
๑๐๕

แบบฝกทักษะชุดที่ ๒๓
กิจกรรมที่ ๑ ดูภาพทราบคําที่มีสระ - ิ

สระ - ิ

   วินาที  วิชา

ภาพนี้คืออะไร
ใหอานตามครู



๑๐๖

  วิตามิน   วิธี

นิทาน    บิดา



๑๐๗

มะลิ กิริยา

พิจารณา      ปติ



๑๐๘

กิจกรรมที่ ๒  อานคําที่มีสระ - ิ ตามครู

วิชา   วิธี

กะทิ กะป



๑๐๙

กิจกรรมที่ ๓ อานประโยคที่มีสระ - ิ  ตามครู

วิชา มี กะป และมะลิ

วิชา  มี  วิธี  ทํา กะทิ



๑๑๐

กิจกรรมที่ ๔ อานเรื่องที่มีสระ - ิ  ตามครู

 วิชา มี นาฬิกา
วิชา เอา มะลิ ให ปติ
แม มี กะทิ และกะป



๑๑๑

ตอนที่ ๒ นักเรียนทําเอง  เกงจังเลย
กิจกรรมที่ ๑ โยงคํากับภาพใหตรงกัน

บิดา

วิตามิน

มะลิ

กิริยา
วินาที



๑๑๒

กิจกรรมที่ ๒ เขียนคําใตภาพ  พรอมระบายสี

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

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



๑๑๓

กิจกรรมที่ ๓ เขียนภาพและสระใหเปนคํา ใหถูกตอง
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บรรณานุกรม
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. กระทรวงศึกษาธิการ. ส่ือรักจากใจครู :

คูมืออการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๒.
จรีลักษณ  จิรวิบูลย. คูมือครูและผูปกครองสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู,การอาน.

กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, ๒๕๔๖.
_______. คูมือครูและผูปกครองสําหรับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู,การเขียน. กรุงเทพฯ :

องคการคาคุรุสภา, ๒๕๔๖.
จันทรแรม  เจริญวงศและคณะ. แบบฝกเสริมทักษะการอานและเขียนภาษาไทยเลม ๑.

(พิมพครั้งท่ี ๕). กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สถาบันภาษาไทย,
๒๕๕๑.

ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน. การอานและการสงเสริมการอาน (Reading  and  Reading Promotion).
กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๒.

ถนอมวงศ  ลํ้ายอดมรรคผล. การอานใหเกง. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ : กระดาษสา, ๒๕๒๘.
บันลือ  พฤกษะวัน. มิติใหมในการสอนอาน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘.
ประเทิน  มหาขันธ. การสอนอานเบ้ืองตน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๐.
ปราณี  ปราบริปูและคณะ. แบบฝกเสริมการเรียนรู  ชุดสายน้ําใจ  พัฒนาอานเขียนเรียนไทย

เนนการเขียน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสายน้ําใจ, ๒๕๕๑.
_______. แบบฝกเสริมการเรียนรู  ชุดสายน้ําใจ  พัฒนาอานเขียนเรียนไทย เนนการอาน.

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสายน้ําใจ, ๒๕๕๑.
ม่ิงขวัญธรรม  ฉํ่าชื่นเมือง. ฉลาดอาน. กรุงเทพฯ : ตนธรรมสํานักพิมพ, ๒๕๔๔.
แมนมาส  ชวลิต, คุณหญิง  และคณะ. กิจกรรมสงเสริมการอาน.(พิมพครั้งท่ี ๓). กรุงเทพฯ :

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๔๖.
แมนมาส  ชวลิต, คุณหญิง. แนวทางสงเสริมการอาน. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ,

๒๕๔๔.
วรรณี  โสมประยูร. การสอนอานภาษาไทยระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,

๒๕๓๗.
วิชาการ, กรม. หนังสือกับการสงเสริมการอาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๓๔.
_______. กิจกรรมสงเสริมการอาน. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, ๒๕๔๖.
วิมลรัตน  สุนทรโรจน  ผศ. ดร. นวัตกรรมทางการเรียนรูภาษาไทย. กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพชางทอง, ๒๕๔๗.



๑๑๖

ศรีรัตน  เจิงกล่ินจันทร. การอานและการสรางนิสัยรักการอาน (พิมพครั้งท่ี ๓). กรุงเทพฯ :
โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๘.

สกุณา  เลิกนอก. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอานและการเขียนสะกดคํายาก  โดยใชแบบฝกเสริม
ทักษะวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔. วิทยานิพนธ  ศษ.ม. ขอนแกน :
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๕. ถายเอกสาร.

สมบัติ  มหารศ. การสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา. มหาสารคาม. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม, ๒๕๒๑.

สมบัติ  จําปาเงิน  และสําเนียง  มณีกาญจน. กลเม็ดการอานใหเกง. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพฯ :
ผองพัฒการพิมพ, ๒๕๔๘.

สมปต  ตัญตรัยรัตน  และคณะ. เรียนรูภาษาไทยโดยเนนกระบวนการคิด  สอนใหคิดคิดแลวเขียน
เขียนจากความคิด. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙.

สนิท  สัตโยภาส. การพัฒนากระบวนการสอน “สรางอนาคตรวมกัน” สอนภาษาไทย
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ : ธารอักษร, ๒๕๔๕.

สนิท  ต้ังทวี. ความรูและทักษะทางภาษา. กรุงเทพฯ :  O.S.PRITING  HOUSE, ๒๕๓๗.
สมร  เจนจิจะ, ดร. เกมและกิจกรรมสุดสนุก  ภาษาพาสุข. กรุงเทพฯ : บริษัท เบ็น ภาษาและ

ศิลปะ จํากัด, ๒๕๕๑.
สําลี  รักสุทธี. หนังสืออานเสริมทักษะชุด  อานคลอง  อานเร็ว ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑.

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, ๒๕๕๒.
สุจริต  เพียรชอบ  และสายใจ  อินทรัมพรรย. วิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา.

กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๖.
สุนันทา  ม่ันเศรษฐวิทย. หลักและวิธีสอนอานภาษาไทย. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพฯ :

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕.
_______. คูมือการเรียนการสอนภาษาไทย  สรางเด็กไทยใหอานเกง  อานเร็ว  ชวงชั้นท่ี ๒

(ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖). กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๐.
อภิวรรณ  วีระสมิทธ์ิ. ชุดฝกทักษะอานคลอง-เขียนคลอง  หนูอยากเปนนักเขียน. กรุงเทพฯ :

บริษัท เบ็น ภาษาและศิลปะ จํากัด, ๒๕๕๑.
อัจฉรา  ชีวพันธ. คูมือการสอนภาษาไทย  กิจกรรมการเลนประกอบการสอน. (พิมพครั้งท่ี ๕).

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓.
_______. กิจกรรมการเขียนสรางสรรคในชั้นประถมศึกษา(พิมพครั้งท่ี ๒). กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๓.
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