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ใบความรู้ท่ี 1 
 

หน่วยท่ี 1 มาตราตัวสะกด การจับใจความส าคัญ 
เริ่มเรียนตั้งวันท่ี 18 พฤษภาคม – 22พฤษภาคม 2653 

เรื่องท่ี 1 มาตราตัวสะกดคือพยัญชนะท่ีอยู่ท้ายค าหรือท้ายพยางค์ มีท้ังหมด 8 มาตรา  
ส่วนค าท่ีไม่มีตัวสะกดเรียกว่า ค าในแม่ ก กา 

สาระที่ 1 มาตราตัวสะกด  
มาตราฐาน ท 4.1   
ตัวชี้วัด ป.4/1 อ่านสะกดค า และบอกความหมายของค าใบบริบทต่าง  ๆ
มาตราฐาน ท 2.1   
ตัวชี้วัด ป.4/1 เขียนย่อความจากเรื่องสั้น  ๆ
มาตราฐาน ท 3.1   
ตัวชี้วัด ป.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
มาตรตัวสะกด 
 มาตราตวัสะกดในภาษาไทย  

            มาตราตัวสะกดมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่ และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่ การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆ ท าให้เขียนและอ่านค าได้
ถูกต้อง  
มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังค าหรือพยางค์ในแม่ ก กา ท าให้แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่น มี เม่ือประสมกับ ด ลายเป็น มีด 
เป็นต้น  
            มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา คือ ค าหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น มา เสือ ตัว มือ เสีย ด า ฯลฯ ส่วนมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด ๘ แม่ 
คือ กก กด กบ กม เกย เกอว กง กน แบ่งได้ดังน้ี  

๑. มาตราตัวสะกดตรงแม่ ใช้ตัวสะกดตัวเดียว มี ๔ มาตรา คือ 

            แม่กง ใช้ ง สะกด เช่น หาง ปลิง สอง งง แรง ฯลฯ  
            แม่กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ  

            แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ 

            แม่เกอว ใช้ ว สะกด เช่น แห้ว กาว เปรี้ยว เปลว ฯลฯ  

๒. มาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ มีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน มี ๔ มาตรา คือ  

            แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น นาน วิญญาณ วานร กาลเวลา พระกาฬ ฯลฯ  

            แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น ปัก เลข วิหค เมฆ ฯลฯ 

            แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น แปด ตรวจ ก๊าซ บงกช กฎหมาย ปรากฏ อิฐ ครุฑวัฒนา เปรต โอสถ 
บาท โกรธ กระดาษ รส เลิศ ฯลฯ 

            แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด เช่น กลับ บาป ลาภ นพรัตน์ กราฟ ฯลฯ  

(อ้างอิงจาก https://sites.google.com/site/naneerun/matra-taw-sakd-ni-phasa-thiy) 
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ใบงานที่ 1 
 

 
ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    

 
เรื่องทบทวนการอ่านเขียนมาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา(มฐ. ท 4.1 ป.4/1) 

 
1. หาค าท่ีมีตัวสะกดตรงมาตรา จากน้ันเขียนค าและค าอ่าน 

ตัวอย่างผึ้ง อ่านว่า ผึ้ง 
 

1.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
2.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
3.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
4.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
5.1……………………………….อ่านว่า……………………………………………………………………………………………. 

 
2. หาค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จากน้ันเขียนค าและค าอ่าน 

ตัวอย่าง    ความสุข อ่านว่า ความ – สุก 
 

1.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
2.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
3.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
4.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
5.1……………………………….อ่านว่า……………………………………………………………………………………………. 

 
 

3. หาค าท่ีไม่มีตัวสะกด จากน้ันเขียนค าและค าอ่าน 
ตัวอย่าง    ความสุข อ่านว่า ไก่ – ไก่ 
 

1.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
2.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
3.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
4.1………………………………..อ่านว่า…………………………………………………………………………………………… 
5.1……………………………….อ่านว่า……………………………………………………………………………………………. 

 
 

คะแนน 



 

ใบงานที่ 2 
 

 
ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    

 
เรื่องทบทวนการอ่านเขียนมาตราตัวสะกดตรงมาตราและไม่ตรงมาตรา มฐ. ท 1.1 ป.4/1 ป.4/2มฐ. ท 2.1 ป.4/1 
มฐ. ท 3.1 ป.4/6  มฐ. ท 4.1 ป.4/1 
 

1. เขียนค าตามมาตราตัวสะกดท่ีก าหนดมาตราละ 2 ค า 
 
มาตราแม่กง ได้แก่ ………………………………. …………………………….. 
มาตราแม่กม ได้แก่ ………………………………. …………………………….. 
มาตราแม่เกย ได้แก่ ………………………………. …………………………….. 
มาตราแม่เกอว ได้แก่ ………………………………. …………………………….. 
มาตราแม่กก ได้แก่ ………………………………. …………………………….. 
มาตราแม่กบ ได้แก่ ………………………………. …………………………….. 
มาตราแม่กน ได้แก่ ………………………………. …………………………….. 
มาตราแม่กด ได้แก่ ………………………………. …………………………….. 

 
2. ให้นักเรียนระบายสีมะม่วงท่ีตรงกับตัวสะกดแม่กด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

คะแนน 

กฏหมาย 

ต ารวจ 

กบฏ 

บทบาท 

ทราบ 

ไทร 

อยาก 

พัฒนา 

บรรยาย 



 

ใบความรู้ท่ี 2 
 

หน่วยท่ี 1 มาตราตัวสะกด การจับใจความส าคัญ 
เริ่มเรียนตั้งวันท่ี 25 พฤษภาคม –29 พฤษภาคม 2653 

เรื่องท่ี 2 การจับใจความส าคัญคือ การอ่าน การฟัง หรือดูเรื่องราวต่าง ๆ เราควรฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่องโดย
การตั้งค าถามและตอบค าถาม เพ่ือเป็นการทบทวนและท าให้เข้าใจเรื่องท่ีอ่าน ฟัง หรือดู 

สาระที่ 1 การจับใจความส าคัญ  
มาตราฐาน ท 1.1   
ตัวชี้วัด ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
 ป.4/ 2 อธิบายความหมายของค า ประโยค และส านวนจากเรื่องที่อ่าน 
มาตราฐาน ท 3.1   
ตัวชี้วัด ป.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
การจับใจความส าคัญ 
 ความหมาย 
 การอ่านจับใจความส าคัญหมายถึงการอ่านเพื่อเก็บสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านเช่นเก็บจุดมุ่งหมายส าคัญของ
เรื่องเก็บเนื้อเรื่องที่ส าคัญเก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจตลอดจนแนวความคิดหรือทัศนะของผู้เขียน 
 ใจความส าคัญหมายถึงใจความส าคัญและข้อความเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุม
เนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือเป็นประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้านั้นได้ถ้าตัดเนื้อความของประโยค
อื่นออกหมดหรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดี่ยวๆได้โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยค
ใจความส าคัญเพียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกิน๒ประโยค 
 พลความคือข้อความที่ทาหน้าที่ขยายใจความให้ชัดเจนเด่นชัดมากข้ึนถ้าตัดพลความสารก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง
พลความมักจะเป็นการอธิบายการยกตัวอย่างการเปรียบเทียบการให้เหตุผลเป็นต้น 
 ลักษณะของใจความส าคัญ 
 ๑.ใจความส าคัญเป็นข้อความที่ทาหน้าที่คลุมใจความของข้อความอื่นๆในตอนน้ันๆได้หมดข้อความนอกนั้นเป็น
เพียงรายละเอียดหรือส่วนขยายใจความส าคัญเท่านั้น 
 ๒.ใจความส าคัญของข้อความหนึ่งๆหรือย่อหน้าหนึ่งๆส่วนมากจะมีเพียงประการเดียว 
 ๓.ใจความส าคัญส่วนมากมีลักษณะเป็นประโยคอาจจะเป็นประโยคเดียวหรือประโยคซ้อนก็ได้แต่ในบางกรณี
ใจความส าคัญไม่ปรากฏเป็นประโยคเป็นเพียงใจความที่แฝงอยู่ในข้อความตอนนั้น  ๆ
 ๔.ใจความส าคัญที่มีลักษณะเป็นประโยคส่วนมากจะปรากฏอยู่ต้นข้อความในการอ่านใดๆก็ตามจุดมุ่งหมายก็
เพื่อจับใจความส าคัญของข้อความที่ได้อ่านดังนั้นถ้ารู้จักสังเกตประโยคที่เป็นใจความส าคัญของข้อความแต่ละข้อความและ
รู้จักแยกใจความหลักออกจากใจความรองได้ก็จะทาให้เราเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 ตัวอย่างการจับใจความส าคัญ 
 เช้าวันรุ่งข้ึนเสียงไก่ขันเอ้กอี้เอ้กเอ้กฉันและน้องตื่นข้ึนแล้วชวนกันไปอาบน้าพอแต่งตัวเสร็จก็ออกไปว่ิงเล่นที่
สนามหญ้าหน้าบ้านฉันพบเห็ดดอกหนึ่งกาลังบานมีขนาดใหญ่มากฉันกับน้องยืนดูด้วยความสนใจคุณน้าซึ่งตื่นเช้าเช่นกันรีบ
เดินเข้ามาห้าม 
  



 

ใจความส าคัญของข้อความนี้คือเห็ดท่ีพบอาจเป็นเห็ดมีพิษ 
 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความ 
 การอ่านจับใจความส าคัญให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วผู้อ่านควรมีแนวทางและพ้ืนฐานดังน้ี 
  ๑.ส ารวจส่วนประกอบของหนังสือเช่นช่ือเรื่องค าน าสารบัญ ฯลฯ เพราะส่วนประกอบของหนังสือจะ
ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหรือหนังสือที่อ่านได้กว้างขวางและรวดเร็ว 
  ๒.ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อเป็นแนวทางใช้ก าหนดวิธีอ่านให้เหมาะสมและจับใจความหรือหา
ค าตอบได้รวดเร็วข้ึนโดยจับใจความให้ได้ว่าใครท าอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วน ามาสรุปเป็นใจความส าคัญ 
  ๓.มีทักษะในการใช้ภาษาสามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์ต่างๆมีประสบการณ์หรือภูมิหลัง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมีความเข้าใจลักษณะของหนังสือเพราะหนังสือแต่ละประเภทมีรูปแบบการแต่งและเป้าหมายของเรื่องที่
แตกต่างกัน 

 ๔.ใช้ความสามารถในด้านการแปลความหมายของค าประโยคและข้อความต่างๆอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว 

 ๕.ใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบจะช่วยให้เข้าใจและจับใจความได้ง่ายข้ึนสรุปการ
อ่านจับใจความส าคัญหมายถึงการอ่านที่ต้องการแยกแยะเรื่องที่อ่านให้ได้ว่าส่วนใดเป็นใจความหรือข้อความที่
ส าคัญที่สุดและส่วนใดเป็นข้อความประกอบการจับใจความจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไร
อย่างถูกต้องโดยผู้อ่านต้องใช้ความสามารถทางภาษาประสบการณ์หรือภูมิหลังในด้านการแปลความหมายของ
ค าข้อความเพื่อจับใจความได้รวดเร็วข้ึน 
วิธีฝึกฝนการเป็นนักอ่านจับใจความ  
 ๑.สร้างนิสัยรักการอ่านโดยพยายามฝึกอ่านข้อความทุกประเภทแม้แต่ป้ายประกาศต่างๆก็ควรอ่าน
การฝึกอ่านบ่อยๆจะทาให้เกิดนิสัยรักการอ่านอ่านหนังสือได้เร็วช่างสังเกตและจดจาข้อความต่างๆได้ดีข้ึน 
 ๒.หัดใช้พจนานุกรมเมื่ออ่านพบศัพท์ที่ไม่เข้าใจอย่าท้อถอยหรือปล่อยผ่านการใช้พจนานุกรมจะทาให้
นักเรียนรู้คาศัพท์มากขึ้น 
 ๓.จดบันทึกการอ่านขณะที่อ่านควรมีสมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกถ้อยคาที่น่าสนใจแปลกใหม่ไพเราะมีคติ
ข้อคิดความรู้ใหม่ๆหรือข้อความที่นักเรียนประทับใจโดยบันทึกช่ือหนังสือและผู้เขียนไว้ด้วยและหากเป็น
หนังสือที่นักเรียนต้องอ่านบ่อยๆอาจใช้ปากกาขีดเน้นข้อความหรือแปะกระดาษสีค่ันหน้าที่มีข้อความ 
ดังกล่าว 
 ๔.ฝึกจับใจความส าคัญทีละย่อหน้าการอ่านจับใจความส าคัญนั้นควรเริ่มต้นจากการจับใจความส าคัญ
ในแต่ละย่อหน้าให้ได้ถูกต้องแม่นยาเสียก่อนเพราะงานเขียนที่ดีนั้นแม้มีใจความหลายอย่างแต่ใน๑ย่อหน้ามี
ใจความส าคัญเพียง๑ใจความเท่านั้นหากเรื่องมีหลายย่อหน้าแสดงว่ามีใจความส าคัญหลายใจความเมื่อนา
ใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้ามาพิจารณาร่วมกันก็จะทาให้สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องได ้
ในที่สุด 
  
 
 
 
 



 

ตัวอย่างการอ่านจับใจความส าคัญ 
 หลังฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรมักปลูกพืชอายุสั้นและทนแล้งพืชที่เหมาะสมได้แก่พืชตระกูลถ่ัวแต่ถ้าปลูก
โดยวิธีการหว่านจะพบปัญหาเพราะมีวัชพืชข้ึนแข่งกับต้นถ่ัวจึงยากแก่การกาจัดวัชพืชท าให้ได้ผลผลิตต่ า 

วิธีการสรุปใจความส าคัญ 
     ใคร…………………….เกษตรกร 
     ท าอะไร.......................ปลูกพืชตระกูลถ่ัว 
     เมื่อไร......................หลังฤดูเก็บเกี่ยว 
     อย่างไร.......................ใช้วิธีหว่าน 
     ผลเป็นอย่างไร......................วัชพืชข้ึนแข่งได้ผลผลิตต่ า 

สรุปใจความส าคัญ 
เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถ่ัวหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
ถ้าใช้วิธีหว่านท าให้วัชพืชข้ึนแข่งได้ผลผลิตต่ า 

(อ้างอิงจาก http://www.wirarat.ac.th/2015/data/research_1442849665_p33435211053.pdf) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wirarat.ac.th/2015/data/research_1442849665_p33435211053.pdf


 

ใบงานที่ 3 
 

 
ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    

 
เรื่องทบทวนการการจับใจความส าคัญมฐ. ท 1.1 ป.4/1 ป.4/2 มฐ. ท 3.1 ป.4/6 
 

2. อ่าน “การอ่านด้วยน้ิวมือ”ตั้งค าถาม และตอบค าถาม เพ่ือจับใจความส าคัญจากเรื่อง โดยการเขียนเป็น
แผนผังความคิด 

“การอ่านด้วยนิ้วมือ” 
 อักษรเบรลล์ เป็นอักษรนูนท่ีใช้พิมพ์เป็นหนังสือส าหรับผู้พิการทางสายตา โดยสามารถใช้ปลายน้ิว
สัมผัสจุดต่างๆ และอ่านค าได้ ผู้ท่ีคิดค้นวิธีน้ี คือ หลุยส์ เบรลล์ เขาประสบอุบัติเหตุจนท าให้ตาบอด หลุยส์ 
เบรลล์ เขาประสบอุบัติเหตุจนท าให้ตาบอด หลุยส์เรียนรู้ตัวอักษรต่างๆ ด้วยการน ากิ่งไม้ต่อกันเป็นตัวอักษร 
หลุยส์ เบรลล์ เกิดความคิดและแรงบันดาลใจประดิษฐ์อักษรปรุและขีดให้คนตาบอดสัมผัสต่อมาหลุยส์ได้
พัฒนาอักษรเบรลล์มาเป็นระบบ 6 จุด ซึ่งสามารถจัดกลุ่มของจุดได้ถึง 63 กลุ่ม และสามารถใช้แทนอักษร
ปกติได้เป็นอย่างดี ในไม่นานอักษรเบรลล์ก็เป็นท่ีรู้จัก และใช้กันท่ัวโลกจนถึงทุกวันน้ี  
        เร่ืองน่ารู้ของมนุษย ์ : ป้าเวนดี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

 

คะแนน 



 

ใบความรู้ท่ี 1 
 

 
หน่วยท่ี 2อักษรควบ อักษรน า  

เริ่มเรียนตั้งวันท่ี 1 มิถุนายน–5 มิถุนายน2563 
เรื่องท่ี 2อักษรควบ คือ พยัญชนะท่ีควบหรือกล้ ากับตัว ร ล ว อ่านออกเสียงควบร่วมสระเดียวกัน แบ้งออกเป็น 2 
ชนิด คือ อักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้  
สาระที่ 1 อักษรควบ  
มาตราฐาน ท 1.1  อ่านออกเสียงค า ข้อความ และบอกความหมายของค าที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด ป.4/1 อ่านสะกดค า และเขียนค าที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดได ้
 ป.4/ 2 อ่านออกเสียงค า ข้อความ และบอกความหมายของค าที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
มาตราฐาน ท 4.1  ปฏิบัติตนในการฟัง ดู และพูดได้อย่างมีมารยาท 
ตัวชี้วัด ป.4/1 สะกดและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง  ๆ
 

อักษรควบ 
 อักษรควบกล้ า  

อักษรควบกล้ า (ค าควบกล้ า)หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลา
อ่านออกเสียงกล้ าเป็นพยางค์เดียวกันเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์น้ันจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า  

อักษรควบแบ่งออกเป็น 2ชนิด คือ 
1. อักษรควบแท้คือ ค้าท่ีมีพยัญชนะต้น 2ตัว ควบกล้ าอยู่ในสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะ

ท้ัง 2ตัวพร้อม ๆ กันเสียงพยัญชนะควบกล้ าแท้ในภาษาไทยจะอยู่ได้ในต าแหน่งต้นพยางค์เท่าน้ัน และพยัญชนะตัวท่ี  
2 จะต้องเป็นร ล วเท่าน้ัน ได้แก่ 

1.กร อาทิ กราน เกรง กรุง กร่าง ฯลฯ 
2.กล อาทิ กลม กลิ้ง กลาก กลอก กลุ้ม ฯลฯ 
3.กว อาทิ กว้าง กวาง แกว่าง ไกว ฯลฯ 
4.ขร อาทิ ขริบ ขรัวขรุขระ ขรึม ฯลฯ 
5.ขล อาทิ ขลัง ขลุบ ขลิบ โขลง ฯลฯ 
6.ขว อาทิ ขวาง ขวาน แขวง ขว้าง ฯลฯ 
7.คร อาทิ ครอง ครอบครัว ครองแครง โครมคราม ฯลฯ  
8.คล อาทิ คลอง เคลิบเคลิ้ม เคลือบแคลง โคลงเคลง ฯลฯ  
9.คว อาทิ ควาน ความ ควัน เคว้งคว้าง ฯลฯ  
10.ตร อาทิ ตรง ตริ ตรู ตรู่ เตรียม ฯลฯ 
11.ปร อาทิ โปร่ง ปราง ปรุ ปรุง เปรี้ยง ฯลฯ 
12.ปล อาทิ ปลา ปลง ปลุก เปล่า เปล ปลิด ฯลฯ 
13.พร อาทิ พราน พริ้ง เพรง โพรง แพร ฯลฯ 

14.พล อาทิ พลาง พลบ เพลง เพลิดเพลิน ฯลฯ  
(อ้างอิงจาก https://sites.google.com/site/naneerun/matra-taw-sakd-ni-phasa-thiy) 

https://sites.google.com/site/naneerun/matra-taw-sakd-ni-phasa-thiy


 

ใบงานที่ 4 
 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    
 

เรื่อง ทบทวนการอ่านเขียนค าควบกล้ า (มฐ. ท 4.1 ป.4/1) 
 
เรื่องค าควบกล้ า  

ค าควบกล้ า 4 ค า 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

 ค า ควบกล้ าไม่แท้ 4 ค า 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

  

ค าท่ีมีอักษรน า 4 ค า 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

   ……………………………………อ่านว่า............................................. 

 

คะแนน 



 

ใบงานที่ 5 
 

 
 

ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    
 
เรื่อง เรื่องทบทวนการอ่านเขียนค าควบกล้ า (มฐ. ท 4.1 ป.4/1) 
ค าชี้แจงเขียนค าอ่านของค าท่ีก าหนด 
 
 

1. ขวนขวาย  อ่านว่า .......................................................................................  
2. ทรุดโทรม อ่านว่า ....................................................................................... 
3. นักปราชญ์ อ่านว่า ...........................................................................  
4. เสริมสร้าง อ่านว่า ....................................................................................... 
5. เอร็ดอร่อย อ่านว่า .............................................................................  
6. สมาชิก  อ่านว่า ................................................................................  
7. สนุกสนาน อ่านว่า .................................................................................  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 

 



 

ใบงานที่ 6 
 

 
 

ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    
 
เรื่อง เรื่องทบทวนการอ่านเขียนค าควบกล้ า (มฐ. ท 4.1 ป.4/1) 
 
ค าชี้แจงเขียนค าท่ีมีพยัญชนะต้นตามท่ีก าหนด อย่างละ 4 ค า 
 

1. กร = .............. ............... ................ ...............  
2. พล = .............. ............... ................ ...............  
3. หย = .............. ............... ................ ...............  
4. ขว = .............. ............... ................ ...............  
5. หม = .............. ............... ................ ...............  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 

 



 

ใบความรู้ท่ี 2 
 
 

หน่วยท่ี 2 อักษรควบ อักษรน า  
เริ่มเรียนตั้งวันท่ี 8 มิถุนายน –12 มิถุนายน 2563 

เรื่องท่ี 2 อักษรน า  คือ พยัญชนะ 2 ตัว เรียงกัน ประสมสระเดียวกันแต่ออกเสียงเป็น 2 พยางค์ โดยพยางค์ต้นออก
เสียงเหมือนมีสระอะประสมอยู่ครึ่งเสียง และพยางค์หลังออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่โดยมีวิธีออกเสียงขึ้นอยู่กับ
พยัญชนะตัวหน้าและตัวหลัง 

 
สาระที่ 1 อักษรน า  
มาตราฐาน ท 1.1  อ่านออกเสียงค า ข้อความ และบอกความหมายของค าที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
ตัวชี้วัด ป.4/1 อ่านสะกดค า และเขียนค าที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดได ้
 ป.4/ 2 อ่านออกเสียงค า ข้อความ และบอกความหมายของค าที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
มาตราฐาน ท 4.1  ปฏิบัติตนในการฟัง ดู และพูดได้อย่างมีมารยาท 
ตัวชี้วัด ป.4/1 สะกดและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง  ๆ
 
อักษรน า 
 

อักษรน า คือ พยัญชนะ ๒ ตัว ประสมอยู่ในสระเดียวกัน มีวิธีการออกเสียงอักษรน า ดังนี ้
๑. อ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียว ได้แก ่

๑.๑ เมื่อ ห น า อักษรต่ า ได้แก่ ง ญ น ม ย ร ล ออกเสียงพยางค์เดียวสูงตามเสียง หเช่น หงาย หญ้า 
หนอน ไหม หยาม หรือ หลาน 
๑.๒ เมื่อ อ น า ย มี๔ ค า ได้แก่อย่า อยู่อย่าง อยาก 

๒. อ่านออกเสียง ๒ พยางค์พยางค์แรกออกเสียง อะ กึ่งเสียง พยางค์หลังออกเสียงตามสระที่ประสมอยู่และออก
เสียงเหมือน ห น า ดังนี ้

๒.๑ อักษรสูงน าอักษรต่ าที่เป็นอักษรต่ าเดี่ยว เช่น 
ขนม อ่านว่า ขะ-หนม 
ฉลาม อ่านว่า ฉะ-หลาม 
สมุด อ่านว่า สะ-หมุด 

๒.๒ อักษรกลางน าอักษรต่ าที่เป็นอักษรเดี่ยว เช่น 
จมูก อ่านว่า ตะ-หมูก 
ตลาด อ่านว่า ตะ-หลาด 
องุ่น อ่านว่า อะ-หงุ่น 

 
 
 
 



 

 

ใบงานที่ 7 
 

 
 

ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    
 

เรื่อง เรื่องทบทวนการอ่านเขียนอักษรน า (มฐ. ท 4.1 ป.4/1) 

1. หาค าท่ีมี หน าตามพยัญชนะท่ีก าหนดให้ 

 
ง = ……………. ………….. ……………. 
 
ญ = ……………. ………….. ……………. 
 
น = ……………. ………….. ……………. 
 
ม = ……………. ………….. ……………. 
 
ย = ……………. ………….. ……………. 
 
ร = ……………. ………….. …………….. 
 
ล = ……………. ………….. ……………. 
 
ว = ……………. ………….. ……………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 

 



 

ใบงานที่ 8 
 

 
 

ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    
 

เรื่อง เรื่องทบทวนการอ่านเขียนอักษรน า  (มฐ. ท 4.1 ป.4/1) 

1. หาค าท่ีมี อน ายมีท้ังหมด 4 ค า ได้แก่ 

 
1 = ………………………………………. 

 
2 = ………………………………………. 

 
3 = ………………………………………. 

 
4 = ………………………………………. 
 

2. หาค าท่ีมีอักษรสูงน าอักษรต่ าเดี่ยวพร้อมค าอ่าน 
 

1 = ………………………………………. 
 

2 = ………………………………………. 
 

3 = ………………………………………. 
 

3. หาค าท่ีมีอักษรกลางน าอักษรต่ าเดี่ยวพร้อมค าอ่าน 
 

1 = ………………………………………. 
 

2 = ………………………………………. 
 

3 = ………………………………………. 
 
 
 
 

คะแนน 



 

ใบความรู้ท่ี 3 
 

 
หน่วยท่ี 2 การใช้ภาษา 

เริ่มเรียนตั้งวันท่ี 15 มิถุนายน –19 มิถุนายน 2563 
เรื่องท่ี 2 การใช้ภาษา (การเขียน) เป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการเป็นลายลักษณ์อักษร 
เช่น การเขียนรายงาน การเขียน จดหมาย เป็นต้น 

 
สาระที่ 1 การเขียน  
มาตราฐาน ท 2.1   
ตัวชี้วัด ป.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 ป.4/ 8 มีมารยาทในการเขียน 
มาตราฐาน ท 3.1   
ตัวชี้วัด ป.4/5 รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา 
 
 การเขียน   
  การเขียน  เป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การ
เขียนรายงาน การเขียน จดหมาย เป็นต้น 
 การเขียน ควรปฏิบัติ ดังนี ้

1. เขียนข้อความหรือเรื่องราวให้ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร 
2. การเขียนค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธีเพื่อสื่อสารให้ได้ตรงความหมาย 
3. เขียนข้อความให้กะทัดรัด ชัดเจนไม่เยิ่นเย้อ และเขียนให้เข้าใจง่าย 
4. ใช้เหตุผลประกอบการเขียนอย่างเหมาะสม 
5. อ่านทบทวนเรื่องราวที่เขียนตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ใบงานที่ 9 
 

 
 

ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    
 

เรื่อง ทบทวนการใช้ภาษา (การเขียน)  (มฐ. ท 2.1 ป.4/6 ป.4/7 มฐ. ท 3.1 ป.4/5) 
 
ค าชี้แจงเขียนอธิบายส่วนประกอบของรายงานที่ก าหนดให ้
 

1. ปก อธิบาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

2. ค าน า อธิบาย  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

3. สารบัญ อธิบาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

4. เนื้อหา อธิบาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

5. บรรณานุกรม อธิบาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 

คะแนน 



 

ใบความรู้ท่ี 4 
 

หน่วยท่ี 2 การใช้ภาษา 
เริ่มเรียนตั้งวันท่ี 22 มิถุนายน –30 มิถุนายน 2563 

เรื่องท่ี 2 การใช้ภาษา (การเขียนรายงานและการพูดรายงาน)  เป็นการเขียนเพ่ือน าเสนอผลการสืบค้นหรือค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ หรือผลการทดลอง ผลการปฏิบัติงานต่างๆ ต่อครู ต่อเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน หรือเสนอต่อผู้อ่ืน  

 
สาระที่ 1 การเขียนรายงาน  
มาตราฐาน ท 2.1   
ตัวชี้วัด ป.4/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
 ป.4/ 8 มีมารยาทในการเขียน 
มาตราฐาน ท 3.1   
ตัวชี้วัด ป.4/5 รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา 
 
 การเขียนรายงาน 
  การเขียนรายงาน การเขียนรายงานควรปฏิบัติ ดังนี ้

1. ก าหนดหัวข้อเรื่องควรก าหนดเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ หรือผู้อ่านสนใจ และควรก าหนดหัวข้อย่อยของ
เรื่องนั้นๆ ด้วย เช่น 
หัวข้อเรื่อง นิทานพื้นบ้าน 
หัวข้อย่อย ความหมาย คุณค่า ประเภท 

2. วางแผนการเขียนรายงาน ว่าจะใช้เวลาเขียนนานเท่าใดจะสืบค้นข้อมูลจากที่ใดเพื่อสะดวกใน
การเขียนรายงาน 

3. รวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนด 
4. เขียนรายงานโดยปฏิบัติ ดังนี ้

1) น าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามาเขียนเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตนเองตามหัวข้อที่ก าหนด โดย
ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย 

2) จัดท ารูปเล่มรายงานให้สมบูรณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี ้
 ส่วนปก (ปกหน้า) ช่ือรายวิชา   ช่ือเรื่อง   ช่ือผู้จัดท า   รายงานนี้น าเสนอใคร 

  ส่วนปก (ปกหลัง)เป็นกระดาษเปล่าสีเดียวกับปกหน้า 
  ส่วนหน้า (ค าน า) จุดประสงค์ของการท ารายงาน วิธีค้นคว้าโดยสรุป ประโยชน์ที่จะ
ได้รับ 
  ส่วนหน้า (สารบัญ) ชื่อหัวข้อเรื่องท่ีน าเสนอ เลขหน้าของหัวข้อหรือเรื่องน้ันๆ  
  ส่วนเน้ือหา (เน้ือหา) เน้ือเรื่องจากข้อมูลท่ีศึกษาค้นคว้าท่ีเขียนเป็นส านวนของ
ตนเองโดยอาจใส่ภาพประกอบ 
  ส่วนเน้ือหา (บรรณานุกรม)  เขียนรายช่ือหนังสือและแหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นคว้าและใช้
เป็นข้อมูลเขียนรายงาน 



 

ใบงานที่ 10 
 

 
 

ชื่อ – สกุล       ชั้นป.4/  วันท่ี    
 

เรื่อง ทบทวนการใช้ภาษา (การเขียน)  (มฐ. ท 2.1 ป.4/6 ป.4/7 มฐ. ท 3.1 ป.4/5) 
 
ค าชี้แจง  เขียนเรื่องเกี่ยวกับการติดช่ือโรคโควิด - 19 
 

 
 

 

คะแนน 

เรื่องการติดเช้ือโควิด 19 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


