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คําทีม่ ตี วั สะกดมาตรา กน (ไม่ ตรงรู ป)
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แบบวินิจฉัยการอ่ าน
คําชี้แจง
แบบวินิจฉัยฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการทดสอบความรู ้ดา้ นการ
อ่านและการเขียนคําที่มีตวั สะกดแม่ กน ไม่ตรงรู ป
แบบแบบวินิจฉัยด้านการอ่าน มี ๒ ตอน ดังนี้
วินิจฉัยนี้ แบ่งเป็ น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การอ่ าน
แบบวินิจฉัยด้านการอ่าน มี ๒ ตอน ดังนี้
๑. การอ่านคํา มีคาํ จํานวน ๒๐ คํา
๒. การอ่านประโยค มีคาํ ที่ตอ้ งการให้อ่าน ๑๐ คํา
การดําเนินการ
๑. ครู ช้ ีแจงวิธีการทดสอบให้นกั เรี ยนเข้าใจ
๒. ให้นกั เรี ยนอ่านคําและประโยคตามแบบวินิจฉัยเป็ นรายบุคคล
๓. ครู บนั ทึกผลการอ่านคําในแบบบันทึกวินิจฉัย และสรุ ปผลการประเมินตามเกณฑ์
ข้ อควรระวัง อย่าให้นกั เรี ยนคนอื่นที่ยงั ไม่ได้สอบได้ยนิ เสี ยงอ่านของนักเรี ยนที่กาํ ลัง
ทดสอบ
เกณฑ์ การประเมิน
๑. เกณฑ์การให้คะแนน นักเรี ยนอ่านคําถูกต้อง ๑ คํา ได้ ๑ คะแนน นักเรี ยนอ่านคํา
ไม่ถูกต้อง ๑ คํา ไม่ได้คะแนน
๒. เกณฑ์การผ่าน นักเรี ยนอ่านคําได้ถูกต้องร้อยละ ๖๐ ( อ่านคําถูกต้อง ๑๘ คํา )
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
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ตอนที่ ๑ การอ่ านออกเสี ยงคํา จํานวน ๒๐ คํา
คําชี้แจง ให้ นักเรียนอ่ านคําต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง

กงสุ ล
นคร
ทหาร
พรกาฬ
อรุณ

พิรุณ
กาฬโรค
ตําบล
เณร
ประมาณ

สํ าราญ
สู ญ
ลําธาร
บุญคุณ
วาฬ
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ทูล
เกสร
ลําเค็ญ
เจริญ
ศีล

แบบบันทึกการวินิจฉัยการอ่ านคําในมาตรา กนไม่ ตรงรู ป
โรงเรี ยน.................................................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................................เขต................
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านคําแบบทดสอบการอ่าน โดยให้ครู ทาํ เครื่ องหมาย ในช่องตารางคําที่นกั เรี ยนอ่านได้
คําในประโยคที่กาํ หนดให้ จํานวน ๑๐ คํา

บันทึกการอ่านคําที่กาํ หนดให้ จํานวน ๒๐ คํา

1
2
3
4
5
เกณฑ์ การประเมิน นักเรี ยนอ่านออกเสี ยงคําถูกต้อง ๑๘ คําขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
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ผ่ าน / ไม่ ผ่าน

รวมคะแนน

เหรี ยญทอง

ฟุตบอล

ต้นตาล

อนุบาล

สงสาร

ครํ่าครวญ

สูตรคูณ
คํานวณ

สิ้ นสูญ

โจร

ศีล

วาฬ

ประมาณ

อรุ ณ

เจริ ญ

บุญคุณ

เณร

พระกาฬ

ลําเค็ญ

ลําธาร

ตําบล

ทหาร

เกสร

สูญ

กาฬโรค

นคร

ทูล

พิรุณ
สําราญ

กงสุ ล

ที่

ตอนที่ ๒ การอ่ านออกเสี ยงประโยค
คําชี้แจง ให้ นักเรียนอ่ านออกเสี ยงประโยคที่กาํ หนดให้ ต่อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง

๑. โจรเข้าไปขโมยของมีค่าในบ้าน ทําให้เจ้าของบ้านต้องสู ญเสี ยเงินทองมากมาย
๒. น้องร้องไห้ครํ่าครวญอย่างน่าสงสาร
๓. นักเรี ยนที่ท่องสู ตรคูณได้จะคิดคํานวณได้ดี
๔. นักเรี ยนอนุบาลนัง่ เล่นใต้ต้นตาล
๕. นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยนได้รับรางวัลเหรียญทอง
เกณฑ์ การประเมิน นักเรียนอ่ านออกเสียงคําทีก่ าํ หนดในประโยคถูกต้ อง ๖ คํา ถือว่ าผ่ านเกณฑ์

แผนการสอนซ่ อมเสริมการอ่ าน
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรากนไม่ ตรงรู ป
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ จํานวน ๒ ชั่วโมง
.................................................................................................................................................
ข้ อบกพร่ อง
นักเรี ยนอ่านคําที่มีตวั สะกดในมาตรา กนไม่ตรงรู ปไม่ถูกต้อง
จุดประสงค์ การเรียนรู้ นักเรี ยนอ่านคําที่มีตวั สะกดในมาตรากนไม่ตรงรู ปได้
สาระการเรียนรู้ การอ่านคําที่มีตวั สะกดในมาตรา กนไม่ตรงรู ป
กิจกรรม
ครั้งที่ ๑ ( เวลา ๒๐ นาที )
๑. ครู ให้นกั เรี ยนเล่นเกม “คําไหนถูกต้อง” โดยให้นกั เรี ยนจับคู่คาํ ที่อ่าน
ออกเสี ยงเหมือนกัน ครู แจกบัตรผลไม้ที่มีคาํ อ่านออกเสี ยงเหมือนกัน เป็ นคู่ แล้วให้นกั เรี ยน
อ่านคํา ที่ได้ และบอกว่าคําใดน่าจะเป็ นคําที่เขียนถูกต้อง และฝึ กอ่านออกเสี ยง ดังนี้

กาล

กาน

บุญ

บุณ

ศอล

ศร

มอญ

มอณ

๒.นักเรี ยนและครู ร่วมกันสนทนาถึงคําที่มีในบัตรคํารู ปผลไม้ โดยใช้คาํ ถามเพื่อ
กระตุน้ กระบวนการคิดของนักเรี ยน ดังนี้
๒.๑ คําที่อยูใ่ นบัตรคํา นักเรี ยนรู ้ไหมว่าคําใดเป็ นคําที่เขียนถูกต้อง
๒.๒ คําที่นกั เรี ยนคิดว่าถูกต้อง มีตวั ใดสะกดบ้าง
๒.๓ คําที่นกั เรี ยนคิดว่าสะกดถูกต้องอ่านว่าอย่างไรบ้าง
๒.๔ คําที่นกั เรี ยนอ่านออกเสี ยงเหมือน น สะกดหรื อไม่
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๓. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปองค์ความรู ้ให้ได้วา่ คําที่นกั เรี ยนอ่าน เช่น กาล
ศร มอญ บุญ เป็ นคําที่มีตวั สะกดในมาตรา กน ไม่ตรงรู ป เวลาอ่านออกเสี ยง เหมือนเสี ยง
น สะกด
๔. ครู ยกตัวอย่างคําจากบัตรคํามาฝึ กให้นกั เรี ยนฝึ กอ่าน ดังนี้
กาล
สะกดว่า
กอ – อา – นอ – กาน
ศร
สะกดว่า
สอ – ออ – นอ – สอน
มอญ
สะกดว่า
มอ – ออ – นอ – มอน
บุญ
สะกดว่า
บอ - -อุ – นอ - -บุน
๕. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๑ การอ่านคําที่มีตวั สะกดในมาตรา กนไม่ตรงรู ป
โดยฝึ กอ่านสะกดคําเป็ นรายบุคคล ครู บนั ทึกผลการอ่านอย่างละเอียด ว่า นักเรี ยนอ่านคําที่มี
ตัวสะกดตัวใดคล่อง หรื อไม่คล่องบ้าง เพื่อจะได้ฝึกฝนการอ่านซํ้าอีกครั้ง จนนักเรี ยนทุกคน
อ่านได้
๖. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างคําอื่นๆ ที่มีตวั สะกดในมาตรา กน ไม่ตรงรู ป แล้วฝึ ก
สะกดคํา ครู บนั ทึกผลการทํากิจกรรม
๗. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๒ ฝึ กอ่านคําจากภาพที่กาํ หนดให้ โดยแยกพยางค์
ของคําให้นกั เรี ยนฝึ กอ่าน ครู ตรวจผลการอ่านของนักเรี ยนเป็ นรายบุคล ถ้าผิด ให้นกั เรี ยนทํา
กิจกรรมใหม่ แจ้งผลการอ่านให้นกั เรี ยนได้รับทราบเพื่อจะได้ฝึกอ่านให้ถูกต้องในครั้งต่อไป
ครู บนั ทึกผลการทํากิจกรรมอย่างละเอียดเพื่อการซ่อมเสริ มในเรื่ องอื่นๆ ต่อไป
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ครั้งที่ ๒ ( เวลา ๒๐ นาที )
๑. นักเรี ยนอ่านบทร้อยกรอง “แม่กน” ตามครู และฝึ กอ่านด้วยตนเอง
แม่กนนั้นหรื อ
ห้าตัวจําจด
ล ลิงอนุบาล
การคูณ เปลี่ยนแปร
ญ หญิงกตัญญู
ฬ จุฬา นั้น

ชื่อตัวสะกด
สะกดไม่ตรงแม่
สาร ร เรื อ แท้
ณ สะกดพลัน
ก็ดูสาํ คัญ
วาฬและ กาฬโรค

๒. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสนทนาถึงคําที่มีตวั สะกดในมาตรา กน ไม่ตรงรู ป จากบท
ร้อยกรองที่อ่าน ว่ามีคาํ ใดบ้าง ให้นกั เรี ยนร่ วมกันตอบคนละ ๑ คําและครู เขียนในกระดานเพื่อจัด
หมวดหมู่ ดังนี้
ร สะกด มีคาํ ว่า สาร
ล สะกด มีคาํ ว่า อนุบาล
ณ สะกด มีคาํ ว่า การคูณ
ญ สะกด มีคาํ ว่า กตัญญู สําคัญ
ฬ สะกด มีคาํ ว่า วาฬ กาฬโรค
๓. นักเรี ยนและครู สรุ ปถึงเรื่ องคําที่มีตวั สะกดในมาตรากน ไม่ตรงรู ป จากบทร้อย
กรอง ว่า มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามตัวสะกด มีตวั สะกด คือ ณ ญ ร ล ฬ
๔.ให้นกั เรี ยน ฝึ กอ่านคําเป็ นรายบุคคลอีกครั้ง
๕. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๓ ฝึ กอ่านคําทํากําหนดให้ โดยให้นกั เรี ยนฝึ กอ่านเป็ น
รายกลุ่ม และรายบุคคล นักเรี ยนออกเสี ยงผิด ให้ฝึกอ่านกับคุณครู จนอ่านได้ถูกต้อง
ครู บนั ทึกผลการทํากิจกรรมของนักเรี ยนทุกขั้นตอน เน้นการอ่านออกเสี ยงพยัญชนะ สระ
และคําควบกลํ้าให้ชดั เจนและแจ้งผลการอ่านให้นกั เรี ยนได้รับรู ้
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๖. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๔ ให้นกั เรี ยนอ่านคําและโยงคําให้ตรงกับภาพ โดยให้
นักเรี ยนฝึ กอ่าน และโยงคําให้ตรงกับภาพ โดยมีครู คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และตั้งคําถามเพื่อให้
นักเรี ยนได้ตอบคําถาม เพื่อนําไปสู่ การออกเสี ยงคํา เช่น
- ผูห้ ญิงในภาพน่าจะมีอาชีพอะไร
- เครื่ องหมายที่นกั เรี ยนเห็นในภาพเป็ นเครื่ องหมายอะไร
- ปลาในภาพน่าจะเป็ นปลาอะไร
- ให้สงั เกตผูช้ ายในภาพเขามีอะไรที่ผดิ ปกติบา้ ง และผิดปกติอย่างไร
- กีฬาที่นกั เรี ยนเห็นในภาพเป็ นกีฬาประเภทใด
ฯลฯ
๗. นักเรี ยนและครู ร่วมกันฝึ กอ่านคําจากแบบฝึ กอีกครั้งหนึ่ง และให้นกั เรี ยนค้นหา
คําที่มีตวั สะกดในมาตรากนไม่ตรงรู ป บันทึกลงสมุด ส่ งครู ตรวจในวันถัดไป
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ครั้งที่ ๓ (เวลา ๒๐ นาที)
๑.ให้นกั เรี ยนร่ วมกันร้องเพลง “แม่กนมีอะไรบ้าง”

“ เพลงแม่ กนมีอะไรบ้ าง”
เนื้อร้อง วิบูลย์ ศรี โสภณ
ทํานอง รอวันเธอว่าง
ขอเวลาสามนาที เชิญน้องพีม่ าร่ วมร้องเพลง น้องนัดใครอยู่ บอกเขาให้รู้
เสี ยเลยคนเก่ง ว่ามีธุระให้ไปเสี ยเอง น้องขอฟังเพลงนะสุ ดที่รัก
เพลงเขาจะบอกมาตราแม่กน เพลงเขาจะบอกให้รู้ทุกคน มาตราแม่กนมี
หกตัวหนา มาตราแม่กนจะบอกไงหนา
มี ร เรื อ และ ล ลิง อีก ญ หญิง ทั้ง ฬ จุฬา ยังมี น หนูจดจํา
ให้รู้ นะพี่จ๋า อีกตัวสุ ดท้าย ณ เณร กานดา พวกเราจะมาร่ วมร้อง
วันนี้ใครนิ่งมาร่ วมร้องเพลง วันนี้ใครนิ่งไม่ร่วมบรรเลง รับรองจบเพลง
จะไม่ได้ความรู ้ รับรองว่าเพลงจะไม่ให้ความรู ้ รับรองว่าครู จะไม่สอนร้องเพลง

นักเรี ยนและครู ร่วมกันสนทนาถึงเนื้อเพลง ว่าตัวสะกดไม่ตรงรู ปในมาตรา กน
จากเนื้ อเพลง มีตวั สะกด ๕ ตัว คือ ร ล ญ ฬ ณ
๒. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๕ ให้นกั เรี ยนอ่านคําที่กาํ หนดให้แล้วระบายสี ลงในช่อง
สี่ เหลี่ยมตามที่กาํ หนดคือ
สี แดง ระบายสี ลงในช่องที่มีคาํ สะกดด้วย ร
สี เขียว ระบายสี ลงในช่องที่มีคาํ สะกดด้วย ล
สี ม่วง ระบายสี ลงในช่องที่มีคาํ สะกดด้วย ณ
สี ฟ้า ระบายสี ลงในช่องที่มีคาํ สะกดด้วย ฬ
สี เหลือง ระบายสี ลงในช่องที่มีคาํ สะกดด้วย ญ
๓. ครู สงั เกตและบันทึกการอ่านของนักเรี ยนอย่างละเอียด เน้นการออกเสี ยงที่ชดั เจน
รวมทั้ง ร ล ควบกลํ้า
๔. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๖ ให้นกั เรี ยนอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงรู ปในมาตรา กน
จํานวน ๒๐ คํา แล้วจัดหมวดหมู่คาํ ที่มีตวั สะกดเหมือนกันเขียนลงในตารางให้ถูกต้อง ครู
บันทึกข้อมูลการอ่านของนักเรี ยนให้ชดั เจน ว่านักเรี ยนแต่ละคน อ่านได้ถูกต้องสมบูรณ์ กี่คาํ ถ้า
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นักเรี ยนอ่านได้นอ้ ยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของคําที่กาํ หนดให้ ครู หาคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกด แม่ กน ที่คิดว่ามีความยากง่ายใกล้เคียงกันมาให้นกั เรี ยนอ่าน แล้วบันทึกข้อมูล
๕. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปคําที่ได้ฝึกอ่านและฝึ กกิจกรรมตามแบบฝึ ก ว่ามีคาํ
ใดบ้างที่อ่านออกเสี ยงไม่คล่อง ร่ วมกันฝึ กอ่านอีกครั้ง โดยครู เขียนคํานั้นในกระดานดําแล้วให้
นักเรี ยนอ่านซํ้าอีกครั้ง แล้วให้นกั เรี ยนบันทึกลงสมุด
สื่ อการเรียนรู้ ๑. บทร้อยกรอง เรื่ อง “แม่กน”
๒. เพลง “แม่กนมีอะไรบ้าง”
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการวัด
- การสังเกตการร่ วมกิจกรรม
- การตรวจผลงานการทําแบบฝึ ก
- สังเกตการอ่าน การเขียน
๒. เครื่องมือการวัด
- แบบบันทึกการเขียนของนักเรี ยน
- แบบบันทึกการตรวจผลงานการทําแบบฝึ ก
๓. เกณฑ์การประเมิน
นักเรี ยนผ่านเกณฑ์การอ่านหลังเรี ยน ร้อยละ ๗๐
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แบบฝึ กที่ ๑
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กนไม่ ตรงรู ป
นักเรียนฝึ กอ่ านสะกดคําที่กาํ หนดให้ ต่อไปนี้
๑.

ศาล
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

๒.
บุญ
ผล
วาฬ
เหรียญ
โจร
สาร
ศีล
หาร
คูณ

สะกดว่ า

สอ –อา – นอ - สาน

สะกดว่ า

บอ –อุ – นอ - บุน

สะกดว่ า

ผอ – โอะ - นอ – ผน

สะกดว่ า

วอ – อา – นอ - วาน

สะกดว่ า

หรอ – เอีย – นอ – เหรียน

สะกดว่ า

จอ – โอ – นอ – โจน

สะกดว่ า

สอ – อา - นอ – สาน

สะกดว่ า

สอ – อี – นอ – สี น

สะกดว่ า

หอ – อา - นอ – หาน

สะกดว่ า

คอ - อู – นอ – คูน
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แบบฝึ กที่ ๒
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กน ไม่ ตรงรู ป
นักเรียนอ่ านคําตรงกับภาพต่ อไปนี้

ข้ อที่

ภาพ

การอ่ าน

เหรียญทอง อ่ านว่ า เหรียน – ทอง
๑.

๒.

ฟุตบอล อ่ านว่ า ฟุด - บอน

๓.

บําเพ็ญ

อ่านว่ า บํา – เพ็น

๔.

วาฬ

อ่ านว่ า วาน

ข้ อที่

ภาพ

การอ่ าน
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ของขวัญ อ่ านว่ า ของ - ขวัน

๕.

๖.

ภาพเด็กอนุบาล

อนุบาล อ่ านว่ า อะ – นุ – บาน

๗

อาหาร อ่ านว่ า

๘

ต้ นตาล อ่ านว่ า ต้ น – ตาน

๙

พิการ

อ่ านว่ า พิ – กาน

๑๐.

ลําธาร

อ่ านว่ า ลํา – ทาน
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อา - หาน

แบบฝึ กที่ ๓
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดไม่ ตรงรู ปในมาตรา กน
นักเรียนอ่ านคําทีก่ าํ หนดให้ ต่อไปนี้
๑. สงสาร

อ่ านว่ า

สง – สาน

๒. สั ญญา

อ่ านว่ า

สั น – ยา

๓. บริเวณ

อ่ านว่ า

บอ – ริ - เวน

๔. กาฬโรค

อ่ านว่ า

กาน – ละ –โรก

๕. อนุบาล

อ่ านว่ า

อะ – นุ – บาน

๖.

ปริญญา

อ่ านว่ า

ปะ – ริน – ยา

๗.

บริเวณ

อ่ านว่ า

บอ – ริ – เวน

๘.

ลําธาร

อ่ านว่ า

ลํา – ทาน

๙. สามเณร

อ่ านว่ า

สาม – มะ – เนน

๑๐. สั ญญา

อ่ านว่ า

สั น - ยา
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แบบฝึ กที่ ๔
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กน ไม่ ตรงรู ป
ให้ นักเรียนอ่ านคําแล้ วโยงคําให้ ตรงกับภาพ

๑.

สามเณร

๒.

เหรียญ

๓.

พยาบาล





๔.

ฟุตบอล
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๕.

พิการ





๖.

อาหาร





๗.

การคูณ



๘.

ต้ นตาล



๙. ของขวัญ
๑๐.

วาฬ
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๒X๒

แบบฝึ กที่ ๕
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กนไม่ ตรงรู ป
ให้ นักเรียนอ่ านคําต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ องแล้ วระบายสี ลงในช่ องสี่ เหลีย่ ม
สี แดง คําทีส่ ะกดด้ วย ร
สี เขียว คําทีส่ ะกดด้ วย ล
สี ม่วง คําทีส่ ะกดด้ วย ณ

สี ฟ้า คําทีส่ ะกดด้ วย ฬ
สี เหลือง คําทีส่ ะกดด้ วย ญ

วาฬ  สํ าคัญ 
สงสาร  บุญ 
ศีล  ลําธาร 
การคูณ สั ญญา
บําเพ็ญ ปฏิญาณ

ปริมาณ 
ฟุตบอล 
กาฬโรค
กันดาร 
ต้ นตาล
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พยาบาล 
ของขวัญ
ปริญญา 
พระกาฬ
สามเณร

แบบฝึ กที่ ๖
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กน ไม่ ตรงรู ป
นักเรียนอ่ านคําทีก่ าํ หนดต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง แล้ วจัดหมวดหมู่คาํ ทีม่ ีตัวสะกด
เหมือนกันเขียนลงในตารางให้ ถูกต้ อง

อนุบาล
ข้ าวสาร
แอบเปิ ล
วาฬ
เชิญ
คําทีม่ ี ร สะกด

การคูณ
สรรเสริญ
แหลกลาญ
บริการ
สั ญญา
คําทีม่ ี ล สะกด

พระกาฬ
ทหาร
ต้ นตาล
ปริญญา
ศาล
คําทีม่ ี ญ สะกด
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ขอบคุณ
เมรุ
ลําธาร
กาฬโรค
อาหาร

คําทีม่ ี ณ สะกด

คําทีม่ ี ฬ สะกด

แบบวินิจฉัยการเขียน

เกณฑ์ การประเมิน นักเรียนทีเ่ ขียนคําได้ ถูกต้ อง ๕ คําถือว่ าผ่ านเกณฑ์
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วิมล
รวม
คะแนน

สิ งขร

จราจร

วาฬ

เจริ ญ

สายชล

เพล

อาจิณ

ชื่อ – สกุล
ชํานาญ

เลข
ที่

เคี่ยวเข็ญ

ตอนที่ ๓ การเขียนคํา
คําชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนตามคําบอก จํานวน ๑๐ คํา
ชํานาญ
อาจิณ
เพล
เคีย่ วเข็ญ
สายชล
เจริญ
วาฬ
จราจร
สิ งขร
วิมล
แบบบันทึกการประเมินการเขียนคําในมาตรา กนไม่ ตรงรู ป
โรงเรี ยน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................................เขต................
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนคําแบบทดสอบการอ่าน โดยให้ครู ทาํ เครื่ องหมาย ในช่อง
ตารางคําที่นกั เรี ยนอ่านได้

แนวการสอนซ่ อมเสริมการเขียน
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กนไม่ ตรงรู ป
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ จํานวน ๒ ชั่วโมง
.................................................................................................................................................
ข้ อบกพร่ อง นักเรียนเขียนสะกดคําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กนไม่ ตรงรู ปไม่ ถูกต้ อง
จุดประสงค์
นักเรียนเขียนคําทีม่ ีตวั สะกดไม่ ตรงรู ปในมาตรา กนได้
แนวการจัดกิจกรรม
ครั้งที่ ๑ (เวลา ๒๐ นาที )
๑.ให้นกั เรี ยนเล่นเกม “หัวใจหาคู่” ครู แจกบัตรคํารู ปหัวใจครึ่ งซี กที่มีคาํ ให้นกั เรี ยน
แต่ละคน หาคู่บตั รคํารู ปหัวใจครึ่ งซี กนํามาต่อกันเป็ นคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงรู ปในมาตรา กน
แล้วอ่านพร้อมกัน ใครจับคู่และอ่านได้ก่อนถือว่าชนะ โดยมีลกั ษณะของบัตรคํารู ปหัวใจดังนี้

ของ ขวัญ

อา

ต้น

ตาล

หาร

สํา

ลํา

ธาร
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คัญ

กาฬ

โรค

นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปผลการเล่นเกมว่านักเรี ยนจับคู่ และอ่านถูกต้องหรื อไม่
๒. เขียนวงกลมล้อมรอบพยัญชนะที่ออกเสี ยงเหมือน น สะกด แล้วเขียนลงใน
บรรทัดข้างล่างให้ถูกต้อง ครู ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกผล จะได้ตวั สะกดในมาตรากนไม่
ตรงรู ป คือ ณ ญ ฬ ร ล
๓. ให้นกั เรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างคําที่มีตวั สะกดในมาตรากนไม่ตรงรู ป แล้วเขียน
ในกระดานดํา ครู ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกผล
๔. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๒ เติมตัวสะกดในคําที่กาํ หนดให้ ให้ถูกต้องแล้วโยง
เส้นจับคู่คาํ แล้วอ่านออกเสี ยง ครู บนั ทึกผล นักเรี ยนคนใดยังเติมตัวสะกดไม่ถูกต้อง ครู ให้แก้ไข
ใหม่ให้ถูกต้องแล้วโยงเส้นจับคู่คาํ ใหม่ ครู บนั ทึกผล
ครั้งที่ ๒ (เวลา ๒๐ นาที)
๑. ให้นกั เรี ยนทบทวนบทร้อยกรอง “แม่กน” เพื่อฝึ กอ่านคําที่มีตวั สะกด
ในมาตรา กน ไม่ตรงรู ป
แม่กนนั้นหรื อ
ห้าตัวจําจด
ล ลิงอนุบาล
การคูณ เปลี่ยนแปร
ญ หญิงกตัญญู
ฬ จุฬา นั้น

ชื่อตัวสะกด
สะกดไม่ตรงแม่
สาร ร เรื อ แท้
ณ สะกดพลัน
ก็ดูสาํ คัญ
วาฬและ กาฬโรค

๒.ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๓ เติมตัวสะกดคําที่กาํ หนดให้ ให้ถูกต้อง ครู ตรวจ
ความถูกต้อง บันทึกผล
๓. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๔ ให้นกั เรี ยนเขียนคําจากคําอ่านที่กาํ หนดให้ ครู บนั ทึก
ผล
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๔.ให้นกั เรี ยนฝึ กแต่งประโยคจากคําในแบบฝึ กที่ ๔ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจคําที่
เขียน ครู บนั ทึกผล สําหรับนักเรี ยนที่ยงั แต่งประโยคไม่ได้ ครู อธิ บายความหมายของคําแล้วให้
นักเรี ยนฝึ กแต่งประโยคใหม่ ครู บนั ทึกผลความก้าวหน้าในการเขียน
๕. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปการเขียนและการอ่านคําที่มีตวั สะกดไม่ตรงรู ปใน
มาตรา กน
ครั้งที่ ๓ (เวลา ๒๐ นาที )
๑. ให้นกั เรี ยนเล่นเกม เป่ า ยิง้ ฉุบ เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนสามารถเขียนคําที่มีตวั สะกด
ในมาตรากนไม่ตรงรู ปได้อย่างรวดเร็ ว และสนุกสนาน โดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นสองกลุ่ม และ
ให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนออกมาทีละคน มาเขียนคําถามคําสัง่ ของครู ในการเขียนคําแต่ละครั้ง
นักเรี ยนจะต้องเป่ า ยิง้ ฉุบ เพื่อเสี่ ยงว่ากลุ่มใดจะได้เริ่ มเขียนก่อน เพื่อป้ องกันไม่ให้ผเู ้ รี ยนลอก
เลียนคําของฝ่ ายตรงข้าม หรื อเขียนคําซํ้ากัน
ตัวอย่าง
- ครู บอกให้นกั เรี ยนเขียนคําที่สะกดด้วย “ณ”
- ผูเ้ ล่นฝ่ าย ก เป่ า ยิง้ ฉุ บ กับฝ่ าย ข แล้วชนะฝ่ าย ข ผูเ้ ล่นฝ่ าย ก จะได้เขียนคํา
ก่อน
๒. ในการแข่งขันเขียนคําในแต่ละรอบ ครู กาํ หนดเวลาไว้ ๓๐ วินาทีต่อ ๑ คํา ถ้าครบ
กําหนดเวลา ฝ่ ายใดเขียนไม่ทนั ก็จะไม่ได้รับคะแนนของคํานั้น การให้คะแนนกําหนดคําละ ๑
คะแนน
๓. เมื่อนักเรี ยนแข่งขันครบ ๕ คําก็จะทําการ เป่ า ยิง้ ฉุ บ เพื่อเอาคําจากฝ่ ายตรงข้าม
มาเป็ นของตน
ตัวอย่าง
เมื่อแข่งขันครบ ๕ คน
ฝ่ าย ก เขียนคําได้ ๔ คํา ได้ ๔ คะแนน
ฝ่ าย ข เขียนคําได้ ๕ คํา ได้ ๕ คะแนน
หลังจาก เป่ า ยิง้ ฉุ บ กันแล้วฝ่ าย ข ชนะ ก็จะได้คาํ ทั้งหมดของฝ่ าย ก ไปเป็ น
ของตนในรอบนี้อีก ๔ คํา สรุ ปคะแนน จะเป็ นอย่างนี้
ฝ่ าย ก ได้คะแนน ๔ คะแนน
24

ฝ่ าย ข ได้คะแนน ๙ คะแนน
๔. หลังจากนั้นก็ดาํ เนิ นกิจกรรมต่อไปเรื่ อยๆ จนผูเ้ รี ยนได้เล่นครบทุกคน และได้
ฝึ กคําที่มีตวั สะกดในมาตรากนไม่ตรงรู ปจนคล่อง
๕. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๕ นักเรี ยนขีดเส้นใต้คาํ ที่เขียนผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง
ครู ตรวจสอบ บันทึกผล และแจ้งผลให้นกั เรี ยนทราบ นักเรี ยนคนใดทําผิด ให้แก้ไขให้ถูกต้อง
๖. ให้นกั เรี ยนทําแบบฝึ กที่ ๖ นําคําที่กาํ หนดให้ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง แล้ว
ฝึ กอ่านเป็ นประโยค ครู บนั ทึกผล
๗. นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปการเขียนคําที่มีตวั สะกดในมาตรากนไม่ตรงรู ป
๘. ให้นกั เรี ยนทําแบบประเมินผลการอ่านและการเขียนคําที่ไม่ตรงรู ปในมาตรา
กน เป็ นรายบุคคล ครู บนั ทึกผล และตรวจสอบการผ่านเกณฑ์การประเมิน
สื่ อการเรียนรู้ ๑. บทร้อยกรอง เรื่ อง “แม่กน”
๒. เพลง “แม่กนมีอะไรบ้าง”
๓. เกม “หัวใจหาคู่”
๔. เกม “เป่ า ยิง้ ฉุ บ”
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการวัด
- การสังเกตการร่ วมกิจกรรม
- การตรวจผลงานการทําแบบฝึ ก
- สังเกตการเขียน
๒. เครื่ องมือการวัด
- แบบบันทึกการเขียนของนักเรี ยน
- แบบบันทึกการตรวจผลงานการทําแบบฝึ ก
๓. เกณฑ์การประเมิน
นักเรี ยนผ่านเกณฑ์การเขียนหลังเรี ยน ร้อยละ ๖๐
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แบบฝึ กที่ ๑
เรื่อง คําทีม่ ตี วั สะกดในมาตรา กน ไม่ ตรงรู ป
ให้ นักเรียนเขียนวงกลมล้ อมรอบพยัญชนะทีอ่ อกเสี ยงเหมือน น สะกด แล้ วเขียนลงในบรรทัดข้ างล่ าง

ตัวสะกดในมาตรา กน

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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แบบฝึ กที่ ๒
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กน ไม่ ตรงรู ป
ให้ นักเรียนเติมตัวสะกดให้ ถูกต้ อง โยงเส้ นจับคู่คาํ แล้ วอ่ านออกเสียง

๑.พยาบา.......
๒.ของขวั........
๓.บําเพ็.........
๔.การคู..........
๕.พระกา........
๖.สามเณ.......
๗.ฟุตบอ........
๘.ถือศี..........
๙.เม..........
๑๐.วา......























ฟุตบอล
ถือศีล
เมรุ
วาฬ
พยาบาล
ของขวัญ
บําเพ็ญ
พระกาฬ
การคูณ
สามเณร

Ro

27

se

แบบฝึ กที่ ๓
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดไม่ ตรงตามมาตราตัวสะกด แม่ กน
ให้ นักเรียนเติมตัวสะกดทีก่ าํ หนดให้ แล้ วอ่ านออกเสี ยงให้ ถูกต้ อง
ร

๑. สํ าคั_____
๒. กา___โรค
๓. ทําเว____
๔. ผ____ไม้
๕. ประมา___
๖. อากา____
๗. พยาบา_____
๘. ของขวั_____
๙. ทําบุ_____
๑๐. พิก_____

ล

ณ

ญ

ฬ

๑๑. ลําธา_____
๑๒. สี นํา้ ตา____
๑๓. สั ___ญา
๑๔. ราษฎ____
๑๕. พระกา____
๑๖. เคีย่ วเข็_____
๑๗. รางวั____
๑๘. โจ____
๑๙. สงสา_____
๒๐. รําคา_____
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แบบฝึ กที่ ๔
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดไม่ ตรงรู ปในมาตรา กน ( ร ล ญ ณ ฬ รุ)
ให้ นักเรียนเขียนคําจากคําอ่ านทีก่ าํ หนดให้ แล้ วฝึ กอ่ าน
คําอ่ าน
๑. พะ – ยา – บาน
๒. ฟุด – บอน
๓. รัด – ชะ – กาน
๔. พาน – โรง
๕. กะ – ตัน – ยู
๖. สี – นํา้ - ตาน
๘. ทะ – นา – คาน
๙. ทะ – หาน
๑๐. กาน – ละ – โรก











คํา
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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แบบฝึ กที่ ๕
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดไม่ ตรงรู ปในมาตรา กน ( ร ล ญ ณ ฬ รุ)
ให้ นักเรียนขีดเส้ นใต้ คาํ ที่เขียนผิดละแก้ ไขให้ ถูกต้ อง

คําที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คํา
อาหาล
สํ าคัญ
บริการ
พระกาฬ
ขอบคุญ
ข้ าวสาร
เณรุ
ต้ นตาล
ทหาร
บําเพ็ณ

แก้ ไขเป็ น

ลูกบอล ศาล
ลําธาร
สํ าราญ
ปริมาร
พิการ
กาฬโรค กาฬเวลา
บุญ
เชิญ
บริวาร
รําคาร
เมรุ
เวร
เหรียล
พยาบาล
หาร
เอบเปิ ร
ปฏิญาณ ปริมาณ
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แบบฝึ กที่ ๖

เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดในมาตรา กน ไม่ ตรงรู ป
นักเรียนนําคําทีก่ าํ หนด เขียนลงในช่ องว่ างให้ ถูกต้ อง
กตัญญู วาฬ
สู ตรคูณ ข้ าวสาร

ทหาร ทําบุญ สั ญญา
ของขวัญ สามเณร ธนาคาร

๑. คุณยายไป..............................ทีว่ ดั
๒. วันนีค้ ุณแม่ ไม่ ได้ หุงข้ าว เพราะไม่ มี..............................
๓. คุณครู ไปฝากเงินที.่ .............................................
๔. นักเรียนท่ อง.........................................ทุกวัน
๕. .............................เป็ นสั ตว์ นํ้าทีเ่ ลีย้ งลูกด้ วยนม
๖. คุณครู มอบ...............................ให้ กบั นักเรียนที่ทาํ ความดี
๗. คุณพ่ อ.................................กับเด็กๆ ว่ าจะพาไปเทีย่ วทะเล
๘. ความ.....................................รู้ คุณ เป็ นสิ่งดีที่เด็กๆ ควรทํา
๙. ....................................มีหน้ าทีป่ ้ องกันรักษาประเทศ
๑๐. ในวัดมี พระ และ....................................................
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แบบประเมินอ่ านและการเขียน
คําพืน้ ฐานภาษาไทย
เรื่อง คําทีม่ ีตัวสะกดไม่ ตรงรู ปในมาตรา กน
ชื่อ................................................................................เลขที.่ .......................ชั้น............................
คําชี้แจง แบบประเมินอ่ านและการเขียนคําทีม่ ีตัวสะกดไม่ ตรงรู ปในมาตรา กน ฉบับนี้
มีจาํ นวน ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การอ่ านออกเสี ยงคํา จํานวน ๒๐ คํา
ตอนที่ ๒ การอ่ านออกเสี ยคําในประโยค จํานวน ๕ ประโยค ( ๑๐ คํา )
ตอนที่ ๓ การเขียนคําตามคําบอก จํานวน ๑๐ คํา
ตอนที่ ๑ การอ่ านออกเสี ยงคํา จํานวน ๒๐ คํา
คําชี้แจง ให้ นักเรียนอ่ านคําต่ อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง

กงสุ ล
นคร
ทหาร
พรกาฬ
อรุณ

พิรุณ
กาฬโรค
ตําบล
เณร
ประมาณ

สํ าราญ
สู ญ
ลําธาร
บุญคุณ
วาฬ
32

ทูล
เกสร
ลําเค็ญ
เจริญ
ศีล

แบบบันทึกการประเมินการอ่ านคําในมาตรา กนไม่ ตรงรู ป
โรงเรี ยน.................................................... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................................เขต................
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนอ่านคําแบบทดสอบการอ่าน โดยให้ครู ทาํ เครื่ องหมาย ในช่องตารางคําที่นกั เรี ยนอ่านได้
คําในประโยคที่กาํ หนดให้ จํานวน ๑๐ คํา

บันทึกการอ่านคําที่กาํ หนดให้ จํานวน ๒๐ คํา

1
2
3
4
5
เกณฑ์ การประเมิน นักเรี ยนอ่านออกเสี ยงคําถูกต้อง ๑๘ คําขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
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ผ่ าน / ไม่ ผ่าน

รวมคะแนน

เหรี ยญทอง

ฟุตบอล

ต้นตาล

อนุบาล

สงสาร

ครํ่าครวญ

สูตรคูณ
คํานวณ

สิ้ นสูญ

โจร

ศีล

วาฬ

ประมาณ

อรุ ณ

เจริ ญ

บุญคุณ

เณร

พระกาฬ

ลําเค็ญ

ลําธาร

ตําบล

ทหาร

เกสร

สูญ

กาฬโรค

นคร

ทูล

พิรุณ
สําราญ

กงสุ ล

ที่

ตอนที่ ๒ การอ่ านออกเสี ยงประโยค
คําชี้แจง ให้ นักเรียนอ่ านออกเสี ยงประโยคที่กาํ หนดให้ ต่อไปนีใ้ ห้ ถูกต้ อง

๑. โจรเข้าไปขโมยของมีค่าในบ้าน ทําให้เจ้าของบ้านต้องสู ญเสี ยเงินทองมากมาย
๒. น้องร้องไห้ครํ่าครวญอย่างน่าสงสาร
๓. นักเรี ยนที่ท่องสู ตรคูณได้จะคิดคํานวณได้ดี
๔. นักเรี ยนอนุบาลนัง่ เล่นใต้ต้นตาล
๕. นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยนได้รับรางวัลเหรียญทอง
เกณฑ์ การประเมิน นักเรียนอ่ านออกเสียงคําทีก่ าํ หนดในประโยคถูกต้ อง ๖ คํา ถือว่ าผ่ านเกณฑ์
ตอนที่ ๓ การเขียนคํา
คําชี้แจง ให้ นักเรียนเขียนตามคําบอก จํานวน ๑๐ คํา
ชํานาญ
เพล
สายชล
วาฬ
สิ งขร

อาจิณ
เคีย่ วเข็ญ
เจริญ
จราจร
วิมล
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วิมล
รวม
คะแนน

สิ งขร

จราจร

วาฬ

เจริ ญ

สายชล

เพล

อาจิณ

ชื่อ – สกุล
ชํานาญ

เลข
ที่

เคี่ยวเข็ญ

แบบบันทึกการประเมินการเขียนคําในมาตรา กนไม่ ตรงรู ป
โรงเรี ยน..............................................
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................................เขต................
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเขียนคําแบบทดสอบการอ่าน โดยให้ครู ทาํ เครื่ องหมาย ในช่อง
ตารางคําที่นกั เรี ยนอ่านได้

