ชื่อเรื่อง
การพัฒนาชุดฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนค้าควบกล้า
โดยใช้เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
ผู้วิจัย
สังกัด
ปีการศึกษา

นางสาวสุจิตรา แก้วสากล
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2561
บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคาควบกลาโดยใช้
เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยชันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาความสามารถด้านอ่านและการเขียนคาควบกลา หาประสิท ธิภ าพของ
ชุด ฝึก ทัก ษะส่ง เสริม ความสามารถด้า นการอ่า นและการเขีย นคา ควบกลาที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการ
เขียนคาควบกลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 จานวน 30 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ทดลอง วันละ 1 แผน แผนละ 60 นาที ทุกวันทาการ รวมระยะเวลา 16 วันทาการ เครื่องมือที่ใช้
ในการทดลองคือ ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาควบกลา ชันประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 16 ชุด ใช้
คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT จานวน
16 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและเขียนคาควบกลา ชัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 50 ข้อ เป็นแบบทดสอบให้นักเรียนอ่านคาที่กาหนดให้อ่านถูกต้องได้คา
ละ 1 คะแนน รวม 50 คา คิดเป็นคะแนนทังหมด 50 คะแนน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนคาควบกลา จานวน 10 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียนคาควบกลาสูงกว่าก่อนเรียน
2. ชุดฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคาควบกลา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 89.98/89.94 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80

3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและการเขียนคาควบกลา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคาควบกลา
เท่ากับ 0.6839 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึน 0.6839 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.39
4. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT ร่วมกับชุดฝึกทักษะส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและการ
เขียนคาควบกลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 48.46
คำสำคัญ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ, เทคนิค TGT, ชุดฝึกทักษะ, คาควบกลา

การจัดการเรียนรูดวยการเรียนรวมมือ เทคนิค TGT
แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
เรื่อง คําควบกล้ํา

นางสาวสุจิตรา แกวสากล
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

โรงเรียนเทศบาลบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT
แผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ประจําภาคเรียนที่ 2 เรื่อง คําควบกล้ํา
เวลา 20 ชั่วโมง
แผนการเรียนรูที่ 1 เรื่อง คําควบกล้ํา กร ที่ขึ้นตน กระ ที่เปนคํานาม เวลา 1 ชั่วโมง
1. สาระสําคัญ
คําควบกล้ําเปนลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การศึกษาคําควบกล้ําจะทําใหสามารถอานออก
เสียง และเขียนไดถูกตอง อีกทั้งสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
2.1 สาระการอาน
- สามารถอานออกเสียงคําควบกล้ําไดถูกตองคลองแคลวตามหลักการอาน
- สามารถบอกความหมายของคําและขอความโดยใชพจนานุกรมได
2.2 สาระการเขียน
- สามารถเขียนคําควบกล้ําไดถูกตองตามความหมายและนําไปใชไดเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทที่ดีในการเขียน และมีนิสัยรักการเขียน
2.3 สาระการฟง การดู และการพูด
- การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการฟง การดู และการพูด
2.4 สาระหลักการใชภาษา
- มีความรูความเขาใจลักษณะเสียง และรูปของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตที่ประกอบ
เปนคําและพยางคได
- สามารถอานและเขียนคําไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา
2.5 สาระวรรณคดี และวรรณกรรม
- สามารถอานบทรอยกรองได
2.6 การพัฒนากระบวนการคิด
- มีพัฒนาการ การคิดคลอง
- มีพัฒนาการ การคิดแกปญหา โดยเปนผูมีความใฝรูใฝเรียนสนใจสิ่งรอบดาน
3. จุดประสงคการเรียนรู
3.1 นักเรียนสามารถอานออกเสียงคําควบกล้ํา กร ที่ตน กระ..ที่เปนคํานามไดถูกตองอยางนอย
25 คํา จากทั้งหมด 30 คํา

3.2
3.3
3.4
3.5

นักเรียนสามารถบอกความหมายของคําควบกล้ําโดยใชพจนานุกรมได
นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทที่ดีในการเขียน และมีนิสัยรักการเขียน
นักเรียนปฏิบัติตนในการเรียนดวยความตั้งใจ มีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
นักเรียนสามารถอานบทรอยกรองกาพยยานี 11 ตามจังหวะที่ครูกําหนดใหได

4. สาระการเรียนรู
4.1 การอานคําควบกล้ํา กร
- ลักษณะการอานคําควบกล้ําที่ตน กระ....ที่เปนคํานาม
- ฝกอานออกเสียง กระ.... ตามแบบฝกอาน
4.2 การเขียนคําควบกล้ํา
- การเขียนคําควบกล้ําไดถูกตองตามความหมาย
- การมีมารยาทในการเขียน และมีนิสัยรักการเขียน
4.3 การฟง การดู และการพูด
- การปฏิบัติตนเปนผูมีมารยาทในการฟง การดูและการพูด
4.4 การอานบทรอยกรอง
- การอานบทรอยกรองกาพยยานี 11
5. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค TGT
1. ทดสอบการอานและการเขียนจากแบบฝกทดสอบกอนเรียน
2. ครูเตรียมเอกสาร ใบงาน อุปกรณการเลนเกมที่ใชในกิจกรรมการเรียนรูใหพรอม
ขั้นที่ 1 การแบงกลุมนักเรียนคละความสามารถ
1. ครูชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยใชทีมแขงขัน (TGT) ใหนักเรียน
เขาใจและชี้แจงใหนักเรียนทราบบทบาท หนาที่ของสมาชิกในกลุม แบงนักเรียนเขากลุม กลุมละ 5 คน
คละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน
2. สมาชิกในกลุมรวมกันเลือกหัวหนากลุม ซึ่งสมาชิกทุกคนจะอยูในกลุมเดิมการใช TGT ทุก
คนตองแลกเปลี่ยนการเรียนรูหรือติวความรูใหแกกัน
3. แตละกลุมทํางานใหเสร็จตามกําหนดและรวมแขงขันเกมทางวิชาการ
4. คะแนนของกลุมจะไดจากคะแนนของสมาชิกแตละคนที่ไปแขงขันกับกลุมอื่นมารวมกันแลว
หาคาเฉลี่ย กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเปนกลุมชนะ

ขั้นที่ 2 การนําเสนอความรู
1. ครูเตรียมความพรอมเพื่อสรางสมาธินักเรียน โดยการใหนักเรียนนั่งสมาธิ 3 นาที หายใจเขา
พุทธ หายใจออก โธ เมื่อครบกําหนดเวลานักเรียนลืมตาชา ๆ พูดพรอมกันวา “เอามือวางไวบนตัก ฉัน
นารัก นารักจริง ๆ ทําตัวเงียบ ๆ นิ่ง ๆ ทําตัวเงียบ ๆ นิ่ง ๆ นารัก จริง ๆ ป. 3 ”นักเรียนทําทาทาง
ประกอบโดยการเอามือตบเขาเปนจังหวะ ครูใหนักเรียนปฏิบัติหลาย ๆ รอบ จนกวานักเรียนจะมีความ
พรอม
2. ครูติดแผนภูมิเพลงคําควบกล้ําบนกระดาน ครูอานเปนรอยแกวที่ละบรรทัด และรองเพลงให
นักเรียนฟง 1 รอบ นักเรียนรองตามครู ครูและนักเรียนรวมกันรองเพลง สนทนาถึงคําควบกล้ําในเนื้อ
เพลง
3. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบพรอมทั้งทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับ
คําควบกล้ํา เชน ลักษณะของคําควบกล้ํา วิธีอานออกเสียงคําควบกล้ํา ร ล ว
4. นักเรียนชวยกันบอกคําควบกล้ําที่ตนเองรูจัก ครูเขียนคําที่นักเรียนยกตัวอยางบนกระดาน
นักเรียนอานออกเสียงคําที่อยูบนกระดาน
ขั้นที่ 3 ทบทวนความรูรวมกันและฝกทักษะ
1. ครูติดแผนภูมิแบบฝกอานออกเสียง กระ ...แบบฝกที่ 1 แลวอธิบายวิธีการอานให
นักเรียนฟง และนักเรียนลองฝกออกเสียงตามครู โดยวิธีการแยกเสียงเปน 2 พยางค และใหมีเสียง
สระ อะ อยูดวยในพยางคแรกของทุกคํา เชน
กระ
ใหอานออกเสียงเปน กะ - หระ หลาย ๆ ครั้ง และเร็วขึ้น
กระตาย ใหอานออกเสียงเปน กะ - หระ - ตาย หลาย ๆ ครั้ง และเร็วขึ้น
กระแต ใหอานออกเสียงเปน กะ - หระ - แต หลาย ๆ ครั้ง และเร็วขึ้น
กระบวย ใหอานออกเสียงเปน กะ - หระ - บวย หลาย ๆ ครั้ง และเร็วขึ้น
2. ครูแจกแผนภูมิคําควบกล้ํา กร... ขึ้นตนกระ ...ที่เปนคํานาม และครูใชไมชี้คําบน
กระดานใหนักเรียนอานคําเอง โดยครูไมตองพาอาน ครูสังเกตการอานคําควบกล้ําของนักเรียนวาคํา
ใดที่นักเรียนอานไมคอยไดและออกเสียงยังไมถูกตอง
3. ครูอานคําควบกล้ําในแผนภูมิที่ละคํา คําละ 2 ครั้ง นักเรียนอานตามครูคําละสองครั้ง
เชนกัน ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของคําควบกล้ําทีละคํา คําใดที่นักเรียนไมทราบครูอธิบาย
เพิ่มเติม
4. ครูแจกแบบฝกการอานแบบฝกที่ 2 ที่เปนบทรอยกรองครูทองใหนักเรียนฟง 1 รอบ
และพานักเรียนทอง 1 รอบ
5. นักเรียนอานบทรอยกรองพรอมกันและปรบมือเปนจังหวะเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน

6. นักเรียนที่แบงกลุมออกกลุมละ 5 คนจะไดเปน 6 กลุม โดยครูคัดเลือก นักเรียนที่อานได
คลองเปนหัวหนากลุม แลวเลือกนักเรียนเขาเปนสมาชิกกลุม ซึ่งจะประกอบไปดวยนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอานแตกตางกัน โดยครูดูขอมูลจากการทดสอบการอานคําควบกล้ํา แตละกลุมได
รับภาระงานคือ ฝกอานคําควบกล้ําตามแผนภูมิและแบบฝกที่ครูแจกให ครูอธิบายวิธีการฝกและ
แนะนําวิธีปฏิบัติใหนักเรียนทุกกลุมปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกันดังนี้
วิธีปฏิบัติกิจกรรมกลุม
1. นักเรียนที่มีความสามารถในการอานสูง สอนนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน
ปานกลาง และนักเรียนที่มีความสามารถในการอานนอย
2. นักเรียนที่มีความสามารถในการอานปานกลางสอนนักเรียนที่มีความสามารถใน
การอานนอย สวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอานสูงคอยตรวจดูวาอานถูกตองหรือไม
3. นักเรียนทั้ง 5 คน ในกลุมเดียวกัน ฝกอานแผนภูมิคําควบกล้ํา กร... ขึ้นตนกระ ...
ที่เปนคํานาม และแบบฝกการอานออกเสียงคําควบกล้ํา กร แบบฝกที่ 2 พรอมกัน
4. นักเรียนอานคําในแผนภูมิและอานบทรอยกรองตามแบบฝกที่ 2 ใหครูฟงที่ละกลุม
ครูบันทึกผลคะแนนการอานของกลุม
5. ครูกําหนดเวลาฝกใหกลุมละ 20 นาที สามารถยืดหยุนเวลาไดตามความพรอมของ
นักเรียน
6. นักเรียนแยกยายกันไปปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมใจ โดยการฝกอานตามแบบฝกที่ครู
มอบให และทําแบบฝกการเขียนเปนกลุม ๆ ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมใจนั้น ครูอธิบายให
นักเรียนเขาใจและมองเห็นความสําคัญของความรวมแรงรวมใจกัน การมีน้ําใจเอื้อเฟอแกคนที่ดอยกวา
ภายในกลุม และวิธีการใหของครู คะแนนที่ไดนั้นจะเปนคะแนนกลุมไมใชของคนใดคนหนึ่ง
7. ครูสังเกตการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียน การแกปญหา การปฏิบัติตนในการ
เรียนดวยความตั้งใจ มีมารยาทในการฟง การดู และการพูด แลวบันทึกผลตามแบบสังเกต อีกทั้งคอย
ดูแลและชวยเหลือกลุมที่มีปญหา
8. เมื่อครบกําหนดเวลา ใหนักเรียนทดสอบอานตามแผนภูมิคําควบกล้ํา กร...ขึ้นตน
กระ ... ที่เปนคํานาม และแบบฝกที่ 2 กับครูทีละกลุม แลวคืนแผนภูมิกับแบบฝกทักษะใหครู
ขั้นที่ 4 การแขงขันเกม
1. ครูแนะนําเกมการแขงขัน
2. จัดนักเรียนที่เปนตัวแทนของกลุมเขาประจําโตะแขงขัน
- สีฟา กลุมนักเรียนเกง
- สีเขียว กลุมนักเรียนปานกลาง
- สีเหลือง กลุมนักเรียนออน

3. นักเรียนเขาแขงขันเกมที่ครูจัดเตรียมไวที่โตะแขงขันโดยใชเกมเดียวกันทุกกลุม
4. การใหคะแนนจากการแขงขันเพื่อจัดลําดับเพื่อนําไปเปรียบเทียบหาคาคะแนน
โบนัส
ขั้นที่ 5 ประกาศผลการแขงขันและสรุป
1. ครูนําคะแนนของสมาชิกแตละคนรวมกันเปนคะแนนของกลุม เพื่อหาคาเฉลี่ย
ทีมที่มีคะแนนสูงสุดเปนทีมที่ชนะเลิศ
2. ครูยกยองชมเชยและใหรางวัล
3. นักเรียนแตละกลุมทดสอบอานกันจนครบแลว เพื่อเปนการฝกกระบวนการคิด
คลอง และสรุปบทเรียน ครูใหนักเรียนชวยกันตอคําควบกล้ํา กร...ขึ้นตนกระ...ที่เปนคํานามในแผนภูมิ
ใหไดมากที่สุดโดยเนนการออกเสียงที่ถูกตอง
4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันแสดงความคิดเห็นและวิจารณการอานของกลุมเพื่อน
และกลุมของตนเองวามีขอดีและขอที่ควรแกไขอยางไรบาง
5. ครูแจงผลการใหคะแนนโดยแยกเปน 2 สวน คือการทดสอบการอาน และผลการ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยความสามัคคีของแตละกลุม และมอบรางวัลใหกลุมที่ไดคะแนนมากที่สุด เปนดาว 2
ดวงเพื่อเก็บสะสมไวแลกรางวัลกับครูเมื่อสะสมครบ 10 ดวง และแนะนําวิธีการทํางานกลุมใหเกิด
ผลสําเร็จ เพื่อใหทุกคนในกลุมตองรวมกันคิด วางแผนและปรับปรุงการทํางานของแตละกลุมใหดีขึ้นใน
การฝกครั้งตอไป
6. ครูแจกแบบฝกทักษะการเขียนคําควบกล้ํา ชุดที่ 1 ใหนักเรียนทําเปนกลุมเพื่อเปน
การสรางความสัมพันธอันดี และรวมมือรวมใจกันในการแกปญหา โดยนักเรียนสามารถใชพจนานุกรม
ในการหาความหมายของคํา ถานักเรียนทําไมเสร็จในชั่วโมงสามารถทําในเวลาวางได ครูเนนใหนักเรียน
เขียนคําดวยตัวบรรจงเปนระเบียบ สวยงาม และทํางานดวยความสะอาดเรียบรอย
6. สื่ออุปกรณการเรียนการสอน
6.1 แผนภูมิเพลงคําควบกล้ํา กร
6.2 แผนภูมิคําควบกล้ํา กร ขึ้นตน กระ....ที่เปนคํานาม
6.3 แบบฝกทักษะการอานคําควบกล้ํา ชุดที่ 1
6.4 แบบฝกทักษะการเขียนคําควบกล้ํา ชุดที่ 1

7. การวัดผลและประเมินผล
จุดประสงคการเรียนรู (ขอที่)

วิธีการวัดผล

เครื่องมือ

1. นักเรียนสามารถอานออกเสียงคํา การทดสอบ
ควบกล้ํา กร ที่ตน กระ...ที่เปน
การอาน
คํานามไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย การตรวจ
ของคําควบกล้ําโดยใช
ผลงาน
พจนานุกรมได
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนเปนผู
การตรวจ
มีมารยาทที่ดีในการเขียน และมี
ผลงาน
นิสัยรักการเขียน
4. นักเรียนปฏิบัติตนในการเรียน
การสังเกต
ดวยความตั้งใจ มีมารยาทในการ พฤติกรรม
ฟง การดูและการพูด
ขณะปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม
รวมใจ

แบบทดสอบ

เกณฑการผาน
การวัดและประเมินผล
อานไดถูกตองอยางนอย
24 คํา หรือรอยละ 80
ของจํานวนคําทั้งหมด

แบบฝกทักษะ
การเขียนชุดที่ 1
ตอบไดถูกตองอยางนอย
แบบฝกทักษะ
รอยละ 70 ของคะแนน
การเขียนชุดที่ 1
เต็ม

แบบสังเกต

ไดคะแนนตั้งแต12
คะแนนขึ้นไปหรือรอยละ
80

8. ความเห็นผูบริหาร
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(นายชัชวาล ช่ํามะณี)
รองผูอํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานไผ

9. บันทึกผลหลังสอน
9.1 ผลการสอน
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9.2 ปญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9.3 ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ

ผูสอน

( นางสาวสุจิตรา แกวสากล )
ตําแหนง ครู โรงเรียนเทศบาลบานไผ

แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมกลุม

การมีมารยาทและ
ความตั้งใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุม

การวางแผนการ
ทํางาน

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข

การปฏิบัติกิจกรรม
ทันกําหนดเวลา

รวม

กลุม
ที่

ความรับผิดชอบ

คําชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนในการรวมกิจกรรมกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับ
พฤติกรรมของนักเรียน
เกณฑการประเมิน ผูผานการประเมินตองไดคะแนนรวมรอยละ 80 ขึ้นไป (12 คะแนน ขึ้นไป)

3

3

3

3

3

15

สรุปผล
การประเมิน
ผาน

ไมผาน

1
2
3
4
5
6
ผานเกณฑการประเมิน แตละกลุม ตองไดคะแนนตั้งแต 12 คะแนน ขึ้นไป
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับดี
ปานกลาง
ปรับปรุง
ลงชื่อ……………………………..………..….ผูประเมิน
(นางสาวสุจิตรา แกวสากล)
ตําแหนง ครู โรงเรียนเทศบาลบานไผ

รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการทํางานกลุม
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนเทศบาลบานไผ
ประเด็นการประเมิน
1. ความรับผิดชอบตอ
บทบาทและหนาที่
ของตนเอง

2. ขั้นตอนการทํางาน

3. ความรวมมือในการ
ทํางานกลุม
4. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
5. การใชเวลา

3
ทุกคนทําหนาที่และมี
ความรับชอบตอหนาที่
ของตนเองและมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม
1) มีการวางแผนงาน
2) เตรียมวัสดุอุปกรณ
3) ปฏิบัติตามแผนดวย
ความรวมใจ
ทุกคนมีสวนรวม และ
ใหความรวมมือกัน
อยางเต็มที่

เกณฑการใหคะแนน
2
มีผูที่มีหนาที่ แตไม
รับผิดชอบ 1 คน

1
มีผูที่มีหนาที่แตไม
รับผิดชอบ 2 คน

ขาดขั้นตอน 1 ขั้นตอน ขาดขั้นตอน 2 ขั้นตอน
หรือไมชัดเจน
ขึ้นไปหรือไมชัดเจน

2 ใน 3 ของกลุมมีสวน กลุมมีสวนรวมและให
รวมและใหความ
ความรวมมือกันนอย
รวมมือ

ทุกคนรวมกิจกรรมกลุม รอยละ 70 ของกลุม
อยางมีความสุข
รวมกิจกรรมกลุมอยาง
มีความสุข
ปฏิบัติกิจกรรมไดเสร็จ เสร็จไมทันตามกําหนด
ตามกําหนดและมี
แตงานมีคุณภาพ
คุณภาพ

รอยละ 50 ของกลุม
รวมกิจกรรมกลุมอยาง
มีความสุข
เสร็จไมทันตามกําหนด
และงานไมมีคุณภาพ

แบบประเมินการอานออกเสียงแบบฝกที่ 2

อานถูกตองตามอักขรวิธี

การเวนวรรคตอนถูกตอง

ไมอานขาม /อานเพิ่ม /ตูคํา

อานเสียงดังเหมาะสมและ
พรอมเพรียงกัน

รวม

กลุมที่

การจับหนังสือ ทําทาทางใน
การอานถูกตอง

คําชี้แจง ครูประเมินพฤติกรรมการอานของนักเรียนในกิจกรรมกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรง
กับพฤติกรรมของนักเรียน
เกณฑการประเมิน ผานการประเมินตองไดคะแนนรวมรอยละ 80 ขึ้นไป

3

3

3

3

3

15

สรุปผล
การประเมิน

ผาน

1
2
3
4
5
6
ผูผานเกณฑการประเมิน แตละกลุมตองไดคะแนนตั้งแต 12 คะแนน ขึ้นไป
3 หมายถึง ระดับดี
2 หมายถึง ปานกลาง
1 หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ…………………………….....ผูประเมิน
(นางสาวสุจิตรา แกวสากล )
ตําแหนง ครู โรงเรียนเทศบาลบานไผ

ไมผาน

รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบประเมินการอานออกเสียง
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนเทศบาลบานไผ
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นการประเมิน
3
2
1. การจับหนังสือ
ลักษณะทาทางการอาน
ลักษณะทาทางการวาง
และทาทางในการ การจับหนังสือถูกตอง คือ และการจับหนังสือไม
อานถูกตอง
1. ยืนตัวตรง
ถูกตอง 1 อยาง
2. ไมชี้ตามตัวอักษร
3. จับหนังสือหาง
จากตาประมาณ 1 ฟุต
2. อานถูกตองตาม อานถูกตองตามอักขรวิธี อานถูกตองตาม
อักขรวิธี
ออกเสียง ร ที่ควบกับ ก อักขรวิธีออกเสียง ร
ชัดเจน
ชัดบาง ไมชัดบาง

1
ลักษณะทาทางการวาง
ตามอักขรวิธีออกเสียง
และการจับหนังสือไม
ถูกตอง 2 อยางขึ้นไป

อานไมถูกตองตาม
อักขรวิธีออกเสียง ร
และคําควบกล้ําไม
ชัดเจนเลย
3. การเวนวรรคตอ อานเวนวรรคตอนได
อานเวนวรรคตอนผิด อานเวนวรรคตอนผิด
ถูกตอง
ถูกตองตลอด ตั้งแตตนจน บางเปนบางครั้ง
ตลอดทั้งเรื่องตั้งแตตน
จบ
จนจบเรื่อง
4. ไมอานขาม/อาน
อานออกเสียงไดถูกตอง อานออกเสียงไดถูกตอง อานออกเสียงไมถูกตอง
เพิ่ม/ตูคํา
ชัดเจนทุกคํา ทุก
ชัดเจนเปนบางคํามีการ ไมชัดเจน อานขามคํา
ขอความทุกประโยค
อานตูคํา เพิ่มคําและตู อาน เพิ่มคําและตูคํา
คําเปนบางครั้ง
มาก
5. อานเสียงดังเหมาะ
อานเสียงดังชัดเจน ได อานเสียงดังบางเปน
อานเสียงเบาไดยินไม
และพรอมเพรียง
ยินทั่วถึงกันทั้งหอง
บางครั้ง เสียงไม
ทั่วถึง และไมพรอม
กัน
เสียงดังสม่ําเสมอ และ สม่ําเสมอ แตพรอม
เพรียงกัน
พรอมเพรียงกัน
เพรียงกัน

บันทึกคะแนนการอานคําควบกล้ํากอนเรียน
ชุดที่ 1 คําควบกล้ํา “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ที่เปนคํานาม
สรุปการ
ประเมินผล
10. กระโจน

9. กระจอก

8. กระบอก

7. กระทอน

6. กระจาด

4. กระชัง

3. กระชุ

2. กระปุก

ชื่อ - สกุล
1.กระโจม

ที่

5. กระดังงา

คํา
จํานวน
(คํา)

ผาน

ไมผาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อานถูกตอง 8 – 10 คํา = ผาน
สรุปผลการประเมินนักเรียนที่อานไมผานจํานวน ………-……คน เลขที.่ ...................-....................
คําที่นักเรียนอานผิดเรียงลําดับจากมากไปหานอย
1……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4………………………………
5……………………………..
(ลงชื่อ)…………………………..…….. ผูประเมิน
( นางสาวสุจิตรา แกวสากล )
ตําแหนง ครู โรงเรียนเทศบาลบานไผ

บันทึกการทดสอบการอานคําควบกล้ําหลังเรียน
ชุดที่ 1 คําควบกล้ํา “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ที่เปนคํานาม
สรุปการ
ประเมินผล
10. กระโจม

9. กระจอก

8. กระบอก

7. กระทอน

6. กระจาด

4. กระชัง

3. กระชุ

2. กระปุก

ชื่อ - สกุล
1.กระโจม

ที่

5. กระดังงาระดั

คํา
จํานวน
(คํา)

ผาน

ไมผาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

อานถูกตอง 8 – 10 คํา = ผาน
สรุปผลการประเมินนักเรียนที่อานไมผานจํานวน ………-……คน เลขที.่ ...................-....................
คําที่นักเรียนอานผิดเรียงลําดับจากมากไปหานอย
1……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4………………………………
5……………………………..
(ลงชื่อ)……………………………..…….. ผูประเมิน
( นางสาวสุจิตรา แกวสากล )
ตําแหนง ครู โรงเรียนเทศบาลบานไผ

แบบบันทึกคะแนนการทดสอบการเขียนคําควบกล้ํากอนเรียน
ชุดที่ 1 คําควบกล้ํา “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ที่เปนคํานาม

ที่

ชื่อ - สกุล

1.กระติบ
2. กระเชอ
3. กระเชา
4. กระบวย
5. กระบี่
6. กระเบื้อง
7. กระดาษ
8. กระยาสารท
9. กระเพาะ
10. กระชอน

คํา
จํานวน
(คํา)

สรุปการ
ประเมินผล
ผาน

ไมผาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เขียนถูกตอง 7 – 10 คํา = ผาน
สรุปผลการประเมินนักเรียนที่อานไมผานจํานวน ………-……คน เลขที.่ ...................-....................
คําที่นักเรียนอานผิดเรียงลําดับจากมากไปหานอย
1……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4………………………………
5……………………………..
(ลงชื่อ)…………………………..…….. ผูประเมิน
( นางสาวสุจิตรา แกวสากล )
ตําแหนง ครู โรงเรียนเทศบาลบานไผ

แบบบันทึกคะแนนการทดสอบการเขียนคําควบกล้ําหลังเรียน
ชุดที่ 1 คําควบกล้ํา “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ที่เปนคํานาม

ที่

ชื่อ - สกุล

1.กระติบ
2. กระเชอ
3. กระเชา
4. กระบวย
5. กระบี่
6. กระเบื้อง
7. กระดาษ
8. กระยาสารท
9. กระเพาะ
10. กระชอน

คํา
จํานวน
(คํา)

สรุปการ
ประเมินผล
ผาน

ไมผาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เขียนถูกตอง 7 – 10 คํา = ผาน
สรุปผลการประเมินนักเรียนที่อานไมผานจํานวน ……………คน เลขที.่ ..................................................
คําที่นักเรียนเขียนผิดเรียงลําดับจากมากไปหานอย
1……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4………………………………
5………………………………
(ลงชื่อ)…………………………..…….. ผูประเมิน
( นางสาวสุจิตรา แกวสากล )
ตําแหนง ครู โรงเรียนเทศบาลบานไผ

เพลง หนูกระแต
คํารอง
สุจติ รา แกวสากล

ทํานอง
เพลงหนูกลอย

หนูกระแตนั้นชอบกระเซาเหยาแหย
พบคุณแมก็ทักทายปราศรัย
ไมกระทบ กระเทือนผูใด
ไมกระวน กระวาย ดวยเธอนั้นเปนเด็กดี
เปนเด็กดี เปนเด็กดี
เปนเด็กดี เปนเด็กดี
ไมกระดางกระเดื่องกับใคร
กราบกรานผูใหญ ดวยเธอนั้นเปนเด็กดี
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

แบบทดสอบกอนเรียน ( แผนการจัดการเรียนรูที่ 1)
ชุดฝกทักษะการอานและเขียนคําควบกล้ํา วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชุดที่ 1 คําควบกล้ํา “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ที่เปนคํานาม
………………………………………………………………..
คําชี้แจง แบบทดสอบกอนเรียน แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การอานคํา จํานวน 10 คํา คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตอนที่ 2 การเขียนคํา จํานวน 10 คํา คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนอานออกเสียงคําตอไปนี้ ( 10 คะแนน )
ο
ο
ο
ο
ο

1.
3.
5.
7.
9.

กระโจม
กระชุ
กระดังงา
กระทอน
กระจอก

ο
ο
ο
ο
ο

2.
4.
6.
8.
10.

กระปุก
กระชัง
กระจาด
กระบอก
กระโจม

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนเขียนตามคําบอกจากคําที่กําหนดใหตอไปนี้ (10 คะแนน )
1. กระติบ
3.
5.
7.
9.

กระเชา
กระบี่
กระดาษ
กระเพาะ

2. กระเชอ
4. กระบวย
6. กระเบื้อง
8. กระยาสารท
10. กระชอน

แบบทดสอบ
ชุดฝกทักษะการอานและเขียนคําควบกล้ํา วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ชุดที่ 1 คําควบกล้ํา “กร” ขึ้นตนดวย “กระ” ที่เปนคํานาม
เวลา 10 นาที คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คําชี้แจง ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย / ในชอง ο ที่เปนคําควบกล้ํา “ กร ”
ที่ขึ้นตนดวย “ กระ” ที่เปนคํานามจากคําที่กําหนดใหตอไปนี้
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

กระจองอแง
กระสับกระสาย
กระเชอ
กระเชา
กระบวย
กระเบื้อง
กระแอม
กระแส
กระยาสารท
กระเพาะ

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

ขอให้โชคดี

กระติบ
กระชาก
กระวนกระวาย
กระดุก
กระทุง
กระสัน
กระบี่
กระดาษ
กระหาย
กระชอน

แบบฝกทักษะการอานคําควบกล้ํา

ชุดที่ 1

คําควบกล้ํา“กร” ขึ้นตนดวย“กร”ที่เปนคํานาม

แบบฝกที่ 1
วิธีฝกออกเสียงคําควบกล้ํา “กร”

คําสั่ง ใหนักเรียนอานออกเสียงแตละขอโดยเริ่มอานจากซายไปขวา
ขอ

อานเรียง
พยางค

อานเรียงพยางค
เร็วขึ้น

อานเรียงพยางค
รัวเร็ว

อานเสียง
ควบกล้ํา

1

กะ - หระ

กะ - หระ

กะ - หระ

2

กะ - หระ - ยาง

กะ - หระ - ยาง

กะ - หระ - ยาง

3

กะ - หระ - หมอม กะ - หระ - หมอม กะ - หระ - หมอม

กระหมอม

4

กะ - หระ - จอก

กะ - หระ - จอก

กะ - หระ - จอก

กระจอก

5

กะ - หระ - สา

กะ - หระ - สา

กะ - หระ - สา

กระสา

6

กะ - หระ - บอก

กะ - หระ - บอก กะ - หระ - บอก

กระบอก

7

กะ - หระ - ดาน

กะ - หระ - ดาน

กระดาน

กะ - หระ - ดาน

กระ
กระยาง

แบบฝกที่ 2
การอานออกเสียงคําควบกล้ํา “กร”
ใหนักเรียนอานออกเสียงคําควบกล้ําจากบทรอยกรองตอไปนี้
ดอกไมในกระเชา
กระชังนั้นนะหรือ
กระติบและกระบุง
กระทงสวยถูกใจ
กระติกใบนั้นสวย
กระจาด กระโจมนี้
กระเบื้องและกระบอก
กระรอกคนนิยม
กระถินกระดังงา
กระโปรงผาเนื้อบาง

ซื้อกระเปาใสหนังสือ
เราขังปลาที่เลี้ยงไว
แมบอกลุงชวยสานให
กระบอกใหญและกระบี่
กระบวยใชตักน้ําดี
กระชอนมีปากวงกลม
นกกระจอกงามสวยสม
ปลูกดอกไมในกระถาง
นกกระสานกกระยาง
“กระ” พวกนี้คํานามแท

(สุจิตรา แกวสากล)

ชุดฝกทักษะการเขียนคําควบกล้ํา

ชุดที่ ๑

คําควบกล้ํา “กร” ขึ้นตนดวย “กร” ที่เปนคํานาม

แบบฝกที่ 1

ใหนักเรียนเขียนคําควบกล้ําขึ้นตน “กระ” ที่เปนคํานาม
ซึ่งมีความหมายตรงกับขอความที่กําหนดให

นกกระจอก
กระดาน

1. ……………

นกกระยาง
นกกระสา

กระหมอม
กระบอก

ชื่อนกตัวเล็กลายอาศัยอยูตามชายคาบานเรือน

2. ……………

กลางศีรษะสวนบนสุด

3.……………

ไมไผที่ตัดเปนทอน

4……………

นกชนิดหนึ่งสีขาวขายาวหากินปลาตามน้ําตื้น

5.……………

นกกินปลาชนิดหนึ่งคลายนกยางแตโตกวา

6.……………

ไมเปนแผนๆ ทั้งบางและหนาใชทําฝาและพื้น

แบบฝกที่ 2

ใหเขียนคําควบกล้ํา “กระ” ที่มีความหมายตรงกับขอความที่กําหนดให

ตอนที่ 1
กระชอน
กระติก

1…………………………

กระชัง
กระเชอ

กระบี่
กระดาษ

กระโจม

ภาชนะที่สานดวยไมไผใชกรองอาหาร

2………………………….

เปนสิ่งกอสรางกางไวกําบังแดดลม

3…………………………

เปนแผน ๆ ใชสําหรับเขียน

4…………………………

ภาชนะที่ทําจากไมไผมีไวสําหรับขังปลา

5………………………….

ภาชนะใสน้ําไวใชสําหรับการเดินทาง

6…………………………

ภาชนะที่สานดวยไมไผใสของคลายกระบุง

7………………………….

วัตถุมีคมคือมีดดาบ

ตอนที่ 2
กระบุง
กระจาด

กระเปา
กระบวย

กระเบื้อง
กระรอก

กระติบ
กระเชา

1……………………………

ภาชนะที่ทําจากไมไผใสของหาบเรขาย

2…………………………

เครื่องใชรูปคลายถุงสําหรับใสสิ่งของตาง ๆ

3.………………………

เครื่องมุงหลังคาหรือปูพื้น

4.………………………

ภาชนะสานดวยไมไผ ใชใสขาวเหนียวนึ่ง

5..………………………

ภาชนะสานรูปรางเตี้ย ๆ ปากกวาง กนสอบ

6..………………………

ภาชนะสําหรับตักน้ํา

7..………………………

ภาชนะสานมีหูหิ้ว

8..………………………

สัตวสี่เทาชนิดหนึ่งมีฟนแทะ

แบบฝกที่ 3

ใหนักเรียนเขียนคําควบกล้ําขึ้นตน “กระ” ที่เปนคํานาม
ซึ่งมีความหมายตรงกับขอความที่กําหนดให

กระถิน
กระทอม

กระดังงา
กระทอน

1……………..
2……… …….
3……….… …
4……………..
5……………..
6……………..
7……………..
8……………..
9……………..
10…….………..

กระปอง
กระดูก

กระทอม
กระดง กระถาง
กระยาสารท กระทง

เปนดอกไม เมื่อลนไฟกลิ่นยิ่งหอม
เปนตนไมยืนตน ออกผลออกฝก กลิ่นเหม็น
เปนภาชนะใชปลูกตนไม ไวประดับบาน
เปนผลไมเนื้อนุมปุย รสเปรี้ยวอมหวานเมื่อจะรับประทานตองทุบ
เปนขนมทําจากขาวตอก ถั่วงา
เปนภาชนะสานจากไมไผ ใชสําหรับฝดขาว
เรือนเล็ก ๆ
สวนอวัยวะที่มีลักษณะแข็ง
ภาชนะที่มีรูปทรงกระบอก
ภาชนะเย็บดวยใบตองหรือใบไมสําหรับใสของ

