
คาํช้ีแจง 
 

แบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนคาํควบกลํ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ฉบบัน้ี  จดัทาํข้ึนเพื่อวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี      

๑.   เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชส่้งเสริมทกัษะการอ่านและการเขียนคาํ 
ควบกลํ้าดว้ย  ร  ล  ว  ถูกตอ้ง                                 

๒.  เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ตรงตามเน้ือหาท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์
เป็นไปตามจุดประสงคท่ี์เรียนรู้และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พทุธศกัราช  ๒๕๔๔   

๓.    เพื่อใหค้รูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
๓  ไดมี้เอกสารประกอบการเรียนของนกัเรียน      
                                              
แบบฝึกทกัษะฉบับนีป้ระกอบด้วย                 

๑.  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   กาํหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพื่อมุ่งให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเม่ือศึกษาแลว้ไดรั้บประโยชนจ์ากการเรียนอยา่งไร  
เพื่อใหน้กัเรียนทราบถึงขอบข่ายของเน้ือหาและจุดเนน้ท่ีตอ้งการ  ซ่ึงเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง      
 ๒. แบบทดสอบก่อนเรียนประจาํแบบฝึกแต่ละชุด             

๓. เน้ือหาของแบบฝึกทกัษะ  มีส่วนประกอบ  ๓  เน้ือหายอ่ยดงัน้ี        
๓.๑  คาํควบกลํ้าดว้ย  ร 
๓.๒  คาํควบกลํ้าดว้ย  ล 
๓.๓  คาํควบกลํ้าดว้ย  ว 

๔. แบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียน   เพื่อทดสอบความรู้ความเขา้ใจ
ของนกัเรียน                   

 
 
 

๑ 



 ๒

คาํแนะนําสําหรับการเรียนด้วยตนเอง  
  

              
๑. ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียน       
๒. ศึกษาเน้ือหาในแบบฝึกโดยฝึกอ่านและฝึกเขียนตามลาํดบั   
๓. เม่ือเขา้ใจในเน้ือหาของแบบฝึกและทาํครบทุกแบบฝึกแลว้

ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
๔. เปิดดูเฉลยคาํตอบในแต่ละแบบฝึกวา่ท่ีนกัเรียนตอบไปนั้น

ถูกตอ้งหรือไม่          
๕. ถา้นกัเรียนตอบถูกตอ้งใหเ้รียนในแบบฝึกต่อไป    
๖. ถา้นกัเรียนตอบผดิใหน้กัเรียนอ่านและทาํความเขา้ใจใหม่

แลว้ฝึกซํ้ าก่อนท่ีจะศึกษาแบบฝึกต่อไป  
 
  
 

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

 
 

 
 
 
 

๒ 



 ๓

มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใชก้ระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ  
                             นาํไปใช ้ตดัสินใจ  แกปั้ญหาในการดาํเนินชีวติ   
                             และมีนิสยัรักการอ่าน 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
๑. อธิบายความหมายของคาํและขอ้ความท่ีอ่านได ้
๒. อ่านคาํท่ีมีพยญัชนะควบกลํ้า ไดถู้กตอ้ง  
๓.  มีมารยาทในการอ่าน 
๔.  มีนิสยัรักการอ่าน 

 
 

  
      

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

สาระที ่ ๑  การอ่าน  

๓ 



 ๔

มาตรฐาน  ท ๒.๑  ใชก้ระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ  
                               ยอ่ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ    
                               เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงาน   
                               การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
๑. เขียนคดัลายมือตวับรรจงเตม็บรรทดัได ้
๒. เขียนคาํท่ีมีพยญัชนะควบกลํ้า ไดถู้กตอ้ง  
๓. มีมารยาทในการเขียน 
๔. เขียนสะกดคาํและบอกความหมาย ของคาํได ้
๕. เขียนประโยคส่ือความหมายได ้

 

 
  

      

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

สาระที ่ ๒  การเขยีน 

๔ 



 ๕

 
 

 
  
การวดัและประเมินผล มีดงัน้ี 
        ๑.  พฤติกรรมท่ีคาดหวงัตวัผูเ้รียนระหวา่งทาํแบบฝึกทกัษะ   
ซ่ึงไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมแบบฝึกทั้งประเมินตามสภาพจริงจากการอ่านและ
การเขียน 
       ๒.   ประเมินจากการตรวจแบบฝึกในแต่ละแบบฝึก 
                  ๓.  พฤติกรรมท่ีคาดหวงัการพฒันาดา้นความรู้ของผูเ้รียนซ่ึงไดจ้าก
การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นขอ้สอบชุดเดียวกนั  และแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งเรียน  โดยการสอบอ่านและเขียนชุดละ  ๑๐  
ขอ้ และแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน จาํนวน ๓๐ ขอ้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การวดัและประเมนิผล 

  ๕ 



 ๖

 
                กรอบแนวคดิในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ฟังครูอธิบายการใชแ้บบฝึกทกัษะ 

๒.  อ่านคาํช้ีแจงในแบบฝึกทกัษะใหเ้ขา้ใจและ
ปฏิบติัตามขั้นตอนอยา่งเคร่งครัด 

๓.  ศึกษาแบบฝึกเร่ืองท่ี ๑ ใหเ้ขา้ใจ 

๔. ตอบคาํถามแบบฝึกท่ี ๑ และลงมือปฏิบติั 
พร้อมทั้งช่วยกนัเฉลยคาํตอบ 

ตอบถูก ตอบผดิ 

๕.  กลบัไปทาํแบบฝึกท่ี ๑ อีกคร้ัง 

๖. ตอบคาํถามปากเปล่าในแบบฝึกท่ี ๑  
และช่วยกนัตรวจคาํตอบในแบบฝึกท่ี ๑ 

ตอบถูก 

๗.  ศึกษาเน้ือหาในแบบฝึกท่ี ๒ 

๘.  ลงมือปฏิบติักิจกรรมในแบบฝึกท่ี ๒ และช่วยกนัตรวจคาํตอบในแบบฝึกท่ี ๒ 

ตอบถูก ตอบผดิ 

๙.  กลบัไปศึกษาเน้ือหาในแบบฝึกท่ี ๒ 

๑๐.  ตอบคาํถามในแบบฝึกท่ี ๒ และตรวจคาํตอบแบบฝึกท่ี ๒ ตอบถูก 

ปฏิบติักิจกรรมต่อไปจนครบทุกแบบฝึก 

๖ 



 ๗

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
เร่ือง  การอ่านและการเขยีนคาํควบกลํา้  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ ๓ 

 
คาํช้ีแจง   แบบทดสอบน้ีมีทั้งหมด  ๓๐  ขอ้  ๓๐ คะแนน  โดยแบ่งเป็น  ๒  ตอน  ดงัน้ี 
 

ตอนที ่ ๑  มี  ๒๐  ขอ้  ใชเ้วลา  ๒๕  นาที  ใหน้กัเรียนเลือกขอ้ท่ีถูกท่ีสุดแลว้กากบาด  
                 ลงในกระดาษคาํตอบ   
 

๑.  ขอ้ใดไม่เป็นคาํควบกลํ้า 
ก.  กรวด 

          ข.  ตรวจ 
            ค.  จรวด 
๒.  เติมคาํควบกลํ้าลงในประโยค  
      ต่อไปน้ีใหไ้ดค้วามหมาย 
       “ มานี......................ขนมไทยมาก ” 

ก. โปดปาน 
ข. โปรดปราน 
ค. โปลดปลาน 

๓.  เติมคาํควบกลํ้าลงในประโยค   
       ต่อไปน้ีใหไ้ดค้วามหมาย 
      “คุณแม่ใหอ้าหาร....................” 

ก. ปลา 
ข. ปา 
ค. ปรา 

๔.  ขอ้ใดมีเสียงควบกลํ้าต่างจากคาํอ่ืน 
 ก.   เพราะ 
          ข.   กล่อม 
          ค.   คลา้ย 
 

๕.  “นกัเรียนตอ้งทาํแปลงผกัก่อน 
        ปลกูผกั” ขอ้ความน้ีมีคาํควบกลํ้า 
        ก่ีคาํ 

ก. 1  คาํ 
ข. 2  คาํ 
ค. 3  คาํ 

๖.  “แพรและพราวนัง่เป่าขลุ่ยเป็นเพลง  
        ไทยไพเราะ” ขอ้ความน้ีมีคาํ 
         ควบกลํ้าก่ีคาํ 

ก. 2  คาํ 
ข. 3  คาํ 
ค. 4  คาํ 

๗.  เติมคาํควบกลํ้าลงในประโยค 
      ต่อไปน้ีใหไ้ดค้วามหมาย 
      “ นกัเรียนแบ่ง..................ทาํงาน” 

ก.  กลุ่ม 
ข.  พวก 
ค.  เพลง 
 
 
 

๗ 
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๘.  เติมคาํควบกลํ้าลงในประโยค 
      ต่อไปน้ีใหไ้ดค้วามหมาย 
     “ เดก็ ๆ กาํลงัต่อคาํ..................จอง” 

ก. จบั 
ข. คลอ้ง 
ค. พลิก 

๙.  เติมคาํควบกลํ้าลงในประโยค 
     ต่อไปน้ีใหไ้ดค้วามหมาย 
      “พอ่ชอบกินลาบ..................” 

ก. ปลากราย 
ข. ปลากาย 
ค. ปลากลาย 

๑๐.  เติมคาํควบกลํ้าลงในประโยค 
        ต่อไปน้ีใหไ้ดค้วามหมาย 
      “กระรอกอยูใ่น..................ไม”้ 

ก. เพิง 
ข. โพรง 
ค. พรวง 

ขอ้  ๑๑ – ๑๓  คาํในขอ้ใดไม่ออกเสียง
เป็นคาํควบกลํ้า 
๑๑.    ก.  กลา้ม 
          ข.  คลา้ย 
          ค.  ฉลาม 
๑๒.  ก.  ปลอด 
         ข.  ตลอด 
         ค.  คลอด 
 
 

๑๓.    ก.  ผวา 
          ข.  ไกว 
          ค.  ขวา 
๑๔.  “ร้องเพลง”  ขอ้ใดอ่านถูกตอ้ง 
 ก.  ร้อง  - เพง 
 ข.  ร้อง  -  เพลง 
 ค.  ร้อง -  เพรง 
๑๕.  ขอ้ใดเขียนไดถู้กตอ้ง 
 ก.  ขกัไขว ่
 ข.  ขวกัไข่ 
 ค.  ขวกัไขว ่
๑๖.  ไก่ขนัปลุกเราในเวลา ............. 
 ก.  เชา้ตรู่ 
 ข.  เชา้ตู่ 
 ค.  เชา้ตลู่ 
๑๗.  ขอ้ใดเขียนไดถู้กตอ้ง 
 ก.  แปลงฟัน 
 ข.  แปรงฟัน 
 ค.  แปงฟัน 
๑๘.  บา้นฉนัมีนํ้ า ............. ไหลผา่น 
 ก.  ครอง 
 ข.  คอง 
 ค.  คลอง 
๑๙.  คุณป้าชอบกินแกง ......ใส่ดี ......... 
 ก.  ปลา,  ปลี 
 ข.  ปลา,   ปรี 
 ค.  ปลา,  ปี 
 

๘



 ๙

๒๐.   คาํในขอ้ใดออกเสียง  ว  ควบกลํ้า 
 ก.  กลวั 
 ข.  ความ 
 ค.  กรวด 
 
ตอนที ่ ๒  ใหน้กัเรียนอ่านออกเสียงใหถู้กตอ้ง  ๑๐  คาํ  ๑๐  คะแนน   
เกณฑก์ารพิจารณา 

อ่านถูกตอ้งชดัเจนให ้    ๑   คะแนน 
อ่านไม่ได ้อ่านไม่ถูกตอ้ง ไม่ชดัเจนให ้ ๐    คะแนน 

 

ท่ี คาํ/ขอ้ความ 
การออกเสียง 

หมายเหตุ ถูกตอ้ง
(๑) 

ไม่ถูกตอ้ง 
(๐) 

๑ กรอบรูป       
๒ ปรับปรุง       
๓ กราบพระ       
๔ ครอบครัว       
๕ เปล่ียนแปลง       
๖ คล่องแคล่ว       
๗ เพลิดเพลิน    
๘ กวา้งขวาง       
๙ เควง้ควา้ง       
๑๐ ขวนขวาย      

 รวมคะแนน    
 
หมายเหตุ    ตอนท่ี  ๒  ใหน้กัเรียนสอบอ่านกบัครูทีละคน 
 
 

๙


