
                                                                                       ค ำนำม    ๑ 

 

แบบฝกึทักษะเรื่อง  ชนิดและหน้าที่ของค า 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

 
 

 
 
 
 

นางสาวธมน  แสนสวาท 
ต าแหน่ง  คร ู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

 
 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม  อ าเภอพรเจริญ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๒ 

 ค ำน ำ  
 

               แบบฝึกทักษะเร่ือง  ชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  เล่มท่ี  ๑  ค านาม  จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนใน
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท ๒๑๑๐๑  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑  ในแบบฝึกทักษะประกอบด้วย ใบความรู้ความหมายของค านาม  
ชนิดของค านาม  หน้าท่ีของค านาม  และกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

               ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะเร่ือง  ชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย และเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนน าไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้ให้เกิดผลดีกับนักเรียนต่อไป  

 
  

                                               ธมน  แสนสวาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๓ 

 

ค ำแนะน ำ 
กำรใช้แบบฝึกทักษะส ำหรับนักเรียน 

 
             แบบฝึกทักษะเรื่อง  ชนิดและหน้าท่ีของค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี  ๑  เล่มท่ี  ๑  ค านาม   เพ่ือให้เกิดผลดีนักเรียนควรปฏิบัติตาม 
   ขั้นตอน ดังนี้  
                   ๑.  ศึกษาค าชี้แจง และค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน  
   ให้เข้าใจ  
                   ๒.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้เดิม  
                   ๓.  ศึกษาใบความรูด้้วยตนเอง  
                   ๔.  ท าแบบฝึกทักษะตามล าดับทีละกิจกรรมจนครบ  
                   ๕.  ตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มเพื่อทราบผลความก้าวหน้า 
                   ๖.  ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประเมินความรู้หลังการใช้แบบฝึกทักษะ  
                   ๗.  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อประเมินพัฒนาการ  
   การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๔ 

 

  แบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มที ่ ๑  ค ำนำม 

 
    ค ำชี้แจง  ๑.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยมีท้ังหมด จ านวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน  
                     เวลา ๑๐ นาที 

    ๒.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด 
         เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
 

           ๑.  ค านาม มีความหมายว่าอย่างไร 
                  ก.  ค าท่ีใช้แทนนามในประโยคสื่อสาร 
                  ข.  ค าท่ีใช้แทนชื่อ คน สัตว์ ส่ิงของ 
                  ค.  ค าท่ีใช้ประกอบประโยค 
                  ง.  ค าท่ีใช้ขยายประโยค 
 
           ๒.  ค านามแบ่งออกเป็นกี่ชนิด 
                  ก.  ๒  ชนิด 
                  ข.  ๓  ชนิด 
                  ค.  ๔  ชนิด 
                  ง.   ๕  ชนิด 
 
           ๓.  “ อ๋องและอั๋น” เป็นเพ่ือนกันข้อใดถูกต้อง 
                  ก.  อ๋องและอ๋ันเป็นสมุหนาม 
                  ข.  อ๋องและอั๋นเป็นลักษณนาม 
                  ค.  อ๋องและอ๋ันเป็นวิสามานยนาม 
                  ง.  อ๋องและอ๋ันเป็นสามานยนาม 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๕ 

 
      ๔.  “ฝูงผึ้งบินอยู่ในสวน” ค าใดเป็นค าสมุหนาม 

                  ก.  ฝูง 
                  ข.  บิน 
                  ค.  อยู่ 
                  ง.  รัง 
 
           ๕.  ข้อใดเป็นสามานยนาม 
                  ก.  นพรัตน์เป็นคนท างานเรียบร้อย           
                  ข.  เจ้าตูบชอบนอนหน้าบ้าน 
                  ค.  พระจันทร์คืนนี้เต็มดวง 
                  ง.  กระรอกอยู่บนต้นไม้  
  
           ๖.  ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของค านาม 
                 ก.  เป็นกรรมของประโยค 
                 ข.  เป็นประธานของประโยค 
                 ค.  เป็นตัวแสดงอาการของประธาน 
                 ง.  เป็นค าท่ีท าหน้าท่ีขยายค าอ่ืนให้สมบูรณ์ 
 
           ๗.  “บนโต๊ะมีกระดาษ  ๒     และเล่ือย  ๑     ” ควรเติมค าใดในช่องว่าง 
                จึงจะได้ข้อความท่ีถูกต้อง 
                 ก.  ใบ  ด้าม 
                 ข.  ใบ  อัน 
                 ค.  แผ่น  ด้าม 
                 ง.  แผ่น  ปื้น 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๖ 

 
           ๘.  ค าในข้อใดเป็นอาการนาม 
                 ก.  การเมือง 
                 ข.  การกราบ 
                 ค.  การไกล 
                 ง.  การงาน 
 
           ๙.  ค านามท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าเรียกขาน มีอยู่ในข้อใด 
                 ก.  พนักงานคนไหนไม่ท างาน 
                 ข.  คุณกลับจากท างานหรือยัง 
                 ค.  น้องๆ ขึ้นแล้วเดินในด้วย 
                 ง.  หลานๆ ยังไม่กลับกันมาเลยสักคน 
 
          ๑๐.  ค านามในข้อใดท าหน้าท่ีเป็นส่วนเติมเต็ม 
                 ก.  หล่อนเป็นดาราภาพยนตร์ 
                 ข.  อย่ามาท าหน้าเป็นกับฉันนะ 
                 ค.  ดูเหมือนเขาก าลังเดินมา 
                 ง.  ปลาเป็นขังไว้ในตุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตอบได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆ 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๗ 

 
 

กระดำษค ำตอบก่อนเรยีน  
เล่มที ่ ๑  ค ำนำม 

 

      ชื่อ-นามสกุล............................................................... ชั้น ม.๑/........... เลขท่ี ............. 

 
ข้อ ตัวเลือก 

ก ข ค ง 

1     
2     

3     

4     
5     

6     
7     

8     

9     
10     

 

 

 

 

 

 

ตอบถูกหรือเปล่ำคะ 
    



                                                                                       ค ำนำม    ๘ 

 

ใบควำมรู้ที่  ๑  ควำมหมำยของค ำนำม 
  

              ค ำนำม  หมายถึง  ค าท่ีใช้เรียกชื่อคน   สัตว์   สิ่งของ  สถานท่ีท้ังมีชีวิต 

     และไม่มีชีวิต  มีตัวตนและไม่มีตัวตน   เช่น  ดวงจันทร์   โต๊ะ  เก้าอี้  เสือ 
     นาฬิกา   ช้างน้อย บ้าน   วัด  โรงเรียน  เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 

คน สัตว ์ สิ่งของ สถำนที่ พืช 
ปู่,ย่า นกเอี้ยง กระเป๋า โรงพยาบาล น้อยหน่า 

ตา,ยาย อึ่งอ่าง รองเท้า โรงเรียน มะนาว 
ลุง,ป้า เสือ ดินสอ สถานีรถไฟ มะกอก 
น้า,อา สุนัข รถยนต์ ตลาด เงาะ 
พ่อ,แม่ เจ้าเหมียว นาฬิกา น้ าตก ล าไย 
พี่,น้อง ปลา สร้อยคอ วัด คะน้า 
เพ่ือน ช้าง พัดลม ทะเล ผักกาด 
คุณครู ไก่ โทรทัศน์ ทุ่งนา แครอท 

เด็กผู้ชาย ปู โทรศัพท์ ร้านค้า แตงโม 
เด็กผู้หญิง กุ้ง หมวก คลอง หอม 

พระ วัว เส้ือ ห้องน้ า กระเทียม 
 

 

 

เพ่ือนๆลองศึกษาค านามประเภท
ต่างๆจากตารางนี้นะคะ 

 



                                                                                       ค ำนำม    ๙ 

 
      กิจกรรมที่  ๑ 

 
        ค ำสั่ง   ให้นักเรียนน าค านามท่ีก าหนดให้ไปจัดให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ ( ๑๐  คะแนน ) 
 
                    อภิญญำ       นกยูง       นำฬิกำ      ผ้ำพันคอ      เกียรติศักดิ์ 

            แมงป่อง     มงัคุด     ฟักทอง      วัดเทพนิมิต     โรงเรียน 

              ภูทอก     สำมเณร   น้ ำตกถ้ ำพระ    นกพิรำบ    ตลำด    ปำกกำ 

               กระเทียม     เจ้ำจุก     กระรอก     หมู      เก้ำอี้นวม     มะพร้ำว 

 

 

      ๑.   คน                                 

 

      ๒.  สัตว์                   

 

      ๓.  สิ่งของ              

 

      ๔.  สถานที่          

 

      ๕.  พืช                   



                                                                                       ค ำนำม    ๑๐ 

ตัวอย่ำงค่ะ 

 

ใบควำมรู้ที่  ๒ 
ชนิดของค ำนำม 

 

         ค ำนำม  แบ่งออกเป็น  ๕  ชนิด  ดังนี้ 

             ๑.  ค ำนำมทั่วไป  หรือสามานยนาม (สา – มาน –ยะ – นาม) คือ  ค านามท่ีใช้ 
     เรียกชื่อโดยทั่วไปของ  คน  สัตว์  สิ่งของ  สถานท่ี  สิ่งท่ีมีชีวิต  หรือไม่มีชีวิต   
     จะเป็นสิ่งท่ีมีรูปหรือไม่มีรูปก็ได้ 

 
      
                                              แมวกินปลา 
 

                                           วิชาท าให้เกิดปัญญา 
 

                                                  ดินสออยู่ในกระเป๋า 
 

                                                         ท่าทางส่อนิสัย 
 

                                                               ชาวสวนปลูกทุเรียน 
 

                                           นกหงส์หยกกินเมล็ดพืช 
 

                                                  นักเรียนเล่นฟุตบอล 
 

                                                         แมวจับหนู 
 

สามานยนามย่อย 
           เช่น  คนจีน  นกเอี้ยง  กล้วยหอม  อ้อยหวาน  
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๑ 

ตวัอยา่งค่ะ 

 
              ๒.  ค ำนำมชี้เฉพำะ  เรียกว่า  วิสามานยนาม (วิ –สา – มาน – ยะ – นาม )  
  คือ  ค านามท่ีใช้เรียกชื่อเฉพาะของคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานท่ี  เมื่อกล่าวออกไปแล้ว 
  ผู้ฟังจะเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นอะไร  ส่ิงไหน  
 
 
                                          โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมตั้งอยูใ่นจังหวัดบึงกาฬ 
     

                                         พวกเราเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

                                         เด็กหญิงแก้วตาสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 
 

                                         ปลาบู่ทองเป็นนิทานพื้นบ้านของไทย 
 

               ค านามท่ีเป็นชื่อชี้เฉพาะ (วิสามานยนาม)  ใช้กับ 
           

                บุคคล   เช่น   นพรัตน์   พรทิวา  มนธิการ  ชัยยุทธ์  ทศวินท์   พัชริดา 
 

 
                สัตว์   เช่น   พลายตะวัน    ม้านิลมังกร   ช้างเอราวัณ   เจ้าด่าง  เจ้าตูบ   
 

 
                สิ่งของ   เช่น   บัตรเครดิตกรุงไทย   บัตรเอทีเอ็มออมสิน  โทรศัพท์โนเกีย 

                                         
                สถำนที่   เช่น   น้ าตกเจ็ดส ี  เกาะพีพี   โรงพยาบาลพรเจริญ   
                                            
 

          ข้อสังเกต     วิสามานยนามจ านวนมากมักใช้ตามหลังค าสามานยนาม  เช่น 

    (ประเทศ) ไทย,  โรงพยาบาล(พรเจริญ)  เรือพระท่ีนั่ง(สุพรรณหงส์) 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๒ 

 
                 ๓.  ค ำนำมบอกลักษณะ  หรือลักษณนาม( ลัก – สะ หะ – นาม )  คือ  
นามท่ีใช้บอกลักษณะของคน  สัตว์ และสิ่งของเพื่อต้องการให้ทราบว่าค านามนั้น 
มีลักษณะ  รูปร่าง  สัณฐาน  ปริมาณ  เวลา  วิธีท า  และลักษณะอื่นๆ ค าลักษณนาม 
จะวางอยู่หลังค านามและมีตัวบอกจ านวน(ประมาณวิเศษณ์)  เช่น 
                               นก  ๒ ตัวเกาะอยู่บนกิ่งไม้ 
                               คุณแม่ซื้อแหวนทอง  ๑  วงให้ฉันในวันเกิด 
            การใช้ลักษณะนามแบ่งเป็นประเภทๆ คือ 
                 ๓.๑  บุคคลที่มีสถานภาพพิเศษ  ใช้ลักษณะนามเป็น  พระองค์  องค์  รูป  
เช่น 
                                -  กรุงธนบุรีมีพระมหากษัตริย์  ๑  พระองค์ 
                                -  มีพระภิกษุ  สามเณรจ าพรรษา  ๖  รูป 
                                -  คุณลุงมีพระพุทธรูป  ๕  องค์ 
                    ๓.๒  อมนุษย์  ใช้ลักษณะนาม  ตน  เช่น  ยักษ์  ผี  นางไม้  พรายน้ า  
กินนร  กินรี  คนธรรพ์  นักสิทธิ์  ฤาษี  วิทยาธร  อสูรกาย  ปีศาจ 
                    ๓.๓  สัตว์ท่ัวไป   ใช้ลักษณะนาม  ตัว  
                              ยกเว้นช้างซึ่งถือว่าเป็นสัตว์พิเศษ 
                                    ช้างบ้าน    ใช้    เชือก 
                                    ช้างป่า       ใช้   ตัว 
                                   ช้างขึ้นระวาง(ช้างหลวง)    ใช้    ช้ำง 
                    ๓.๔  ค านามท่ีเป็นนามธรรม  ใช้ลักษณะนาม   ข้อ   ประกำร  ประเภท 
        เช่น              อุบาสก  อุบาสิกา  ถือศีล        ๕  ข้อ 
                           เขามีเหตุผล                            ๓  ประการ 
                           นักวิทยาศาสตร์แบ่งสัตว์ได้   ๒  ประเภท 
      
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๓ 

      
                   ๓.๕  สิ่งต่าง ๆ   ใช้ลักษณะนามตามท่ีจ าแนกตามลักษณะ หรือจ าแนกตาม  
จ านวน   ระยะ  ขนาด  ความจุ  หรือตามลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 
        เช่น     
                        ทวน    เทียน  เกวียน     ใช้       เล่ม 
                        เทียนพรรษา                 ใช้       ต้น 
                       โทรทัศน์  โทรศัพท์  โทรสาร     ใช้       เคร่ือง 
                        ดวงตราไปรษณียากร  ตะเกียง  ดาวเทียม  วิญญาณ   ใช ้ ดวง  
                        จักรเย็บผ้า    เปียโน  มุ้ง     ใช้  หลัง 
                         ๓.๕.๑  ลักษณนามบอกสัณฐาน   เช่น  วง  แผน  หลัง  ผืน  บาน   
ลูก  ใบ    แท่ง  ก้อน  คัน  ล า  เคร่ือง  ดวง  กระบอก  เส้น  ปาก  ปื้น  ซี่  แพ  ราง  เม็ด  
ตับ เป็นต้น                   
                         ๓.๕.๒  ลักษณนามบอกจ าแนก   เช่น  กอง  พวก  เหล่า  ฝูง  หมวด 
หมู่   โขลง  คณะ  นิกาย   ส ารับ  ชุด  ข้อ  โรง  คอก  ชั้น  ระดับ  ฉบับ  จ าพวก  อย่าง   
ชนิด  รูปแบบ   เป็นต้น                   
                         ๓.๕.๓  ลักษณนามบอกปริมาณ   เช่น  คู่  กุลี  บาท  ชั่ง   กิโลกรัม  
ชะลอม  ขวด    หีบ  หยด  กล่อง  ช้อน  ถ้วย  ลิตร  ตุ่ม  ไห  โยชน์  เป็นต้น              
                         ๓.๕.๔  ลักษณนามบอกเวลา   เช่น  นาที  ชั่วโมง  วัน  เดือน  ปี  ยก  
รอบ  ครั้ง  คราว  สมัย  ยุค   ช่วง  ศตวรรษ  กะ  เป็นต้น      
                         ๓.๕.๕  ลักษณนามบอกวิธีท า  เช่น  จีบ  มวน  มัด  ตับ  ก า  ท่อน  
ห่อ  หยิบ  จับ  ผูก  เป็นต้น 

               ๔.  ค ำนำมบอกอำกำร   (อาการนาม)  คือค านามท่ีบอกอาการหรือความ
เป็นอยู่   ส่วนมากมีค าว่า  “การ”  และ  “ความ”   น าหน้า   
                       ค าว่า  “กำร”  ใช้น าหน้าค ากริยาท่ีแสดงความเป็นไปทางกาย  วาจา  
เช่น   การนั่ง  การเดิน  การวิ่ง  การพูด  การนอน  การจับ  การกิน        
                      ค าว่า  “ควำม”  ใช้น าหน้าค ากริยาท่ีแสดงความเป็นไปทางใจ  เช่น 
   ความคดิ  ความเข้าใจ  ความเส่ือม  ความเจริญ  ความรัก  ความเกลียด  ความรู้ 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๔ 

        
                  ค าว่า  “ควำม”  ใช้น าหน้าค าวิเศษณ์   เช่น    ความดี  ความชั่ว  ความสุข    
                 ข้อสังเกต    “กำร”   “ควำม”  น าหน้าค าชนิดอื่นนอกเหนือจากค ากริยา
และ  ค าวิเศษณ์    
                           ไม่ใช่อาการนาม  เช่น  การบ้าน  การเรือน  การฝึก  การเมือง   
การคลัง   การประปา   การไฟฟ้า   ความวัว  ความควาย  ความอาญา  ความแพ่ง  จะเป็น 
     สำมำนยนำม (นำมทั่วไป) 

               ๕.  ค ำนำมบอกหมวดหมู่   (สมุหนาม)  คือ ค านามท่ีใช้เรียกชื่อคน  สัตว์  
สิ่งของท่ีอยู่เป็นหมวดหมู่รวมกัน  เช่น  กรม  กอง  ฝูง  โขลง  คณะ  บริษัท  ทีม  กลุ่ม  
เหล่า    สมาคม  เป็นต้น 
                 กำรสังเกต    จะเขียนไว้หน้ำค ำนำม 
                      โขลงชา้งเดินอยู่ริมล าธาร 
                      คณะนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต 
                      หมู่ลูกเสือก าลังเดินทางไกล 
              สมุหนามแยกย่อยได้ดังนี้ 
                         ๕.๑  ค าท่ีแสดงหมวดหมู่ของนาม ได้แก่  กอง  กลุ่ม  ก๊ก  โขลง     
คณะ  ชุด  พวก  ฝูง   รัฐบาล  เช่น 
                                -   ฝูงลิงก าลังวิ่งไล่กันบนต้นไม ้
                                -   กองทหารท่ีตั้งอยู่หมู่บ้านเรา 
                                -   รัฐบำลไทยเจรจาเรื่องการค้ากับสิงคโปร์ 
                                -   เด็กนักเรียนก าลังเล่นอยู่กองทราย 
                                -   กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเพื่อมาท าความสะอาดบริเวณวัด 
 
 
                    
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๕ 

 
                         ๕.๒  ค าท่ีเป็นชื่อของสถานท่ีหรือองค์กรต่างๆ   แต่สมมติให้เป็น 
บุคคลขึ้นตามความนิยมของภาษา   หมายถึงกลุ่มคนท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบในสถานท่ี      
หรือองค์กรนั้น ๆ   ก็จัดเป็นสมุหนาม  เช่น   องค์การ   สภา  ศาล  บริษัท  ประเทศ 
โรงเรียน  กระทรวง   
             ตัวอย่าง 
                          -   กรมการปกครองประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                          -   สภำกำชำดออกให้บริการแก่ชุมชน 
                          -   บริษัทประกาศรับสมัครพนักงานหลายต าแหน่ง 
                          -   ศำลตัดสินประหารชีวิตนักโทษไป  ๒  ราย 
                          -   ประเทศไทยเตรียมต้อนรับนักกีฬาต่างชาติ 
 
        ตำรำงเปรียบเทียบ สมุหนำมกบัลักษณนำม 

สมุหนำม ลักษณนำม 
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ครคูณะหนึ่งเดินทางมาโรงเรียนชุมชน 

บ้านโคกอุดม 
นักเรียนชั้น ม.๑ ไปเท่ียวท่ีกองทหาร ทหารกองนั้นเตรียมตัวต้อนรับนักเรียน 

ชั้น ม.๑  
ฝูงนกบินผ่านอาคารเรียน นกหนึ่งฝูงก าลังบินผ่านอาคารเรียน 
โขลงช้างก าลังเข้าท าลายสวนผลไม้ ช้างป่าโขลงหนึ่งท าลายสวนผลไม้ 
หมู่แมลงบินว่อนไปท่ัวสนามหญ้า แมลงหมู่หนึ่งก าลังบินท่ีสนามหญ้า 

        สมุหนามในข้อ ๕.๒  จะต้องเป็นสมมติบุคคล  จึงจะนับว่าเป็น “สมุหนำม”   แต่ถ้า 
หมายถึ  งสถานท่ีหรือองค์การตามรูปศัพท์ต้องนับว่าเป็นนามชนิดอื่นตามชนิดของ 
แต่ละค าไม่ใช่เป็นสมุหนาม  เช่น 
        บริษัทตั้งอยู่ท่ีถนนพังโคน-บึงกาฬ              บริษัท   เป็นสามานยนาม 
        บริษัทขอแสดงความขอบคุณลูกค้าทุกคน     บริษัท   เป็นสมุหนาม 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๖ 

 

       กิจกรรมที่  ๒ 
 

         ค ำสั่ง   ให้นักเรียนเขียนค านามท่ัวไป และค านามเฉพาะจากท่ีก าหนดให้ 
                   ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ( ๑๐  คะแนน ) 
 
                     นิทำน       ดวงอำทิตย ์      นำยอ ำเภอ        สถำนี     
                   โรงพยำบำล        หนองคำย     เพลงชำติไทย        อุบลรำชธำนี 
                         หมู่เกำะช้ำง      สวนสัตว์เขำสวนกวำง        น้ ำตก  
                              ภูเขำ      พระอภัยมณ ี  นิรำศพระบำท    ตลำด 
 

       ค ำนำมทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

       ค ำนำมชีเ้ฉพำะ 
 

       
    
 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๗ 

       
         กิจกรรมที่  ๓ 

 
       ค ำสั่ง   ใหน้ักเรียนหาค าสามานยนามจากความหมายท่ีก าหนดให ้(กิจกรรมบอกใบ้) 
                 ( ๑๐  คะแนน ) 
    ๑.        (๑ พยางค์)           เป็นแมลงชนิดหนึ่งท่ีกินต้นข้าวและกินต้นไม้                     

                                               
    ๒.        (๔ พยางค์)           เราใช้เรียกผู้ท่ีออกแบบสิ่งก่อสร้าง  
 

    ๓.       (๓ พยางค์)            ใช้เรียกสถานท่ีท่ีพระสงฆ์ประชุมกันท าสังฆกรรมต่างๆ                     

                                               
    ๔.        (๒ พยางค์)           หมายถึง ป่า  
 
    ๕.      (๓ พยางค์)             ใช้เรียกคนท่ีมีหน้าท่ีประหารชีวิตนักโทษ                     

                                               
    ๖.      (๒ พยางค์)             เคร่ืองมือส าหรับตัด  โดยใช้หนีบมี  ๒  ขา  
 
    ๗.      (๓ พยางค์)             เป็นสถานท่ีท่ีท าการค้าเกี่ยวกับเงิน เช่น การรับฝากเงิน                    

                                               
    ๘.      (๔ พยางค์)             เป็นสถานท่ีส าหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย 
 
    ๙.      (๒ พยางค์)             ชื่อของสัตว์สี่เท้า ตัวเมียมีถุงส าหรับใส่ลูกท่ีหน้าท้อง                     

                                               
    ๑๐.     (๑ พยางค์)            หมายถึง  เครือ่งสวมศีรษะมีรูปต่างๆ 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๘ 

 

        กิจกรรมที่  ๔           

                 ค ำสั่ง   ให้นักเรียนเติมค าลักษณะนามให้ถูกต้อง ( ๑๐  คะแนน ) 

                   ๑.   หมู่บ้านนี้มีหลาย    

 

                   ๒.   งานวัดปีนี้มีคณะหมอล ามาแสดง   

 

                   ๓.   ท่ีสถานีรถไฟ  มีรถไฟจอดอยู่หลาย    

 

                   ๔.   คณะกรรมการ                    นี้มีประชุมทุกวันศุกร์    

 

                   ๕.   พระภิกษุเดินมา   ๓                         

 

                   ๖.   แม่ซื้อเสื่อจากงานกาชาดมาฝากคุณยาย   ๒    

 

                   ๗.  ขอยืมร่มให้ฉัน   ๑     
 

                   ๘.  พ่อซื้อหน้าต่างใหม่มา   ๕     

 

                   ๙.   สมุดการบ้านยังไม่ครบอยู่   ๔  
 

                  ๑๐.   ช้างโขลงนี้มี  ๗       

 



                                                                                       ค ำนำม    ๑๙ 

 

ใบควำมรู้ที่  ๓ 
หน้ำที่ของค ำนำม 

 

          ๑.  ค านามท าหน้าท่ีเป็นประธานของประโยค  เช่น 
                      -  ครูชมนักเรียน 
                      -  น้องร้องไห้ 
                      -  ไก่จิกข้าวสาร 
                      -  แม่ท ากับข้าว 
                      -  นกบิน 
                      -  คุณหมอตรวจคนไข ้
 
          ๒.  ค านามท าหน้าท่ีเป็นกรรมของประโยค  เช่น 
                      -  ครูสอนนักเรียน 
                      -  พ่อตัดดอกไม ้
                      -  นกจิกหนอน 
                      -  แมวกินปลำ 
                      -  ลุงล้างรถ 
                      -  คุณอาขี่ม้ำ 
 

             ข้อสังเกต  
                     กรรม  คือ ผู้ถูกกระท าหรือค านามท่ีมารองรับค ากริยา  ในท่ีนี้   
     นักเรียน   ดอกไม้    หนอน  ปลา    รถ  ม้า   เป็นค านามท่ีท าหน้าท่ีกรรม 
 

 

 



                                                                                       ค ำนำม    ๒๐ 

 

                ๓.   เป็นส่วนขยายของค านามอื่น  เช่น 
                      -  สัตว์ป่ำต้องอยู่ในป่า  (ใช้สามานยนามขยาย) 
                      -  ช้างโขลงนี้ต้องเดินทางไปอีกไกล (ใช้ลักษณะนามขยาย) 
 
                ๔.   เป็นส่วนเติมเต็มของค ากริยา  เช่น 
                      -  น้องเหมือนพ่อ 
                      -  เธอคือนักร้อง 
 
                ๕.   เป็นค าเรียกขานในฐานะประธาน  กรรม  หรือเรียกขานลอยๆ  เช่น 
                      -  คุณครูคะหนูไม่เข้าใจเข้าข้อนี้เลยค่ะ 
                      -   คุณหมอลูกของดฉิันจะหายป่วยไหมคะ 
 
                ๖.   ท าหน้าท่ีขยายกริยาบอกสถานท่ี  ทิศทาง  หรือเวลา  เช่น 
                      -  แม่ไปตลำด 
                      -   นกออกหาอาหารเวลำเช้ำ 
                      -   ฉันไปโรงเรียน 
   
              ๗.   ท าหน้าท่ีเป็นกรรมตรงและกรรมรอง  เช่น 
                      -  มุกดาเย็บกระทง  (กระทง  ท าหน้าท่ีเป็นกรรมตรงของกริยา เย็บ) 
                      -   โรงเรียนมอบรางวัลแก่นักเรียน  (นักเรียน  เป็นกรรมรอง  ส่วน   
   รำงวัล  เป็นกรรมตรง) 
 
          ข้อสังเกต  
               ประโยคลักษณะนี้ส่วนใหญ่กรรมตรงจะเป็นสิ่งของ  กรรมรองจะเป็นบุคคล 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๒๑ 

 

     กิจกรรมที่  ๕ 
 

          ค ำสั่ง   ให้นักเรียนหาค านามและจ าแนกหน้าท่ีของค านามจากประโยคต่อไปนี้ 
                    ( ๑๐  คะแนน ) 

ข้อ ประโยค ค านามในประโยค 
หน้าท่ี 

ประธาน กรรม 
๐ นักเรียนเรียนหนังสือ นักเรียน,หนังสือ นักเรียน หนังสือ 
๑. ลูกตาลเดินไปโรงเรียน 

ท 
   

๒. ป้าทองดีขับรถ 
ท 

   

๓. พ่อสอยมะม่วงฟ้าลั่น 
ท 

   

๔. เด็กๆเล่นกับเจ้าป๊อกกี้ 
ท 

   

๕. ศิริสุดาอ่านจัดหมาย 
ท 

   

๖. หนอนกินใบไม้ 
ท 

   

๗. คุณแม่ไปจ่ายตลาด 
ท 

   

๘. ลุงชวนกินปลานิล 
ท 

   

๙. แมววิ่งไล่จับหนู 
ท 

   

๑๐. คุณครูเล่านิทาน 
ท 

   

 

 



                                                                                       ค ำนำม    ๒๒ 

 

      ใบควำมรู้ที่  ๕ 
สรุปค ำนำม 

 

           ค ำนำม  หมายถึง  ค าที่ใช้เรียกช่ือคน   สัตว์   สิ่งของ  สถานทีท่ั้งมีชีวิต 
 และไม่มีชีวิต  มีตัวตนและไม่มีตัวตน 

 

               ชนิดของค ำนำม    ค านามแบ่งออกเป็น  ๕  ชนิด  ดังนี้ 

                     ๑.  ค านามท่ีไม่ชี้เฉพาะหรือสามานยนาม  เช่น  นักเรียน  โต๊ะ  โรงเรียน   
                     ๒. ค านามชี้เฉพาะ หรือ วิสามานยนาม  เช่น  มดแดง  จังหวัดบึงกาฬ   
  เด็กชายโกโก้   เด็กหญิงนฤมล  เป็นต้น 
                     ๓.  ค านามบอกลักษณะ  หรือลักษณนาม เช่น  เลา  ปื้น  ปาก  ด้าม   
  อัน  เล่ม  ตัว  วง    เป็นต้น 
                     ๔.  ค านามบอกอาการหรือ อาการนาม  เช่น  การยืน   การนั่ง  ความดี   
  ความชั่ว   เป็นต้น 
                     ๕.  ค านามบอกหมวดหมู่หรือ สมุหนาม  เช่น  โขลง ฝูง  กอง   
  คณะ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้ำใจใช่ไหมครับเพื่อนๆ 
    



                                                                                       ค ำนำม    ๒๓ 

 

             หน้ำที่ของค ำนำม     

                      ๑.  เป็นประธำนของประโยค  เช่น  ต ารวจจับขโมย   ครูสอนนักเรียน 
    นักเรียนท ารายงาน  น้องร้องไห้  พ่ีร้องเพลง   แม่ท ากับข้าว  เป็นต้น 

                      ๒.  เปน็กรรมของประโยค  เช่น  ครตูีนักเรียน     ครูสอนนักเรียน 
    แม่ปิดหน้าต่าง     ป้าตัดดอกไม้    นกจิกหนอน  เป็นต้น 

                      ๓.  เปน็ส่วนขยำยค ำอ่ืน  เช่น    
                                   สัตวป์่าต้องอยู่ในป่า  (ขยายค านาม) 
                                   พ่ีปุ้ยไปโรงเรียน   (ขยายค ากริยา) 

                      ๔.  เปน็ส่วนเติมเต็มของค ำกริยำ  เช่น    
                                   เขาเหมือนพ่อ    
                                   เธอคือนางสาวไทย     

                      ๕.  เปน็ค ำเรียกขำน  เช่น    
                                   คุณครคูะหนูท าเลขข้อนี้ไม่ได้คะ่    
                                   คุณหมอ ลูกผมจะหายป่วยไหมครับ   
 
 
 
 
 
     

 

 

    จุ๊บจิ๊บ  ศึกษำใบควำมรู้เข้ำใจแล้ว   
เรำรีบไปท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
 กันนะครับ 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๒๔ 

 

  แบบทดสอบก่อนเรียน 
เล่มที ่ ๑  ค ำนำม 

 
    ค ำชี้แจง  ๑.  แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยมีท้ังหมด จ านวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน  
                     เวลา ๑๐ นาที 

    ๒.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) เลือกตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุด 
         เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษค าตอบ 
 

           ๑.  ค านาม มีความหมายว่าอย่างไร 
                  ก.  ค าท่ีใช้ขยายประโยค 
                  ข.  ค าท่ีใช้ประกอบประโยค 
                  ค.  ค าท่ีใช้แทนชื่อ คน สัตว์ ส่ิงของ 
                  ง.  ค าท่ีใช้แทนนามในประโยคสื่อสาร 
 
           ๒.  ค านามแบ่งออกเป็นกี่ชนิด 
                  ก.  ๕  ชนิด 
                  ข.  ๔  ชนิด 
                  ค.  ๓  ชนิด 
                  ง.   ๒  ชนิด 
 
           ๓.  “ อ๋องและอั๋น” เป็นเพ่ือนกันข้อใดถูกต้อง 
                  ก.  อ๋องและอ๋ันเป็นสมุหนาม 
                  ข.  อ๋องและอ๋ันเป็นวิสามานยนาม 
                  ค.  อ๋องและอั๋นเป็นลักษณนาม 
                  ง.  อ๋องและอ๋ันเป็นสามานยนาม 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๒๕ 

 
      ๔.  “ฝูงผึ้งบินอยู่ในสวน” ค าใดเป็นค าสมุหนาม 

                  ก.  อยู่ 
                  ข.  บิน 
                  ค.  ฝูง 
                  ง.  รัง 
 
           ๕.  ข้อใดเป็นสามานยนาม 
                  ก.  เจ้าตูบชอบนอนหน้าบ้าน 
                  ข.  กระรอกอยู่บนต้นไม้  
                  ค.  พระจันทร์คืนนี้เต็มดวง 
                  ง.  นพรัตน์เป็นคนท างานเรียบร้อย           
  
           ๖.  ข้อใดไม่ใช่หน้าท่ีของค านาม 
                 ก.  เป็นตัวแสดงอาการของประธาน 
                 ข.  เป็นค าท่ีท าหน้าท่ีขยายค าอื่นให้สมบูรณ์ 
                 ค.  เป็นกรรมของประโยค 
                 ง.  เป็นประธานของประโยค 
 
           ๗.  “บนโต๊ะมีกระดาษ  ๒     และเล่ือย  ๑     ” ควรเติมค าใดในช่องว่าง 
                จึงจะได้ข้อความท่ีถูกต้อง 
                 ก.  ใบ  อัน 
                 ข.  ใบ  ด้าม 
                 ค.  แผ่น  ปื้น 
                 ง.  แผ่น  ดา้ม 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๒๖ 

 
           ๘.  ค าในข้อใดเป็นอาการนาม 
                 ก.  การเมือง 
                 ข.  การงาน 
                 ค.  การไกล 
                 ง.  การกราบ 
 
           ๙.  ค านามท่ีท าหน้าท่ีเป็นค าเรียกขาน มีอยู่ในข้อใด 
                 ก.  คุณกลับจากท างานหรือยัง 
                 ข.  น้องๆ ขึ้นแล้วเดินในด้วย 
                 ค.  พนักงานคนไหนไม่ท างาน 
                 ง.  หลานๆ ยังไม่กลับกันมาเลยสักคน 
 
          ๑๐.  ค านามในข้อใดท าหน้าท่ีเป็นส่วนเติมเต็ม 
                 ก.  ปลาเป็นขังไว้ในตุ่ม 
                 ข.  ดูเหมือนเขาก าลังเดินมา 
                 ค.  อย่ามาท าหน้าเป็นกับฉันนะ 
                 ง.  หล่อนเป็นดาราภาพยนตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตอบได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆ 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๒๗ 

 
 

กระดำษค ำตอบหลังเรยีน  
เล่มที ่ ๑  ค ำนำม 

 

      ชื่อ-นามสกุล............................................................... ชั้น ม.๑/........... เลขท่ี ............. 

 
ข้อ ตัวเลือก 

ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

 

 

 



                                                                                       ค ำนำม    ๒๘ 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
 

ก่อนเรียน  หลังเรียน 
ข้อ  ก ข ค ง  ข้อ  ก ข ค ง 
1  X    1   X  
2    X  2 X    
3   X   3  X   
4 X     4   X  
5    X  5  X   
6   X   6 X    
7    X  7   X  
8  X    8    X 
9   X   9  X   
10 X     10 X    

 

 

 

 

 

 

 

 

สงสัยจะได้คะแนนเต็มแล้วเรำ 
    



                                                                                       ค ำนำม    ๒๙ 

 
      เฉลยกิจกรรมที่  ๑ 

 
         ค ำสั่ง   ให้นักเรียนน าค านามท่ีก าหนดให้ไปจัดให้อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้( ๑๐  คะแนน) 
 
                    อภิญญำ       นกยูง       นำฬิกำ      ผ้ำพันคอ      เกียรติศักดิ์ 

            แมงป่อง     มงัคุด     ฟักทอง      วัดเทพนิมิต     โรงเรียน 

              ภูทอก     สำมเณร   น้ ำตกถ้ ำพระ    นกพิรำบ    ตลำด    ปำกกำ 

               กระเทียม     เจ้ำจุก     กระรอก     หมู          มะพร้ำว 

 

      ๑.   คน            อภิญญำ    เกียรติศักดิ์    สำมเณร     เจ้ำจุก           

 

      ๒.  สัตว์          นกยูง   แมงป่อง   นกพิรำบ  กระรอก  หมู 

 

      ๓.  สิ่งของ      นำฬิกำ      ผ้ำพันคอ   ปำกกำ   เก้ำอี้นวม 

 

      ๔.  สถานที่    วดัเทพนิมิต     โรงเรียน  ภทูอก     น้ ำตกถ้ ำพระ    ตลำด      

 

      ๕.  พืช           มงัคุด     ฟักทอง   กระเทียม     มะพร้ำว         



                                                                                       ค ำนำม    ๓๐ 

 

       เฉลยกิจกรรมที่  ๒ 
 

         ค ำสั่ง   ให้นักเรียนเขียนค านามท่ัวไป และค านามเฉพาะจากท่ีก าหนดให้ 
                   ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง  ( ๑๐  คะแนน) 
 
                     นิทำน       ดวงอำทิตย ์      นำยอ ำเภอ        สถำนี     
            โรงพยำบำล          หนองคำย     เพลงชำติไทย        อุบลรำชธำน ี
                         หมู่เกำะช้ำง      สวนสัตว์เขำสวนกวำง        น้ ำตก  
                              ภูเขำ      พระอภัยมณี   นิรำศพระบำท    ตลำด 
 

       ค ำนำมทั่วไป 

                                นิทำน             นำยอ ำเภอ             สถำน ี
 
                  โรงพยำบำล                น้ ำตก               ภูเขำ 
                                       
                                         ตลำด 
 
 
 

       ค ำนำมชีเ้ฉพำะ 
                   ดวงอำทิตย์        หนองคำย        อุบลรำชธำน ี 

  
                 หมู่เกำะช้ำง         สวนสัตว์เขำสวนกวำง 
         
                            พระอภัยมณ ี                 นิรำศพระบำท     
    



                                                                                       ค ำนำม    ๓๑ 

       
         เฉลยกิจกรรมที่  ๓ 

 
       ค ำสั่ง   ให้นักเรียนหาค าสามานยนามจากความหมายท่ีก าหนดให้ (กิจกรรมบอกใบ้) 
                     ( ๑๐  คะแนน) 
 

    ๑.        เพลี้ย                 เป็นแมลงชนิดหนึ่งท่ีกินต้นข้าวและกินต้นไม้                     

                                               
    ๒.        วิศวกร               เราใช้เรียกผู้ท่ีออกแบบส่ิงก่อสร้าง  
 

    ๓.       อุโบสถ                ใช้เรียกสถานท่ีท่ีพระสงฆ์ประชุมกันท าสังฆกรรมต่างๆ                     

                                               
    ๔.        พนำ                  หมายถึง ป่า  
 
    ๕.      เพชฌฆำต             ใช้เรียกคนท่ีมีหน้าท่ีประหารชีวิตนักโทษ                     

                                               
    ๖.      กรรไกร                เครื่องมือส าหรับตัด  โดยใช้หนีบมี  ๒  ขา  
 
    ๗.      ธนำคำร               เป็นสถานท่ีท่ีท าการค้าเกี่ยวกับเงิน เช่น การรับฝากเงิน                    

                                               
    ๘.      โรงพยำบำล           เป็นสถานท่ีส าหรับให้บริการด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย 
 
    ๙.      จิงโจ้                    ชื่อของสัตว์สี่เท้า ตัวเมียมีถุงส าหรับใส่ลูกท่ีหน้าท้อง                     

                                               
    ๑๐.     หมวก                 หมายถึง  เครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆ 
 
 



                                                                                       ค ำนำม    ๓๒ 

 

        เฉลยกิจกรรมที่  ๔           

                 ค ำสั่ง   ให้นักเรียนเติมค าลักษณะนามให้ถูกต้อง ( ๑๐  คะแนน) 

                   ๑.   หมู่บ้านนี้มีหลาย   หลัง 
 

                   ๒.   งานวัดปีนี้มีคณะหมอล ามาแสดง  คณะ 

 

                   ๓.   ท่ีสถานีรถไฟ  มีรถไฟจอดอยู่หลาย   ขบวน 

 

                   ๔.   คณะกรรมการ     ชุด          นี้มีประชุมทุกวันศุกร์    

 

                   ๕.   พระภิกษุเดินมา   ๓     รูป                    

 

                   ๖.   แม่ซื้อเสื่อจากงานกาชาดมาฝากคุณยาย   ๒   ผืน 

 

                   ๗.  ขอยืมร่มให้ฉัน   ๑    คัน 
 

                   ๘.  พ่อซื้อหน้าต่างใหม่มา   ๕    บำน 

 

                   ๙.   สมุดการบ้านยังไม่ครบอยู่   ๔   เล่ม 
 

                  ๑๐.   ช้างโขลงนี้มี  ๗    เชือก   

 



                                                                                       ค ำนำม    ๓๓ 

 

     เฉลยกิจกรรมที่  ๕ 
 

          ค ำสั่ง   ให้นักเรียนหาค านามและจ าแนกหน้าท่ีของค านามจากประโยคต่อไปนี้ 
                    ( ๑๐  คะแนน) 

ข้อ ประโยค ค านามในประโยค 
หน้าท่ี 

ประธาน กรรม 
๐ นักเรียนเรียนหนังสือ นักเรียน,หนังสือ นักเรียน หนังสือ 
๑. ลูกตาลเดินไปโรงเรียน 

ท 
ลูกตาล,โรงเรียน ลูกตาล โรงเรียน 

๒. ป้าทองดีขับรถ 
ท 

ป้าทองดี,รถ ป้าทองดี รถ 

๓. พ่อสอยมะม่วงฟ้าลั่น 
ท 

พ่อ,มะม่วงฟ้าลั่น พ่อ มะมว่งฟ้าลั่น 

๔. เด็กๆเล่นกับเจ้าป๊อกกี้ 
ท 

เด็กๆ ,เจ้าป๊อกกี้ เด็กๆ เจ้าป๊อกกี้ 

๕. ศิริสุดาอ่านจัดหมาย 
ท 

ศิริสุดา,จดหมาย ศิริสุดา จดหมาย 

๖. หนอนกินใบไม้ 
ท 

หนอน,ใบไม้ หนอน ใบไม้ 

๗. คุณแม่ไปจ่ายตลาด 
ท 

คุณแม่,ตลาด คุณแม่ ตลาด 

๘. ลุงชวนกินปลานิล 
ท 

ลุง,ปลานิล ลุง ปลานิล 

๙. แมววิ่งไล่จับหนู 
ท 

แมว,หนู แมว หนู 

๑๐. คุณครูเล่านิทาน 
ท 

คุณครู,นิทาน คุณครู นิทาน 

 

 



                                                                                       ค ำนำม    ๓๔ 

 

ตำรำงบันทึกคะแนน 
 

ชื่อ-สกุล.............................................................................ชั้น ม.๑/.......   เลขที่.............. 
 

ทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ก่อนเรียน 10  
หลังเรียน 10  

ผลการพัฒนา  
 
 
 

กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
กิจกรรมท่ี ๑ ๑๐  
กิจกรรมท่ี ๒ ๑๐  
กิจกรรมท่ี ๓ ๑๐  
กิจกรรมท่ี ๔ ๑๐  
กิจกรรมท่ี ๕ ๑๐  

รวม  
ร้อยละ  

 
 
 
 
 
 

 

สบำยจังเลยเพื่อนๆ 
    



                                                                                       ค ำนำม    ๓๕ 

 
บรรณำนุกรม 

 
ก าชัย ทองหล่อ.  หลักภำษำไทย. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, ๒๕๕๒. 
ดวงพร  หลิมรัตน์.  หนังสอืเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนภำษำไทย  ชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ ๑.  
             กรุงเทพฯ : แม็ค, ๒๕๕๒. 
นาวินี  หล าประเสริฐและคณะ.  หลักภำษำและกำรใช้ภำษไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑.    
             กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) ๒๕๕๖. 
ฟองจันทร์ สุขยิ่ง และคณะ.  หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้ พื้นฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
            ภำษำไทย ม. ๑  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน,์ ๒๕๕๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ :  
             นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
วิชาการ, กรม. กระทรวงศึกษาธิการ.  หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย  วิวิธภำษำ.   
            ชั้นมธัยมศึกษำปี ที ่๑. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๔. 
สอางค์ ด าเนินสวัสดิ์ และคณะ. หนังสือเรียนสำระกำรเรียนรู้ พืน้ฐำน  กลุ่มสำระ 
            กำรเรียนรู้ภำษำไทย  ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๑. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพ  
             วิชาการ, ๒๕๕๖. 
 


