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ค�ำชี้แจง

 แบบฝึกทักษะ   ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่ำน คัดไทย  เป็นแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ส�าหรับ 

เด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ปี มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือช่วยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการเขียนพยัญชนะไทย สระ และวรรณยุกต์ ได้อย่างถูกวิธี  

ตามมาตรฐานโครงสร้างตวัอกัษรไทย ฉบับราชบณัฑติยสถาน ซึง่เป็นรูปแบบตวัอกัษรทีถ่กูต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศกึษาธกิาร

ก�าหนด 

 แบบฝึกทักษะ   ชดุ ฝึกเขยีน เรยีนอ่ำน คัดไทย   จัดท�าขึ้น ๓ เล่ม แบ่งเป็นระดับชั้นละ ๑ เล่ม จัดเรียงล�าดับเนื้อหา

ที่เด็กควรรู้จากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวเด็กไปสู่เรื่องไกลตัวที่ยากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษาอย่างมั่นใจ

 ครูและผู้ปกครองสามารถใช้ แบบฝึกทักษะ  ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่ำน คัดไทย  ชุดนี้ ควบคู่กับ แบบฝึกทักษะ  

ชดุ อ่ำนได้  คดิเป็น ภำษำไทย   เพ่ือต่อยอดการเรยีนรูแ้ละเสรมิสร้างทักษะทางภาษาให้พัฒนาได้ดยีิง่ขึน้ เพิม่พูนประสบการณ์

การเรียนรู้เกี่ยวกับค�าจากบัญชีค�าพื้นฐานชั้นเด็กเล็ก รวมไปถึงการสะกดค�า ค�าคล้องจอง และประโยคต่างๆ เพ่ือใช้ส่ือสารในชีวิต

ประจ�าวนัได้อย่างคล่องแคล่ว ช่วยให้เด็กจดัระบบโครงสร้างทางสมองของตนเอง (Brain-Based Learning : BBL) ให้มคีวามสามารถ

ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

 แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่ำน คัดไทย ชุดนี้ นอกจากจะมุ ่งส่งเสริมให้เด็กฝึกเขียนตัวอักษรไทย 

ให้ถูกต้องสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังได้สอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลายแปลกใหม่ให้เด็กเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และ 

มีความสุข ช่วยพัฒนาการท�างานของสมองอย่างสมดุล เป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่วัยเด็ก ช่วยให้เด็ก 

รักการอ่าน รักการเขียน และคุ้นเคยกับภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

                   อริสา   โสค�าภา                                                                                    

( กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย )
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ฝึกลากเส้นตามทิศทางของลูกศร แล้วระบายสีภาพ
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เส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น เป็นส่วนประกอบของตัวอักษร จึงควรให้เด็กฝึกลากเส้นต่างๆ อย่างถูกทิศทางเพราะเป็นพื้นฐานในการเขียนตัวอักษรต่อไป
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ลากเส้นพื้นฐาน ๑๓ เส้น 
ช่วยเตรียมเด็กให้พร้อม
ก่อนฝึกเขียนตัวอักษร

คัดพยัญชนะ แบ่งตัวอักษรเป็น 
๓ หมู่ โดยใช้สีก�าหนด 
ตัวอักษร สูง กลาง ต�่า ช่วย
เด็กจดจ�าได้แม่นย�า

คัดค�าศัพท์ จากบัญชีค�า 
พื้นฐานช่วยเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทางภาษา

กิจกรรมทบทวนความรู้ 
 ช่วยฝึกทักษะการคิด คัด เขียน 
ได้คล่องแคล่ว
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ลากเส้นโยงภาพแม่สัตว์ไ»หาลูกสัตว์
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ทบทวนเส้นพื้นฐานและวาดต่อเติมภาพ แล้วระบายสีภาพ
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