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บทที่  ๑๙ 
แผนผังสาระการเรยีนรูภาษาไทย 

 
 

                                                                     อานพยัญชนะ   
 
 

  อานคําท่ีมี  ก  เปนตัวสะกด                                  อานคําคลองจอง 
การอาน 

                                                                  
 

    อานสะกดคํา                                    อานคําและประโยค 
 
 
 การฟง  การดู  การพูด                                 หลักภาษา 
 

-  มีมารยาทในการฟง      -  สะกดคํา  ประสมคําอาน 
-  มีมารยาทในการพูด                       -  เขียนเปนคํา 

    -  มีมารยาทในการดู          -  เขาใจความหมายของคํา 
        -  และประโยค 
           และประโยค 
        -  เรียงคําใหเปนประโยค 
  

การเขียน 
    

- เขียนเติมคําในประโยค   
- เขียนคําจากภาพ 
- เขียนแจกลูกคํา 
-  

 

 

อานมาก 
เกงมาก 
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บทที่ ๑๙ 
อานมากเกงมาก 

 

                อานพยัญชนะ 
 

   

                ภ    อานวา พอ 
 

      มาตราแมกก 
 

  คําท่ีสะกดดวย แมกก คือคําท่ีมี  ก  เปนตัวสะกด 
 
 

     อานสะกดคํา 
 

 
   

 
        ปาก            ศอก 
            ปอ–อา–กอ- ปาก                  สอ–ออ–กอ–สอก 
 
 
 
  

        พริก              ตึก 
             พรอ-อิ–กอ-พริก                      ตอ-อึ-กอ-ตึก 
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ฝกอานคํากนัเถอะ 

 
 

 มาก   ทาก   จิก     ฉีก   
 

 ลึก   ฝก   บุก   ลูก 
 

แจก   แฝก   หอก   บอก 
 

 เรียก   เผือก  เงือก   โลก 
 
 

 ปกนก  ชกมวย  สวยมาก  รากไม 
 
 

 ใบจาก  ตากผา  หาเชือก  เลือกของ 
 

 
  
 

   เทือกเขา                   ดอกไม                     ตากผา 
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.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

 

 แบบฝกหัดที่ ๑ 
 
 

เติม ก เปนตัวสะกด  แลวหัดอาน 
 
 
 

      มา    ก            จิ   ก                อี   ก              ดึ   ก  
    
 

    ๑.     ยา         ปา            ฉ ี   ป   
   
   ๒.     ลึ       น ึ    ทุ   ลุ  
           
   ๓.     ลู  แ       ผู        แข         แล 
 
   ๔.    โย          โพ      ปอ      ดอ 
 
   ๕.   เรยี          เปย      เฝอ      เงือ 
 
 เกณฑการประเมิน 
 

      อานและเขียนไดถูกตอง       ...................... ขอ 
      อานและเขียนไมได              ..................... ขอ 
หมายเหตุ  อานและเขียนไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
.......... 
.......... 
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..................
………….. 

..................
………….. 

 

 แบบฝกหัดที่ ๒ 
 

ดูภาพแลวเติมคําทีม่ี ก เปนตัวสะกด ในชองวางใตภาพ 

     ตัวอยาง 
 
         
 

   โลก                                ๑ 
 
         
 

  ๒      ๓ 
 

 
         
 

  ๔      ๕ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

     เขียนคําถูกตอง       ...................... ขอ 
     เขียนคําไมถูกตอง  ..................... ขอ 
หมายเหตุ   เขียนคําไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 

 

..................
………….. 

..................
………….. 

..................
………….. 

..................
………….. 



 

 www.karn.tv รวมความรู แบบฝกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สําหรับอนุบาล - ประถมตน 

หนา 6 

 

 แบบฝกหัดที่ ๓ 
 

เขียนคําจากรูปภาพท่ีมี  ก  เปนตัวสะกดลงในชองวาง 
 
๑.  ปลา ................... 

 
๒.  หนา .................. 

 
๓.    .....................ไม 

 
๔.  คาง ................... 

 
๕.  จิ้ง ..................... 

 
  เกณฑการประเมิน 
 
       เขียนคําไดถูกตอง ................... ขอ 
       เขียนคําไมถูกตอง ................... ขอ 
หมายเหตุ เขียนคําไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 
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 แบบฝกหัดที่ ๔ 
 

โยงเสนจับคูใหมีความหมาย 
 

  ปาก       มา 
 
    ๑.  ดอก       ผัก 
 
   ๒.  คอก       กา 
 
   ๓.  ปลูก       ไม 
 
   ๔.  โยก       โชก 
 
   ๕.  เปยก      เยก 
 
เกณฑการประเมิน 
 

     โยงเสนไดถูกตอง       ...................  ขอ 
     โยงเสนไมได              ...................  ขอ 
หมายเหตุ  โยงเสนไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 
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 แบบฝกหัดที่ ๕ 
 

เขียนคาํที่มีสระ ตัวสะกดเดียวกนักับคําที่กําหนดให 

 
๑.      ปาก                   

 

 
๒.      แตก                   

 

 
๓.       จุก                   

 

 
๔.       นก                   

 

 
๕.      เลือก                   

 
 

 

เกณฑการประเมิน 
 

       เขียนคําถูกตอง       ...................... ขอ 
       เขียนคําไมถูกตอง   ..................... ขอ 

หมายเหตุ  เขียนคําไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 

................. 

................. 
................. 
................. 

................. 

................. 
................. 
................. 

................. 

................. 
................. 
................. 

................. 

................. 
................. 
................. 

................. 

................. 
................. 
................. 
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 แบบฝกหัดที่ ๖ 
 

เรียงคําใหเปนประโยคท่ีถูกตอง 
 
 ๑. เด็ก  ดี  ฉัน  เปน 
 
 

 ๒. นอง  แตก  ทํา  จาน 
 
 

 ๓. นก  บิน  ชอบ  ดู  แกว 
 
 

 ๔. ดอกไม แจกัน ฉัน  จัด 
 
 

 ๕. แกว  ผูก  ให  โบ  ลูกแมว 
  
 
 

เกณฑการประเมิน 
 

       เขียนประโยคไดถูกตอง       ...................... ขอ 
       เขียนประโยคไมถูกตอง        ..................... ขอ 

หมายเหตุ  เขียนประโยคไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 

.............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

.........................................................................................................................
………………………………………………………………………………. 
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 แบบฝกหัดที่ ๗ 
 

จงแจกลูกคาํลงในตาราง 
 

คําที ่ คํา พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตัวสะกด คําอาน 
ตัวอยาง โจก จ โ - ก ก โจก 

๑ แขก      
๒ ฝก      
๓ ต๊ิก      
๔ เลือก      
๕ เจี๊ยก      

 
        
 
  เกณฑการประเมิน 
 

      แจกลูกคําไดถูกตอง  ...................... ขอ 
      แจกลูกคําไมได          ..................... ขอ 
     หมายเหตุ  แจกลูกคําไดถูกตอง ๔ – ๕ ขอ ผานเกณฑการประเมิน 

 
 
 


