บทเรียนสําเร็จรูป
รายวิชา ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง
“คํากริยา” บอกอาการ
จัดทําโดย

นางชยุตรา สุโขยะไชย
ครูชํานาญการ

โรงเรียนบานบอวิน (ลิขิตราษฎรบํารุง)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต ๓

คํานํา
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ อง “คํากริ ยา ” ชุดนี้จดั ทําขึ้น เพื่อเป็ นสื่ อ
ประกอบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ รายวิชา ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ท่ ี ๖ ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังข้อที่ ๔.๑ เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถใช้
คํานามได้ถูกต้องตามหน้าที่
บทเรี ยนสําเร็ จรู ปชุดนี้ นับเป็ นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ทั้งยังสามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ของตนเองในชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง แต่ท้งั นี้
ผูเ้ รี ยนจะต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จึงจะรู ้วา่ ตนเองมี
ความสามารถในด้านสติปัญญาในการแก้ไขปั ญหามากน้อยเพียงใด สาระที่
ปรากฏอยูใ่ นบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนั้น จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาเป็ นอย่างดี
ก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติ ประจําวันได้
การจัดทําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ าย
วิชาการโรงเรี ยนบ้านบ่อวิน ในด้านวัสดุ / อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ขอขอบคุณ
คณะครู อาจารย์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ที่ได้ให้
คําแนะนํา ปรึ กษาส่ งผลให้งานสําเร็ จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์

คําแนะนําสํ าหรับครู

๑. ใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปชุดนี้ ประกอบแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ ๖ รายวิชา ท ๒๒๑๐๑ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ ๕
๒. ศึกษาบทเรี ยนสําเร็ จรู ปตั้งแต่กรอบแรกจนถึงกรอบ
สุ ดท้าย ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมให้เข้าใจก่อน
๓. ศึกษาว่ากิจกรรมในกรอบใดที่ครู ควรให้คาํ แนะนํา
ช่วยเหลือ หรื อให้คาํ ปรึ กษาเพิ่มเติมบ้าง
๔. ชี้แจงให้นกั เรี ยนอ่านคําแนะนําในการใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ป และปฏิบตั ิตามลําดับก่อนหลังทุกขั้นตอน ทุกกรอบ ทั้ง
เนื้อหา กิจกรรม คําถาม คําตอบ หรื อแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน
เรารี บไปเรี ยนวิชาภาษาไทยกันเถอะ

คําแนะนําสํ าหรับนักเรียน
๑. บทเรี ยนนี้ไม่ใช่ขอ้ ทดสอบ นักเรี ยนไม่ตอ้ งกังวลใจ พยายามทําไป
ช้า ๆ ทีละกรอบ นักเรี ยนจะได้รับความรู ้ ได้ทาํ แบบฝึ กหัดและกิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยตัวของนักเรี ยนเอง
๒. ก่อนที่นกั เรี ยนจะศึกษา ควรทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนก่อน
๓. นักเรี ยนควรใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้า ๑ ชัว่ โมง
๔. นักเรี ยนควรเริ่ มทํากิจกรรมตั้งแต่กรอบแรกเรี ยงไปตามลําดับ โดย
ไม่ขา้ มกรอบหนึ่งกรอบใด
๕. ควรอ่านคําอธิ บายและคําถามช้า ๆ ให้เข้าใจคิดให้ดีแล้วจึงตอบ
คําถามในกระดาษเปล่า อย่าขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงในบทเรี ยนสําเร็ จรู ปนี้
๖. เมื่อตอบคําถามเสร็ จกรอบหนึ่ง ควรเปิ ดดูคาํ ตอบในกรอบต่อไป
เพือ่ ตรวจสอบดูวา่ ถูกหรื อผิด ถ้าตอบถูกจงทํากรอบต่อไป
๗. ถ้านักเรี ยนตอบคําถามผิด ควรย้อนกลับไปศึกษาข้อความในกรอบ
ที่ผา่ นมาใหม่ ทําความเข้าใจให้ดี แล้วตอบคําถามใหม่
๘. ควรทํากิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ ไม่ตอ้ งรี บร้อน ถ้า
เหนื่อยก็พกั สักครู่ แล้วค่อยทําต่อไป
๙. เมื่อศึกษาจบทุกกรอบแล้ว ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
เมื่อเสร็ จแล้วควรตรวจคําตอบจากเฉลยในหน้าถัดไป เพือ่ ประเมิน
ความก้าวหน้าของตนเอง
๑๐. นักเรี ยนที่ดีตอ้ งซื่อสัตย์ต่อตนเองเสมอ จะไม่เปิ ดดูคาํ ตอบก่อนทํา
กิจกรรม

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้
พาเพื่อน ๆ ไปเรี ยนรู้
เกี่ยวกับคํากริ ยานะครับ

แต่ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังก่อนนะครับ

คํากริ ยาเป็ นส่ วนประกอบ
สําคัญของประโยคที่เราใช้ใน
การสื่ อสาร ดังนั้นเราต้อง
ศึกษาให้เข้าใจเพือ่ เลือกใช้ได้
อย่างถูกต้อง

และทําแบบฝึ กหัดก่อนเรี ยน
ด้วยนะคะ

ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
๑. อธิ บายชนิดของคํากริ ยา จําแนก และยกตัวอย่างได้
๒. ใช้คาํ กลุ่มคํา ตามชนิดและหน้าที่มาเรี ยบเรี ยงเป็ นประโยคได้
๓. เห็นความสําคัญของคํากริ ยาที่นาํ มาใช้ในการสื่ อสาร

แบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่องคํากริยา

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมาย × ลงใน
กระดาษคําตอบ
๑. คํากริ ยาในข้อใดเป็ นคําที่เข้าพวกกันถูกคํา
ก. สนุก ต่อย จูง เตะ ข. ผอม เก็บ
ลอย สวย
ค. โล่งอก ดีใจ เศร้าใจ สงสัย ง. ไป
เดิน ใจหาย ดีใจ
๒. คํากริ ยาในข้อใดเป็ นคํากริ ยาบอกสภาพทั้งหมด
ก. ซื้ อ ร้องเพลง ยืน ข. หล่อ แคบ ใหญ่
ค. สงสัย สู ง ลึก ง. เก่า แพง เดิน
๓. คํากริ ยาในข้อใดเป็ นคํากริ ยาบอกอาการทั้งหมด
ก. จิก พัง นอน ข. หรู หนัก แพง
ค. โกรธ ขาว ดีใจ ง. วิง่ เศร้า ดีใจ
๔. คํากริ ยาในข้อใดที่ตอ้ งมีคาํ นามมาต่อท้าย
ก. ฝนตกแรง ข. สุ นขั เห่าเสี ยงดัง
ค. งูเลื้อยไป ง. แก้วตกนํ้า
๕. คํากริ ยาในข้อใดที่ไม่ตอ้ งมีคาํ นามต่อท้าย
ก. ไม้ถูพ้ืน ข. ชาวนาปลูกข้าว
ค. นกบินสู ง ง. น้องอ่านหนังสื อ
๖. คํากริ ยาข้อใดที่มีคาํ นามมาขยายจึงจะมีความหมาย
ก. เขาเหมือนพ่อ ข. ลมแรงมาก
ค. นํ้าหยุดไหล ง. ประหลาดใจ

๗. ประโยคในข้อใดมีคาํ กริ ยา ๓ คํา
ก. นกนานาชนิดบินมากินกล้วยป่ า
ข. แม่และแก้วปลูกกล้าไม้เสริ ม
ค. แก้วไปเขาเขียวที่ชลบุรี
ง. ต้นกล้าอ่านหนังสื อในห้องสมุด
๘. คําที่พิมพ์ตวั หนาเป็ นคํากริ ยาประเภทใด
“ปั ญญาประดุจอาวุธ”
ก. สกรรมกิริยา ข. อกรรมกิริยา
ค. กริ ยานุเคราะห์ ง. วิกตรรถกริ ยา
๙. ประโยคในข้อใดใช้คาํ กริ ยาต่างจากพวก
ก. วีระเป็ นนักวิง่ ข. ดวงเดือนหิวข้าวมาก
ค. ชูใจไปโรงเรี ยนแต่เช้า ง. ดวงคิดถึงบ้าน
๑๐. คําที่พิมพ์ตวั หนาเป็ นคํากริ ยาประเภทใด
“เธอควรตั้งใจเรี ยน”
ก. สกรรมกิริยา ข. อกรรมกิริยา
ค. กริ ยานุเคราะห์ ง. วิกตรรถกริ ยา

อย่าลืม บันทึกคะแนนก่อนเรี ยนไว้
เปรี ยบเทียบกับคะแนนหลังเรี ยนนะครับ

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
๑. ค
๖. ก
๒. ข ๗. ก
๓. ง
๘. ง
๔. ข ๙.
ง
๕. ค ๑๐. ค

เมื่อได้ผลคะแนนแล้วให้นาํ ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ดูระดับผลการ
ประเมินนะครับ

การประเมินผลก่อนเรียน – หลังเรียน
ดีมาก
๙ – ๑๐
คะแนน
ดี
๗–๘
คะแนน
พอใช้
๕–๖
คะแนน
ควรปรับปรุง ๐
–๔
คะแนน

คํากริ ยา คือ คําที่แสดงการ
กระทํา หรื ออาการของ
คํานาม และคําสรรพนาม

คํากริยามีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ให้เพือ่ นเริ่ มศึกษาตามกรอบ
ต่าง ๆ ได้เลยนะครับ

กรอบความรู้ ที่ ๑

๑. กริยาทีไ่ ม่ ต้องมีกรรมมารับ หรือ อกรรมกริยา
กริ ยาที่ไม่ตอ้ งมีกรรมมารับ เป็ นกริ ยาที่มีความหมาย
สมบูรณ์ชดั เจนในตัวเอง สามารถเข้าใจได้โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
มีกรรมมารับท้าย เช่น
นํ้าไหล ลมพัด เด็กร้องไห้
หมาเห่า นกบิน เธอยิม้
ฉันเห็นดาวตก เด็กใช้พกู่ นั ระบายสี

กริ ยาชนิดนี้จะมีหรื อไม่มี
กรรมต่อท้ายก็ได้ หรื อถ้ามีก็
สามารถตัดออกได้โดยไม่ทาํ
ให้ความหมายของประโยค
เปลี่ยนแปลง

เมื่อเข้าใจแล้วลอง
ไปทํากิจกรรมดูนะ

กิจกรรมที่ ๑ เรื่อง กริยาทีไ่ ม่ ต้องมีกรรมมารับ
คํากริ ยาในข้อใดที่ไม่ตอ้ งมีกรรมมารับให้ทาํ เครื่ องหมาย 
ถ้าไม่ใช่ให้ทาํ เครื่ องหมาย × หน้าข้อความ
๑. .......... ไก่จิกเมล็ดข้าว
๒. .......... สุ นขั เห่า
๓. .......... นกจิกหนอน
๔. .......... นิดาเป็ นเด็กขยัน
๕. .......... เด็กนักเรี ยนร้องไห้

ดูเฉลยหน้าต่อไป
นะครับ

เฉลยกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง กริยาทีไ่ ม่ ต้องมีกรรมมารับ
๑. ×
๒. 
๓. ×
๔. ×
๕. 

ถ้าเพื่อน ๆ ทําถูกตั้งแต่ ๔ ข้อขึ้น
ไป ให้ขา้ มไปศึกษากรอบ
ความรู ้ต่อไปได้เลยนะครับ

กรอบความรู้ที่ ๒

๒. กริยาทีต่ ้ องมีกรรมมารับ หรือ สกรรมกริยา
กริ ยาที่ตอ้ งมีกรรมมารับ เป็ นกริ ยาที่ตอ้ งอาศัย
กรรม หรื อผูถ้ ูกกระทํามารับจึงจะทําให้สมบูรณ์ เช่น
พี่ซื้อเสื ้อมาฝากฉัน
นักเรี ยนดื่มนม
แม่ ค้าขายผลไม้
แม่ ทาํ ดอกไม้ แห้ ง
เป็ นต้น

กริ ยาชนิดนี้ ถ้าตัดคําหรื อข้อความหลัง
กริ ยาออกไปก็จะไม่ได้ใจความที่ชดั เจน
ถูกต้องแล้วครับ จากตัวอย่าง
ถ้าตัดคําหลังกริ ยาออกก็จะ
เป็ นดังนี้ครับ
เราทํา ,พ่อซื้อ ,นักเรี ยนกิน ,แม่คา้ ขาย
ซึ่ งไม่ได้ใจความเลยใช่ไหมครับ ลําดับ
ต่อไปเรามาลองทํากิจกรรมดูนะครับ

กิจกรรมที่ ๒ เรื่อง กริยาทีต่ ้ องมีกรรมมารับ
ให้นกั เรี ยนแต่งประโยคให้สมบูรณ์จากคํากริ ยาต่อไปนี้
๑. เด็ก ๆไป.............................................................
๒. แก้วชอบ.............................................................
๓. แม่ทาํ .............................................................
๔. ป้ าขาย.................................................................
๕. พ่อซื้ อ.................................................................

เฉลยกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง กริยาทีต่ ้ องมีกรรมมารับ
กิจกรรมนีม้ ีคําตอบได้ หลากหลายเช่ น
๑. เด็ก ๆ ไปโรงเรี ยนแต่เช้า
๒. แก้วชอบดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอม
๓. แม่ทาํ อาหาร
๔. ป้ าขายผักอยูใ่ นตลาด
๕. พ่อซื้อหนังสื อพิมพ์
ถ้านักเรี ยนตอบถูก ๔ ข้อขึ้น
ไป ถือว่าผ่านการประเมินค่ะ

กรอบความรู้ที่ ๓

๓. กริยาทีต่ ้ องมีคํามารับ ซึ่งคําทีม่ ารับไม่ ใช่ กรรม หรือ วิกตรรกริยา
กริ ยาที่ตอ้ งมีคาํ มารับ ซึ่ งคําที่มารับไม่ใช่กรรมแต่เป็ นส่ วนเติมเต็ม
คือคํากริ ยานั้นต้องมีคาํ นาม หรื อสรรพนามมาช่วยขยายความให้สมบูรณ์
ได้แก่คาํ ว่า เหมือน คล้าย เท่า คือ เสมือน ดุจ เป็ น เช่น
พี่ชายของฉัน เป็ นตํารวจ ลูก
ดุจเป็ นแก้วตาของพ่อแม่
เธอคือนักแสดงที่ยงิ่ ใหญ่ แมว
คล้ ายเสื อ

ข้อความที่ตามหลังกริ ยาใน
แต่ละประโยค ช่วยให้เข้าใจ
ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ และยังช่วยให้กริ ยามี
ความหมายสมบูรณ์ดว้ ยค่ะ

กิจกรรมที่ ๓
เรื่อง วิกตรรกริยา
ให้ขีดเส้นใต้คาํ ที่เป็ นวิกตรรกริยาของประโยค
๑. ปั ญญาประดุจอาวุธ
๒. เขาเป็ นนักร้อง
๓. เขาว่ายนํ้าราวกับปลา
๔. เด็กตัวขาวเหมือนสําลี
๕. แมวคล้ายเสื อ

เฉลยกิจกรรมที่ ๓
๑. ประดุจ ๒. เป็ น ๓. ราวกับ
๔. เหมือน ๕. คล้าย

กรอบความรู้ ที่ ๔

๔. กริยานุเคราะห์
กริ ยานุเคราะห์ คือ คําที่ทาํ หน้าที่ช่วยคํากริ ยาที่สาํ คัญใน
ประโยค เพื่อแสดงความหมายเด่นชัดขึ้น คํากริ ยาช่วยได้แก่คาํ
จะ อาจ ต้อง ควร จง หรอก เถอะ กําลัง เพิ่ง ได้ แล้ว
นักเรี ยนควรจะตั้งใจเรี ยน “ควร” เป็ นกริ ยาช่วย
“เรี ยน ” เป็ นกริ ยาสําคัญ
นักเรี ยนถูกครู ลงโทษ “ถูก” เป็ นกริ ยาช่วย
“ลงโทษ” เป็ นกริ ยาสําคัญ

แล้วถ้าเป็ นประโยคที่วา่ “เราควรเขียน
และพูดภาษาไทยให้ถูกต้อง” ล่ะคะ
เมื่อเข้าใจแล้วเราไปทํา
กิจกรรมกันเถอะ

“ควร” เป็ นกริ ยาช่วย
ส่ วน “เขียน” , “พูด”
เป็ นกริ ยาสําคัญครับ

กิจกรรมที่ ๔ เรื่อง กริยานุเคราะห์
จากประโยคต่อไปนี้จงพิจารณาว่าคําใดเป็ นกริ ยาช่วย
และคําใดเป็ นกริ ยาสําคัญ
๑. คุณพ่อจะมาถึงพรุ่ งนี้
๒. นํ้าอาจท่วม
๓. ฉันต้องทํางาน
๔. ฝนตกแล้ว
๕. เขาจะวิง่ ออกําลังกาย

เปิ ดไปดูเฉลยหน้าต่อไปนะคะ ถ้า
นักเรี ยนตอบถูก ๔ ข้อขึ้นไป ถือว่า
ผ่านการประเมินค่ะ

เฉลยกิจกรรมที่ ๔ เรื่อง กริยานุเคราะห์
๑. “จะ” เป็ นกริ ยาช่วย
๒. “อาจ” เป็ นกริ ยาช่วย
“มา” เป็ นกริ ยาสําคัญ
“ท่วม” เป็ นกริ ยาสําคัญ
๓. “ต้อง” เป็ นกริ ยาช่วย ๔.
“แล้ว” เป็ นกริ ยาช่วย
“ทํางาน” เป็ นกริ ยาสําคัญ
“ตก” เป็ นกริ ยาสําคัญ
๕. “จะ” เป็ นกริ ยาช่วย
“แสดง” เป็ นกริ ยาสําคัญ

กรอบความรู้ ที่ ๕

๕. กริยาสภาวมาลา
กริ ยาสภาวมาลา หรื อ กริ ยาแสดงสภาพ คือ กริ ยาที่
ทําหน้าที่เป็ นคํานาม จะเป็ นประธาน กรรม หรื อบทขยายของ
ประโยคก็ได้ เช่น
ชาวนาเกี่ยวข้าว
“ชาวนา” เป็ นประธานของประโยค
ชารี กาํ ลังร้องเพลง
“เพลง” เป็ นบทกรรม

เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว ลองทํากิจกรรม
เพื่อทดสอบความเข้าใจดูนะครับ

กิจกรรมที่ ๕ เรื่อง กริยาสภาวมาลา
ให้ขีดเส้นใต้กริ ยาสภาวมาลา ในประโยคต่อไปนี้
๑. ฉันมาเพื่อพบคุณครู
๒. หัวเราะทําให้จิตใจเบิกบาน
๓. มาลีเตรี ยมรายการอาหารเลี้ยงพระ
๔. เขาไม่ชอบทํางานคนเดียว
๕. ฉันไปเที่ยวดูละคร

ดูเฉลยหน้าถัดไปนะจ๊ะหนู ๆ

เฉลยกิจกรรมที่ ๕ เรื่อง กริยาสภาวมาลา
๑. คุณครู
๒. หัวเราะ
๓. เลี้ยงพระ
๔. ทํางาน
๔. ดูละคร

ไชโย ! ศึกษาเนื้อหาครบทุกกิจกรรม
แล้ว พวกเราไปทําแบบทดสอบท้าย
บทเรี ยนกันเถอะ

อย่าลืมเปรี ยบเทียบ
คะแนนก่อนเรี ยนกับ
หลังเรี ยนด้วยนะครับ

เพลงคํากริยา
คําร้ อง สําลี รักสุ ทธิ ทํานองเพลงยิม้
คํากริ ยานี่นะ รู้ไหมจ๊ะคืออะไร
ไม่รู้ครู จะบอกให้ กริ ยาไซร้คือการกระทํา
เช่น กิน บิน ไป ให้ เอา นัง่ นอน เกา เล่า บอก ลูบ คลํา
การกระทําของสรรพนาม หนูจงจําเอาไว้ให้ดี

จากกิจกรรมที่ได้ศึกษามา
ทั้งหมดทําให้เพื่อน ๆ ได้
เรี ยนรู ้และเข้าใจเรื่ อง
“คํากริ ยา” เป็ นอย่างดีแล้ว
ใช่ไหมครับ

ดังนั้นเพือ่ น ๆ ก็ควรจะวิเคราะห์และ
พิจารณาเพื่อเลือกคํานามไปใช้สื่อสาร
ในชีวติ ประจําวันให้ถูกต้องนะครับ

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องคํากริยา

คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมาย × ลงใน
ลงใน กระดาษคําตอบ
๑. คํากริ ยาในข้อใดเป็ นคําที่เข้าพวกกันถูกคํา
ก. สนุก ต่อย จูง เตะ
ข. ผอม เก็บ ลอย สวย
ค. โล่งอก ดีใจ เศร้าใจ สงสัย
ง. ไป เดิน ใจหาย ดีใจ
๒. คํากริ ยาในข้อใดเป็ นคํากริ ยาบอกสภาพทั้งหมด
ก. ซื้ อ ร้องเพลง ยืน ข. หล่อ แคบ ใหญ่
ค. สงสัย สู ง ลึก ง. เก่า แพง เดิน
๓. คํากริ ยาในข้อใดเป็ นคํากริ ยาบอกอาการทั้งหมด
ก. จิก พัง นอน ข. หรู หนัก แพง
ค. โกรธ ขาว ดีใจ ง. วิง่ เศร้า ดีใจ
๔. คํากริ ยาในข้อใดที่ตอ้ งมีคาํ นามมาต่อท้าย
ก. ฝนตกแรง ข. สุ นขั เห่าเสี ยงดัง
ค. งูเลื้อยไป ง. แก้วตกนํ้า
๕. คํากริ ยาในข้อใดที่ไม่ตอ้ งมีคาํ นามต่อท้าย
ก. ไม้ถูพ้ืน ข. ชาวนาปลูกข้าว
ค. นกบินสู ง ง. น้องอ่านหนังสื อ
๖. คํากริ ยาข้อใดที่มีคาํ นามมาขยายจึงจะมีความหมาย
ก. เขาเหมือนพ่อ ข. ลมแรงมาก
ค. นํ้าหยุดไหล ง. ประหลาดใจ

๗. ประโยคในข้อใดมีคาํ กริ ยา ๓ คํา
ก. นกนานาชนิดบินมากินกล้วยป่ า
ข. แม่และแก้วปลูกกล้าไม้เสริ ม
ค. แก้วไปเขาเขียวที่ชลบุรี
ง. ต้นกล้าอ่านหนังสื อในห้องสมุด
๘. คําที่พิมพ์ตวั หนาเป็ นคํากริ ยาประเภทใด “ปัญญาประดุจอาวุธ”
ก. สกรรมกิริยา
ข. อกรรมกิริยา
ค. กริ ยานุเคราะห์
ง. วิกตรรถกริ ยา
๙. ประโยคในข้อใดใช้คาํ กริ ยาต่างจากพวก
ก. วีระเป็ นนักวิง่
ข. ดวงเดือนหิ วข้าวมาก
ค. ชูใจไปโรงเรี ยนแต่เช้า
ง. ดวงคิดถึงบ้าน
๑๐. คําที่พิมพ์ตวั หนาเป็ นคํากริ ยาประเภทใด “เธอควรตั้งใจเรี ยน”
ก. สกรรมกิริยา
ข. อกรรมกิริยา
ค. กริ ยานุเคราะห์
ง. วิกตรรถกริ ยา
แบบทดสอบไม่ยากเลยใช่
ไหมครับ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
๑. ค
๖. ก
๒. ข ๗. ก
๓. ง
๘. ง
๔. ข ๙.
ง
๕. ค ๑๐. ค

เมื่อได้ผลคะแนนแล้วให้นาํ ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ดูระดับผลการ
ประเมินนะครับ

การประเมินผลก่อนเรียน – หลังเรียน
ดีมาก
๙ – ๑๐
คะแนน
ดี
๗–๘
คะแนน
พอใช้
๕–๖
คะแนน
ควรปรับปรุง ๐
–๔
คะแนน

กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่อง คํากริยา
ชื่อ .................................................................... ชั้น .......................... เลขที่
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมาย ×
ลงในกระดาษคําตอบ
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค

ง

กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง คํากริยา
ชื่อ .................................................................... ชั้น .......................... เลขที่
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่ องหมาย ×
ลงในกระดาษคําตอบ
ข้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ก

ข

ค

ง

