “ร้องเพลง” ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก. ร้อง - เพง
ข. ร้อง - เพลง
ค. ร้อง - เพรง
๑๕. ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง
ก. ขักไขว่
ข. ขวักไข่
ค. ขวักไขว่
๑๖. ไก่ขนั ปลุกเราในเวลา .............
ก. เช้าตรู่
ข. เช้าตู่
ค. เช้าตลู่
๑๗. ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง
ก. แปลงฟัน
ข. แปรงฟัน
ค. แปงฟัน
๑๘. บ้านฉันมีน้ าํ ............. ไหลผ่าน
ก. ครอง
ข. คอง
ค. คลอง
๑๙. คุณป้ าชอบกินแกง ......ใส่ ดี .........
ก. ปลา, ปลี
ข. ปลา, ปรี
ค. ปลา, ปี

๘

๙

๒๐. คําในข้อใดออกเสี ยง ว ควบกลํ้า
ก. กลัว
ข. ความ
ค. กรวด
ตอนที่ ๒ ให้นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยงให้ถูกต้อง ๑๐ คํา ๑๐ คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
อ่านถูกต้องชัดเจนให้
๑ คะแนน
อ่านไม่ได้ อ่านไม่ถูกต้อง ไม่ชดั เจนให้
๐ คะแนน

ที่

คํา/ข้อความ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กรอบรู ป
ปรับปรุ ง
กราบพระ
ครอบครัว
เปลี่ยนแปลง
คล่องแคล่ว
เพลิดเพลิน
กว้างขวาง
เคว้งคว้าง
ขวนขวาย
รวมคะแนน

การออกเสี ยง
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง
(๑)
(๐)

หมายเหตุ ตอนที่ ๒ ให้นกั เรี ยนสอบอ่านกับครู ทีละคน

หมายเหตุ

๙

