๑

แบบฝึกทักษะชนิดของคำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕

เล่มที่ 1 คำนำม

สุภัสสร กำติ๊บ
โรงเรียนบ้ำนสันติคีรี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย
เขต 3
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

๒

คำชี้แจง
แบบฝึกทักษะชนิดของคำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ ๕ เล่มที่ ๑ เรื่อง คำนำม ประกอบไปด้วย แบบฝึกทักษะ จำนวน ๑๕ แบบฝึก ดังนี้
แบบฝึกทักษะที่ ๑-๕ เรื่อง คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
แบบฝึกทักษะที่ ๖-๗ เรื่อง คำนำมชี้เฉพำะ (วิสำมำนยนำม)
แบบฝึกทักษะที่ ๘-๑๐ เรื่อง คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม)
แบบฝึกทักษะที่ ๑๑-๑๓ เรื่อง คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
แบบฝึกทักษะที่ ๑๔-๑๕ เรื่อง คำนำมแสดงอำกำร (อำกำรนำม)
แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำนำมจะนำไปใช้ควบคู่กับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เรื่อง ชนิดของคำ ของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ ซึ่งมีรำยละเอียดในกำรจัดกิจกรรมกำรใช้แบบฝึก
ทักษะ ดังนี้
ก่อนดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียน เรื่อง คำนำม จำนวน ๑๐ ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ๔
ตัวเลือก จำกนั้นดำเนินกิจกรรมไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และทำแบบฝึก
ทักษะจนครบ ๑๕ แบบฝึก จึงให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วบันทึก
ผลคะแนนของนักเรียนเพื่อเปรียบเทียบควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนต่อไป

๓

คำแนะนำสำหรับครู
กำรใช้ แบบฝึ กทั กษะชนิ ด ของค ำ กลุ่ ม สำระกำรเรี ยนรู้ ภำษำไทย ชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ ๕ โรงเรียนบ้ำนสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย เล่มที่
๑ คำนำม ครูผู้สอนควรปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้
๑. ครูผู้สอนศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้และคำชี้แจงกำรใช้แบบฝึกทักษะ
จัดเตรียมอุปกรณ์กำรสอนตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๒. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ ๑ คำนำม
๓. ให้นักเรียนศึกษำใบควำมรู้ เรื่อง คำนำม
๔. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมตำมที่กำหนดไว้ในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๕. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะแต่ละแบบฝึก และสำมำรถปรึกษำหรือขอ
คำแนะนำจำกครูผู้สอนได้
๖. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนและขณะปฏิบัติงำน
๗. ตรวจแบบทดสอบก่อ นเรียน ผลงำนและบันทึกผลคะแนนกำรทำ
แบบฝึกทักษะ
๘. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลั งเรียน เพื่อประเมิ นผลกำรพัฒนำของ
นักเรียนแต่ละคน

๔

คำแนะนำสำหรับนักเรียน
กำรใช้แบบฝึกทักษะ ชนิดของคำไทย เล่มที่ ๑ คำนำม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ โรงเรียนบ้ำนสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัด
เชียงรำย นักเรียนควรปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้
๑. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ ๑ คำนำม
๒. อ่ำนคำชี้แจงกำรทำแบบฝึกทักษะแต่ละแบบฝึกให้เข้ำใจ
๓. ศึกษำใบควำมรู้และทำแบบฝึกทักษะตำมลำดับ และสำมำรถปรึกษำ
หรือขอคำแนะนำจำกครูผู้สอนได้
๔. ตรวจคำตอบแบบฝึกทักษะได้จำกเฉลยท้ำยแบบฝึกทักษะ
๕. ทำแบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ ๑ คำนำม

๕
จุดประสงค์กำรเรียนรู้

๑. นักเรียนเขียนควำมหมำยของคำนำมทั่วไปได้
๒. เมื่อกำหนดคำนำมทั่วไปให้นักเรียนนำไปใช้ได้ถูกต้อง
๓. นักเรียนเขียนควำมหมำยของคำนำมชี้เฉพำะและลักษณะนำมได้
๔. เมื่อกำหนดคำนำมชี้เฉพำะและลักษณะนำมให้นักเรียนนำไปใช้ได้
ถูกต้อง
๕. นักเรียนเขียนควำมหมำยของคำสมุหนำมและอำกำรนำมได้
๖. เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้นักเรียนนำไปใช้ได้ถูกต้อง

๖
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำนำม
คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย x ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่เห็นว่ำ
ถูกต้อง
๑. คำเรียกชื่อเฉพำะเจำะจง ตรงกับข้อใด
ก. สำมำนยนำม
ข. สมุหนำม
ค. วิสำมำนยนำม
ง. อำกำรนำม
๒. คำนำมในข้อใดเป็นคำนำมชี้เฉพำะ
ก. ฝูงปลำ
ข. จังหวัดเชียงรำย
ค. ส้มโอ
ง. นักเรียน
๓. ประโยคในข้อใดไม่มีคำสมุหนำม
ก. ปลำฝูงใหญ่อยู่ในทะเล
ข. คณะอำจำรย์กำลังประชุม
ค. วงดนตรีรับสมัครนักร้อง
ง. คณะรัฐบำลออกตรวจงำน
๔. คำนำมคืออะไร
ก. คำบอกชื่อ
ข. คำแทนชื่อ
ค. คำเรียกชื่อ
ง. คำและชื่อ
๕. ข้อใดคือคำนำมชี้เฉพำะ
ก. ดวงอำทิตย์
ข. สวนสัตว์
ค. โรงเรียน
ง. ดวงดำว

๗
๖. ข้อใดใช้ลักษณะนำมผิด
ก. พระภิกษุ ๒ องค์
ข. เลือ่ ย ๒ ปื้น
ค. ศำลเจ้ำ ๒ หลัง
ง. หนังสือ ๒ เล่ม
๗. ประโยคข้อใดไม่มคี ำอำกำรนำม
ก. เธอเป็นคนที่มีควำมเมตตำ
ข. กำรเมืองเป็นเรื่องน่ำเบื่อ
ค. กำรนอนเป็นกำรพักผ่อนที่ดี
ง. เขำเป็นคนที่มีควำมลับ
๘. คำนำมจะใช้เป็นส่วนใดของประโยค
ก. บทขยำย
ข. ประธำน
ค. ประธำน, กรรม
ง. กรรม
๙. ข้อใดตรงกับคำเรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถำนที่
ก. สมุหนำม
ข. สำมำนยนำม
ค. วิสำมำนยนำม
ง. อำกำรนำม
๑๐. จำกคำต่อไปนี้ ข้อใดคือคำนำม
ก. ครูวิไล
ข. กระผม
ค. คุณท่ำน
ง. ข้ำพเจ้ำ

๘

ใบควำมรู้ เรื่อง คำนำม
คำนำม หมำยถึง คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ พืช สิ่งของ
สภำพ ลักษณะ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ชนิด คือ
๑. คำนำมสำมัญ (สำมำนยนำม) เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปของคน
สัตว์ พืช สิ่ง ของ สถำนที่ เช่น ตำรวจ ครู นักเรียน ไก่ แมว ปำกกำ
นำฬิกำ สมุด โต๊ะ มังคุด มะละกอ โรงเรียน โรงพยำบำล วัด ฯลฯ
๒. คำชื่อเฉพำะ (วิสำมำนยนำม) เป็นคำนำมที่เป็นชื่อเฉพำะของ
คน สัตว์ พืช สิ่ง ของ สถำนที่ หรือเป็นคำเรียกบุคคล เพื่อเจำะจง
ว่ำเป็นคนไหน สิ่งใด ชื่อวัน ชื่อเดือน เช่น
ชื่อบุคคล นำยศรำวุธ นำงเยำวภำ นำงสำวพิมพิกำ
ชื่อสถำนที่ วัดพระสิงห์ สนำมหลวง โรงพยำบำล สถำนี
ตำรวจ
ชื่อวัน
วันจันทร์ วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ชื่อเดือน  เดือนมกรำคม เดือนกุมภำพันธ์ เดือนมีนำคม
ชื่อจังหวัด  จังหวัดเชียงรำย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่ำน
3. คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม) คือ คำนำมที่ทำหน้ำที่
ประกอบนำมอื่น ๆ เพื่อบอกรูปร่ำง ลักษณะ ขนำดหรือปริมำณของ
นำมนั้น ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมักจะอยู่หลังคำบอกจำนวน และ
แยกได้เป็นหลำยชนิด คือ บอกชนิด เช่น พระ ๒ รูป, คน ๙ คน,
สุนัข ๒ ตัว, บอกรูปร่ำง เช่น รถ ๒ คัน บอกหมวดหมู่ เช่น ฟืน ๑
กอง บอกจำนวน เช่น ผ้ำ ๕ เมตร และ ซ้ำคำ เช่น วัด ๙ วัด

๙

ใบควำมรู้ เรื่อง คำนำม
4. สมุหนำม เป็นนำมที่ใช้เรียกนำมซึ่งอยู่รวมกันเป็น
กลุ่ม เป็นหมวดหมู่ เช่น บริษัท คณะ กอง กลุ่ม หมู่
ฝูง โขลง พวก พรรค วง เช่น กองทหำรกำลังออกรบ,
ฝูงนกบิน บนฟ้ำจำนวนมำก, คณะนักทัศนำจร
คณะครูไปอบรมต่ำงจังหวัด

๕. อำกำรนำม คือ คำนำมที่เป็นชื่อกริยำอำกำร เป็น
สิ่งที่เป็นนำมธรรม ไม่มีรูปร่ำง มักมีคำว่ำ “กำร”
หรือ “ควำม” นำหน้ำคำกริยำ และใช้ “ควำม”
นำหน้ำคำวิเศษณ์ เช่น กำรเกิด กำรเดิน กำรวิ่ง กำร
นอน กำรกินกำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน ควำมรัก
ควำมตำย ควำมคิด ควำมรู้ ควำมดี ควำมสุข ควำม
ฝัน เป็นต้น

ที่มำ : หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน หลักภำษำและกำรใช้ภำษำไทย
หน้ำ 6-11 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
http://www.st.ac.th/bhatips/7words.html

๑๐

แบบฝึกทักษะที่ ๑
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ นักเรียนบอกควำมหมำยคำนำมทั่วไป (สำมำ
นยนำม)
คำชี้แจง นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำนำมทั่วไป
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ กำรปลูกพืชผักต้องมีกำรเตรียมดินใน
ขั้นแรกเหมือนกับกำรเกษตรประเภทอื่น คือ ยกแปลงดินกว้ำงประมำณ
1.50-2.00 เมตร ควำมยำวประมำณ 10-15 เมตร จำกนั้นพรวนดิน
ให้ทั่วแปลง แล้วจึงหว่ำนเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ ผักส่วนใหญ่ที่เกษตรกร
นิยมน ำมำปลู กได้ แก่ คะน้ำ , ผักกำดขำว, กวำงตุ้ ง , กวำงตุ้ งไต้ หวัน ,
ผักบุ้งจีน และผักขมจีน เป็นต้น หลังจำกหว่ำนเมล็ดพันธุ์ผักแล้วโปรย
ฟำงคลุมดินอีกชั้นเพื่อรักษำควำมชุ่มชื้นของผิวหน้ำดิน แล้วรดน้ำให้ชุ่ม
ขั้นตอนดังกล่ำวนี้เกษตรกรบำงรำยอำจยังไม่โรยเมล็ดพันธุ์ แต่ใช้วิธีเมื่อ
เสร็จสิ้นกำรพรวนดินแล้วทิ้งไว้ประมำณ 7 วันให้หญ้ำขึ้นจำกนั้นจึงใช้
ยำกำจัดวัชพืชฉีดลงไป เมื่อวัชพืชตำยจะกลำยเป็นปุ๋ยไปในตัว จำกนั้น
จึงโรยเมล็ดพันธุ์ผัก เมื่อพันธุ์ผั กเจริญเติบโตจะไม่มีปัญหำเรื่องวัชพืช
ขึ้นมำแย่งอำหำร
ที่มำ : http://www.kasetorganic.com /nakornpathom.com / kasetorganics.org

เกณฑ์กำรให้คะแนน ขีดเส้นใต้คำนำมได้ถูกต้อง
ขีดเส้นใต้คำนำมผิด

ข้อละ ๑ คะแนน
ข้อละ ๐ คะแนน

๑๑

แบบฝึกทักษะที่ ๒
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมทั่วไปให้นักเรียนนำไปใช้ได้
ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำนำมทั่วไปที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้
สอดคล้องกับคำคล้องจอง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
บ้ำน ดำว ยำย คน

สวน รถจักรยำน พัชรำภำ อิเหนำ

หมู สำว จำน พ่อ กำญจนำ มิตรภำพ อุดรธำนี ยุง

...........นี้สีสวย ช่วยให้โดดเด่น
ล่องลอย ..........น้อยน่ำรัก
.........เล่ำเรือ่ งต่อ ..........ไปทำสวน
หมูคู่เขียง
เรียงรำยรอบด้ำน
นกตกเบ็ด
เช็ดถูดูก่อน
สอนอ่ำนผ่ำนพ้น
ชูไว้ให้สูง
.........บินกินเลือด เชือดไก่ให้ดู

เย็นแล้วแก้วขำว .........เดือน
ตักข้ำวใส่........
งำนบ้ำนมำกมำย
ถ้วนถี่มำกล้น ขนของรองรับ สับ
ผ่ำนไปใน........
ม้วนเสื่อตั้งไว้ ไล่
.........ไทยใฝ่รู้
.........ไปไก่มำ

ฟ้ำสำงกลำงดง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำไปเติมได้สอดคล้องกับภำพที่กำหนดได้ถูกต้อง คำละ ๑ คะแนน
- เลือกคำไปเติมไม่สอดคล้องกับภำพที่กำหนดผิด
คำละ ๐ คะแนน

๑๒

แบบฝึกทักษะที่ ๓
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมทั่วไปให้นักเรียนนำไปใช้ได้
ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำนำมทั่วไปเติมลงในแผนภำพให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ดวงจันทร์ จังหวัดเชียงรำย ภูเขำ
เด็กชำยประชำ
ต้นไม้ ดอกมะลิ
เสื้อสีแดง
แมวดำ ต้นขนุน
นักเรียน แก้วน้ำ
ดวงอำทิตย์
ผีเสื้อ ผ้ำห่ม
เจ้ำแต้ม ช่วงช่วง
โรงเรียน
ประเทศ หนังสือ
สุนัข

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำเติมในแผนภำพได้ถูกต้อง
- เลือกคำเติมในแผนภำพผิด

คำละ ๑ คะแนน
คำละ ๐ คะแนน

๑๓

แบบฝึกทักษะที่ ๔
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมทั่วไปให้นักเรียนนำไปใช้ได้
ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำนำมทั่วไปเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน ๑๐ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑.

วำงอยู่ใต้โต๊ะ
กระดำนดำ, หนังสือ

2.
ไทย

เป็นสัตว์ประจำชำติของประเทศ

3.

ช้ำง, นกอินทรีย์
จำพรรษำที่วัด
พระฤำษีหนวดยำว, พระสงฆ์

4. ครูมะลิเล่ำนิทำนให้

ฟัง
นักเรียน, นักศึกษำ ป.ตรี

5. นรินทร์มี

เป็นสัตว์เลี้ยง
แมว, เสือชีต้ำ

๑๔

แบบฝึกทักษะที่ 4 (ต่อ)

6. เด็กดีต้องขยันอ่ำน
หนังสือ, หนังสือกำร์ตูน
7. นักท่องเที่ยวพักอยู่ที่
โรงแรม, ชำวทุ่งรีสอร์ท
8. นักเรียนต้องไปเรียนหนังสือที่
โรงเรียนประจำอำเภอ, โรงเรียน
9. สมชำยได้รับ

เป็นรำงวัล
สมุด, หนังสือพิมพ์

10. พ่อกำลังขุดแปลงปลูก
ผัก, ผักกำด

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำไปเติมในช่องว่ำงได้ถูกต้อง
- เลือกคำไปเติมในช่องว่ำงผิด

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๑๕

แบบฝึกทักษะที่ 5
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมทั่วไปให้นักเรียนนำไปใช้ได้
ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมทั่วไปที่กำหนดแต่งประโยคให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. สมุดบันทึก :

2. พระพุทธรูป :

3. ทะเล :

4. โรงพยำบำล :

5. ตำรวจ :

๑๖

แบบฝึกทักษะที่ 5 (ต่อ)
6. เสือ :

7. ม้ำ :

8. กำงเกง :

9. ปำกกำ :

10. ทหำร :

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- แต่งประโยคได้สอดคล้องกับคำที่กำหนด ข้อละ 1 คะแนน
- แต่งประโยคได้ไม่สอดคล้องกับคำที่กำหนด
ข้อละ 0
คะแนน

๑๗

แบบฝึกทักษะที่ 6
คำนำมชี้เฉพำะ (วิสำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ นักเรียนเขียนควำมหมำยของคำนำมชี้เฉพำะ
และลักษณะนำมได้
คำชี้แจง ให้นักเรียนระบำยสีคำที่เป็นคำนำมชี้เฉพำะให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จังหวัด

ดวงอำทิตย์
อ่ำวไทย

โรงเรียน

วัด

ดอกไม้

ภูชี้ดำว

ครู

ประเทศบูรไน

รถ

ดอกบำนชื่น

ปลำ

ครูนิรชำ

สิงโต

ดวงจันทร์

ทหำร

ทุเรียน

สวนสัตว์ดุสิต

แก่งกระจำน

พระธำตุดอยตุง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- ระบำยสีคำนำมชี้เฉพำะได้ถูกต้อง
- ระบำยสีคำนำมชี้เฉพำะผิด

คำละ 1 คะแนน
คำละ 0 คะแนน

๑๘

แบบฝึกทักษะที่ 7
คำนำมชี้เฉพำะ (วิสำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ นักเรียนเขียนควำมหมำยของคำนำมชี้เฉพำะ
และลักษณะนำมได้
คำชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำนำมชี้เฉพำะในประโยคให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1.

ศุภชัยรับคัดเลือกเป็นทหำร

2.

เด็กชำยชำนำญเป็นคนขยัน

3.

นกขุนทองตัวนั้นพูดภำษำคนได้

4.

พีพ่ ำฉันไปซื้อของที่ตลำดนัด

5.

เรือไททำนิคจมลงในมหำสมุทร

6.

ไร่ชำฉุยฟงเป็นไร่ที่สวยที่สุด

7.

อัครเดชเล่นดนตรีไทยได้ไพเรำะน่ำฟัง

8.

คุณครูพำฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต

9.

ชำวประมงแล่นเรือเข้ำไปในอ่ำวไทย

10.

คุณปู่บอกว่ำจังหวัดเชียงรำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงำม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- ขีดเส้นใต้คำนำมชี้เฉพำะในประโยคได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน
- ขีดเส้นใต้คำนำมชี้เฉพำะในประโยคผิด
ข้อละ 0 คะแนน

๑๙

แบบฝึกทักษะที่ 8
คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมชี้เฉพำะและลักษณะนำมให้
นักเรียนนำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมบอกลักษณะให้สอดคล้องกับลงใน
ช่องว่ำงให้สอดคล้องกับภำพ
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เติมคำนำมบอกลักษณะสอดคล้องกับภำพได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน
- เติมคำนำมบอกลักษณะไม่สอดคล้องกับภำพ
ข้อละ 0 คะแนน

๒๐

แบบฝึกทักษะที่ 9
คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมชีเ้ ฉพำะและลักษณะนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมบอกลักษณะเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ดวง

ตัว

องค์

ฉบับ

เครื่อง

โขลง

เล่ม

คัน

หลัง

เลำ

๑. วงดนตรีไทยของโรงเรียนมีขลุ่ยสิบ
๒. คุณแม่ซื้อตุ๊กตำให้สอง
ในวันเกิด
๓. โรงเรียนมีอำคำรเรียนหลำย
๔. ฉันมีหนังสือสวดมนต์จำนวนห้ำสิบ
เพื่อแจกในงำนบุญ
๕. บ้ำนฉันมีโทรทัศน์สอง
๖. คุณตำมีพระพุทธรูปเก้ำ
อยู่ในห้องพระ
๗. คุณพ่อมีเบ็ดตกปลำจำนวนห้ำ
๘. ช้ำงป่ำจำนวนหนึ่ง
ออกมำหำกิน
๙. คุณแม่สะสมแสตมป์ต่ำงประเทศได้หนึ่งร้อย
๑๐. ฉันได้รับจดหมำยสำม
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เติมคำนำมบอกลักษณะในช่องว่ำงได้ถูกต้อง
- เติมคำนำมบอกลักษณะในช่องว่ำงไม่ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๒๑

แบบฝึกทักษะที่ 10
คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมชีเ้ ฉพำะและลักษณะนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมบอกลักษณะเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. รูป

2. ตัว

3. เล่ม

4. สำย

5. ดวง
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

๒๒

แบบฝึกทักษะที่ 10 (ต่อ)
6. เลำ

7. ปำก

8. หลัง

9. ลำ

10. คัน

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เติมคำนำมได้ตรงกับคำลักษณะนำมได้ถูกต้อง
ข้อละ 1 คะแนน
- เติมคำนำมไม่ตรงกับคำลักษณะนำม ตั้งแต่ 1 คำ ขึ้นไป
ข้อละ 0
แบบฝึ
ก
ทั
ก
ษะที
่
11
คะแนน

๒๓
คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้

เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนระบำยสีที่มีคำนำมบอกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กองหนังสือ

ลูกเสือ 1 หมู่

หมู่ลูกเสือ

ครูในโรงเรียน

กองทหำร

พวกเรำ

ฝูงผึ้ง

นักร้อง 2 วง

โขลงช้ำง

นักเรียน 2 กลุ่ม

หนังสือ 1 กอง

ฝูงชน

ทหำร 3 เหล่ำทัพ

คณะครู

นก 3 ฝูง

คณะลูกขุน

ลิง 1 ฝูง

ฝูงนก

ช้ำงหลำยเชือก

กลุ่มประชำชน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- ระบำยสีที่มีคำนำมบอกหมวดหมู่ได้ถูกต้อง
- ระบำยสีที่มีคำนำมบอกหมวดหมู่ไม่ถูกต้อง

คำละ 1 คะแนน
คำละ 0 คะแนน

๒๔

แบบฝึกทักษะที่ 12
คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1.

ครู

หมู่

กลุ่ม

คณะ

2.

ประชำชน

คณะ

กลุ่ม

หมู่

3.

หนังสือ

กอง

หมู่

หมวด

4.

ลูกเสือ

กอง

ฝูง

หมวด

5.

นักร้อง

กลุ่ม

หมู่

คณะ

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

๒๕

แบบฝึกทักษะที่ 12 (ต่อ)
6.

ทรำย

เหล่ำ

กลุ่ม

กอง

7.

สงฆ์

คณะ

หมู่

กลุ่ม

8.

ช้ำง

หมู่

โขลง

ฝูง

9.

ผู้ร้ำย

พวก

กลุ่ม

ฝูง

หมู่

กลุ่ม

ฝูง

10.

ผึ้ง

อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำนำมบอกหมวดหมู่เติมได้ถูกต้อง
- เลือกคำนำมบอกหมวดหมู่เติมไม่ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๒๖

แบบฝึกทักษะที่ 13
คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมบอกหมวดหมู่ที่กำหนดให้เติมลงใน
ช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10
คะแนน
กลุ่ม กอง
หมู่ กอง
ฝูง คณะ พวก
ฝูง คณะ โขลง

1. เจ้ำหน้ำที่กำลังติดตำม

ช้ำงป่ำที่ออกมำหำอำหำร

2. โรงเรียนของฉันมีกำรแบ่ง

ลูกเสือ

3. พวกเรำไปต้อนรับ

รัฐมนตรี

4. ตำรวจช่วยกันจับ

ผู้ร้ำยไปลงโทษ

5. นักเรียนจัด

หนังสือเข้ำเรียงในชั้นวำง
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

๒๗

แบบฝึกทักษะที่ 13 (ต่อ)
หมู่ กอง
ฝูง คณะ โขลง

กลุ่ม กอง
ฝูง คณะ พวก

6.

นกบินข้ำมทวีปเพื่อหนีอำกำศหนำว

7.

ครูเข้ำร่วมอบรมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

8.

ประชำชนเดินรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด

9. ประพัฒน์เห็น

10.

ผึ้งบินออกหำน้ำหวำน

นำฏศิลป์จำกจีนมำเปิดกำรแสดงในไทย

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำนำมบอกหมวดหมู่เติมได้ถูกต้อง
- เลือกคำนำมบอกหมวดหมู่เติมไม่ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๒๘

แบบฝึกทักษะที่ 14
คำนำมแสดงอำกำร (อำกำรนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้
นักเรียนนำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

โต้วำที ซื่อสัตย์ เจรจำ สวยงำม ออกกำลังกำย
เจริญ เลี้ยงสัตว์ เมตตำ เล่นดนตรี พยำยำม

1. ควำม
2. ควำม
3. ควำม
4. ควำม
5. ควำม

6. กำร
7. กำร
8. กำร
9. กำร
10. กำร

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำนำมแสดงอำกำรเติมได้ถูกต้อง
- เลือกคำนำมแสดงอำกำรเติมไม่ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๒๙

แบบฝึกทักษะที่ 15
คำนำมแสดงอำกำร (อำกำรนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้
นักเรียนนำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้ได้
ใจควำมถูกต้องสมบูรณ์
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. ...........รักเปรียบเหมือนเม็ดทรำยยิ่งบีบแรงมำกเท่ำไร ทรำยก็ยิ่งไหลออก
จำกมือเร็วขึ้นเท่ำนั้น
2. ...........รู้ที่มนุษย์ใช้กันอยู่บ่อยๆคือ กำรใช้ประสบกำรณ์ตรงของตนเอง
3. ...........ออกกำลังกำยสม่ำเสมอ ยังทำให้ป้องกันโรคซึมเศร้ำ
4. อำชีพ...........ปลูกผักปลอดสำรพิษ เป็นงำนที่ต้องอำศัยกำรดูแลอย่ำง
มำก
5. ภัยแล้ง หมำยถึง...........แห้งแล้งของลมฟ้ำอำกำศ อันเกิดจำกกำรที่มีฝน
น้อยกว่ำปกติ
6. ควำมทรงจ ำใน...........เรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ เป็ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ที่ ไ ม่
สำมำรถขำดไปได้
7. ...........ซื้อเฉพำะผักที่มี คุณภำพ ซึ่งแม้ จะมี รำคำสู งกว่ำแต่ ปลอดภัยต่ อ
สุขภำพ
8. ทุกคนที่ประสบ...........สำเร็จเคยทำผิดพลำดมำแล้วทั้งสิ้น
9. ...........ขำดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้ำง
10. วินัยในตนเอง หมำยถึง ...........สำมำรถของบุคคลในกำรควบคุม
อำรมณ์และพฤตกรรมของตนเองให้เป็นไปตำมที่ตนมุ่งหวัง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำนำมแสดงอำกำรเติมในช่องว่ำงได้ถูกต้อง
- เลือกคำนำมแสดงอำกำรเติมในช่องว่ำงไม่ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๓๐
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำนำม
คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมำย x ทับตัวอักษร ก ข ค หรือ ง ที่เห็นว่ำ
ถูกต้อง
๑. ข้อใดคือคำนำมชี้เฉพำะ
ก. สวนสัตว์
ข. ดวงอำทิตย์
ค. ดวงดำว
ง. โรงเรียน
๒. จำกคำต่อไปนี้ ข้อใดคือคำนำม
ก. กระผม
ข. ครูวิไล
ค. คุณท่ำน
ง. ข้ำพเจ้ำ
๓. ประโยคข้อใดไม่มคี ำอำกำรนำม
ก. เขำเป็นคนที่มีควำมลับ
ข. เธอเป็นคนที่มีควำมเมตตำ
ค. กำรนอนเป็นกำรพักผ่อนที่ดี
ง. กำรเมืองเป็นเรือ่ งน่ำเบื่อ
๔. คำเรียกชื่อเฉพำะเจำะจง ตรงกับข้อใด
ก. วิสำมำนยนำม
ข. สำมำนยนำม
ค. อำกำรนำม
ง. สมุหนำม
๕. คำนำมในข้อใดเป็นคำนำมชี้เฉพำะ
ก. นักเรียน
ข. ส้มโอ
ค. ฝูงปลำ
ง. จังหวัดเชียงรำย

๓๑
๖. คำตอบในข้อใด คือ คำนำม
ก. คำแทนชื่อ
ข. คำบอกชื่อ
ค. คำเรียกชื่อ
ง. คำและชื่อ
๗. ข้อใดตรงกับคำเรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถำนที่
ก. สำมำนยนำม
ข. สมุหนำม
ค. อำกำรนำม
ง. วิสำมำนยนำม
๘. ข้อใดใช้ลักษณะนำมผิด
ก. ศำลเจ้ำ ๒ หลัง
ข. พระภิกษุ ๒ องค์
ค. หนังสือ ๒ เล่ม
ง. เลือ่ ย ๒ ปื้น
๙. คำนำมจะใช้เป็นส่วนใดของประโยค
ก. ประธำน, กรรม
ข. บทขยำย
ค. ประธำน
ง. กรรม
๑๐. ประโยคในข้อใดไม่มีคำสมุหนำม
ก. วงดนตรีรับสมัครนักร้อง
ข. ปลำฝูงใหญ่อยู่ในทะเล
ค. คณะอำจำรย์กำลังประชุม
ง. คณะรัฐบำลออกตรวจงำน

๓๒

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำนำม
ข้อที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คำตอบ
ก
ก
ก

ก
ก
ก

ก
ก
ก
ก


คำตอบ
ข
ข

ข
ข
ข
ข
ข

ข
ข

ข

คำตอบ
ค

ค
ค
ค

ค
ค
ค
ค

ค
ค

คำตอบ
ง
ง
ง
ง
ง

ง
ง
ง
ง
ง

๓๓

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ นักเรียนบอกควำมหมำยคำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)

คำชี้แจง นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำนำมทั่วไป
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ กำรปลูกพืชผักต้องมีกำรเตรียมดินใน
ขั้นแรกเหมือนกับกำรเกษตรประเภทอื่น คือ ยกแปลงดินกว้ำงประมำณ
1.50-2.00 เมตร ควำมยำวประมำณ 10-15 เมตร จำกนั้นพรวนดิน
ให้ทั่วแปลง แล้วจึงหว่ำนเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ ผักส่วนใหญ่ที่ เกษตรกร
นิยมน ำมำปลู กได้ แก่ คะน้ำ , ผักกำดขำว, กวำงตุ้ ง , กวำงตุ้ งไต้ หวัน ,
ผักบุ้งจีน และ ผักขมจีน เป็นต้น หลังจำกหว่ำนเมล็ดพันธุ์ผักแล้ ว
โปรยฟำงคลุมดินอีกชั้นเพื่อรักษำควำมชุ่มชื้นของผิ วหน้ำดิน แล้วรดน้ำ
ให้ชุ่ม ขั้นตอนดังกล่ำวนี้เกษตรกรบำงรำยอำจยังไม่โรยเมล็ดพันธุ์ แต่ใช้
วิธีเมื่อเสร็จสิ้นกำรพรวนดินแล้วทิ้งไว้ประมำณ 7 วันให้หญ้ำขึ้นจำกนั้น
จึงใช้ยำกำจัด วัชพืชฉี ดลงไป เมื่ อ วัชพืช ตำยจะกลำยเป็นปุ๋ยไปในตั ว
จำกนั้นจึงโรยเมล็ดพันธุ์ผัก เมื่อ พันธุ์ผักเจริญเติบโตจะไม่มีปัญหำ
เรื่องวัชพืชขึ้นมำแย่งอำหำร
ที่มำ : http://www.kasetorganic.com /nakornpathom.com / kasetorganics.org

เกณฑ์กำรให้คะแนน ขีดเส้นใต้คำนำมได้ถูกต้อง
ขีดเส้นใต้คำนำมผิด

ข้อละ ๑ คะแนน
ข้อละ ๐ คะแนน

๓๔

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำนำมทั่วไปที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้
สอดคล้องกับคำคล้องจอง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
บ้ำน ดำว ยำย คน

สวน รถจักรยำน พัชรำภำ อิเหนำ

หมู สำว จำน พ่อ กำญจนำ มิตรภำพ อุดรธำนี ยุง

บ้ำน ้สีสวย ช่วยให้โดดเด่น
...........นี
ล่สำว
องลอย ..........น้อยน่ำรักจำน
พ่อ ำเรือ่ งต่อ ..........ไปทำสวน
.........เล่
หมูคู่เขียง
เรียงรำยรอบด้สวน
ำน
นกตกเบ็ด
เช็ดถูดูก่อน
สอนอ่ำนผ่ำนพ้น
ยุง
ชูไว้ให้สูง
.........บินกินเลือด เชือดไก่ให้ดู

เย็นแล้วแก้วขำว
ตักข้ำวใส่........
ถ้วนถี่มำกล้น
ผ่ำนไปใน........
คน
หมู
.........ไปไก่มำ

ดำว
.........เดือน
ยำย
งำนบ้ำนมำกมำย
ขนของรองรับ สับ
ม้วนเสื่อตั้งไว้ ไล่
.........ไทยใฝ่รู้
ฟ้ำสำงกลำงดง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำไปเติมได้สอดคล้องกับภำพที่กำหนดได้ถูกต้อง คำละ ๑ คะแนน
- เลือกคำไปเติมไม่สอดคล้องกับภำพที่กำหนดผิด
คำละ ๐ คะแนน

๓๕

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 3
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมทั่วไปให้นักเรียนนำไปใช้ได้
ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำนำมทั่วไปเติมลงในแผนภำพให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ดวงจันทร์ จังหวัดเชียงรำย ภูเขำ
เด็กชำยประชำ
ต้นไม้ ดอกมะลิ
เสื้อสีแดง
แมวดำ ต้นขนุน
นักเรียน แก้วน้ำ
ดวงอำทิตย์
ผีเสื้อ ผ้ำห่ม
เจ้ำแต้ม ช่วงช่วง
โรงเรียน
ประเทศ หนังสือ
สุนัข

แก้วน้ำ
นักเรียน

ประเทศ
หนังสือ

สุนัข

ต้นไม้

ผีเสื้อ
โรงพยำบำล

ผ้ำห่ม
ภูเขำ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำเติมในแผนภำพได้ถูกต้อง
- เลือกคำเติมในแผนภำพผิด

คำละ 1 คะแนน
คำละ 0 คะแนน

๓๖

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๔
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมทั่วไปให้นักเรียนนำไปใช้ได้
ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำนำมทั่วไปเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน ๑๐ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
๑. หนังสือ

วำงอยู่ใต้โต๊ะ
กระดำนดำ, หนังสือ

2. ช้ำง
ไทย
3. พระสงฆ์

เป็นสัตว์ประจำชำติของ
ช้ำง, นกอินทรีย์
จำพรรษำที่วัด
พระฤำษีหนวดยำว, พระสงฆ์

4. ครูมะลิเล่ำนิทำนให้ นักเรียน

ฟัง
นักเรียน, นักศึกษำ ป.ตรี

5. นรินทร์มี แมว

เป็นสัตว์เลี้ยง
แมว, เสือชีต้ำ

๓๗

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 4 (ต่อ)

6. เด็กดีต้องขยันอ่ำน หนังสือ
หนังสือ, หนังสือกำร์ตูน
7. นักท่องเที่ยวพักอยู่ที่

โรงแรม
โรงแรม, ชำวทุ่งรีสอร์ท

8. นักเรียนต้องไปเรียนหนังสือที่ โรงเรียน

9. สมชำยได้รับ

สมุด

โรงเรียนประจำอำเภอ,
โรงเรียน
เป็นรำงวัล
สมุด, หนังสือพิมพ์

10. พ่อกำลังขุดแปลงปลูก ผัก
ผัก, ผักกำด

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำไปเติมในช่องว่ำงได้ถูกต้อง
- เลือกคำไปเติมในช่องว่ำงผิด

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๓๘

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 5
คำนำมทั่วไป (สำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมทั่วไปให้นักเรียนนำไปใช้ได้
ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมทั่วไปที่กำหนดแต่งประโยคให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. สมุดบันทึก :

สมุดบันทึกอยู่ในกระเป๋ำ

2. พระพุทธรูป : พระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์

3. ทะเล : คุณพ่อพำฉันและน้องชำยไปเที่ยวทะเล

4. โรงพยำบำล : คุณแม่พำฉันไปเยี่ยมคุณปู่ที่โรงพยำบำล

5. ตำรวจ : ตำรวจจับผู้ร้ำย

๓๙

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 5 (ต่อ)
6. เสือ : เสือชีต้ำห์อยู่ในป่ำ

7. ม้ำ : ม้ำของฉันชื่อพูโต

8. กำงเกง : น้องชำยชอบใส่กำงเกงขำยำว

9. ปำกกำ : ฉันใช้ปำกกำสีน้ำเงินเขียนหนังสือ

10. ทหำร : ทหำรทำหน้ำที่เป็นรั้วของชำติ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- แต่งประโยคได้สอดคล้องกับคำที่กำหนด ข้อละ 1 คะแนน
- แต่งประโยคได้ไม่สอดคล้องกับคำที่กำหนด
ข้อละ 0
คะแนน

๔๐

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 6
คำนำมชี้เฉพำะ (วิสำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ นักเรียนเขียนควำมหมำยของคำนำมชี้เฉพำะ
และลักษณะนำมได้
คำชี้แจง ให้นักเรียนระบำยสีคำที่เป็นคำนำมชี้เฉพำะให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

จังหวัด

ดวงอำทิตย์
อ่ำวไทย

โรงเรียน

วัด

ช่วงช่วง

ภูชี้ดำว

ครู

ประเทศ

รถ

ดอกบำนชื่น

ปลำ

ครูนิรชำ

สิงโต

ดวงจันทร์

ทหำร

ทุเรียน

สวนสัตว์ดุสิต

นำยกเทศมนตรี

พระธำตุดอยตุง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- ระบำยสีคำนำมชี้เฉพำะได้ถูกต้อง
คะแนน
- ระบำยสีคำนำมชี้เฉพำะผิด

คำละ 1
คำละ 0 คะแนน

๔๑

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 7
คำนำมชี้เฉพำะ (วิสำมำนยนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ นักเรียนเขียนควำมหมำยของคำนำมชี้เฉพำะ
และลักษณะนำมได้
คำชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำนำมชี้เฉพำะในประโยคให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1.

ศุภชัยรับคัดเลือกเป็นทหำร

2.

เด็กชำยชำนำญเป็นคนขยัน

3.

นกขุนทองตัวนั้นพูดภำษำคนได้

4.

พีพ่ ำฉันไปซื้อของที่ตลำดนัด

5.

เรือไททำนิคจมลงในมหำสมุทร

6.

ไร่ชำฉุยฟงเป็นไร่ที่สวยที่สุด

7.

อัครเดชเล่นดนตรีไทยได้ไพเรำะน่ำฟัง

8.

คุณครูพำฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต

9.

ชำวประมงแล่นเรือเข้ำไปในอ่ำวไทย

10.

คุณปู่บอกว่ำจังหวัดเชียงรำยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงำม

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- ขีดเส้นใต้คำนำมชี้เฉพำะในประโยคได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน
- ขีดเส้นใต้คำนำมชี้เฉพำะในประโยคผิด
ข้อละ 0 คะแนน

๔๒

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 8
คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมชี้เฉพำะและลักษณะนำมให้
นักเรียนนำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมบอกลักษณะให้สอดคล้องกับลงใน
ช่องว่ำงให้สอดคล้องกับภำพ
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1.

ฉบับ

2.

องค์

3.

ตน

4.

เ ค รื่ อ ง

5.

ใบ

6.

หลัง

7.

นำย

8.

ขวน

9.

ลูก

10.

ดวง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เติมคำนำมบอกลักษณะสอดคล้องกับภำพ ได้ถูกต้อง
คะแนน
- เติมคำนำมบอกลักษณะไม่สอดคล้องกับภำพ
คะแนน

ข้อละ 1
ข้อละ 0

๔๓

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 9
คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมชีเ้ ฉพำะและลักษณะนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมบอกลักษณะที่กำหนดให้เติมลงในประโยคให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ดวง

ตัว

องค์

ฉบับ

เครื่อง

โขลง

เล่ม

คัน

หลัง

เลำ

๑. วงดนตรีไทยของโรงเรียนมีขลุ่ยสิบ เลำ
๒. คุณแม่ซื้อตุ๊กตำให้สอง ตัว
ในวันเกิด
๓. โรงเรียนมีอำคำรเรียนหลำย หลัง
๔. ฉันมีหนังสือสวดมนต์จำนวนห้ำสิบ เล่ม เพื่อแจกในงำนบุญ
๕. บ้ำนฉันมีโทรทัศน์สอง เครื่อง
๖. คุณตำมีพระพุทธรูปเก้ำ องค์ อยู่ในห้องพระ
๗. คุณพ่อมีเบ็ดตกปลำจำนวนห้ำ คัน
๘. ช้ำงป่ำจำนวนหนึ่ง โขลง ออกมำหำกิน
๙. คุณแม่สะสมแสตมป์ต่ำงประเทศได้หนึ่งร้อยห้ำสิบ ดวง
๑๐. ฉันได้รับจดหมำยสำม ฉบับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เติมคำนำมบอกลักษณะในประโยคได้ถูกต้อง
- เติมคำนำมบอกลักษณะในประโยคไม่ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๔๔

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 10
คำนำมบอกลักษณะ (ลักษณะนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำนำมชีเ้ ฉพำะและลักษณะนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมบอกลักษณะเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. รูป

พระ

สำมเณร

2. ตัว

เสื้อ

สุนัข

3. เล่ม

หนังสือ

เกวียน

4. สำย

ซอ

ถนน

5. ดวง

ดวงจันทร์

แสตมป์
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

๔๕

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 10 (ต่อ)
6. เลำ

ขลุ่ย

ปี่

7. ปำก

อวน

แห

8. หลัง

อำคำร

มุ้ง

9. ลำ

เครื่องบิน

ต้นไผ่

รถยนต์

เบ็ด

10. คัน

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เติมคำนำมได้ตรงกับคำลักษณะนำมได้ถูกต้อง
ข้อละ 1 คะแนน
- เติมคำนำมไม่ตรงกับคำลักษณะนำม ตั้งแต่ 1 คำ ขึ้นไป ข้อละ 0
คะแนน

๔๖

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 11
คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนระบำยสีที่มีคำนำมบอกหมวดหมู่ให้ถูกต้อง
จำนวน 10 คำ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
กองหนังสือ

ลูกเสือ 1 หมู่

หมู่ลูกเสือ

ครูในโรงเรียน

กองทหำร

พวกเรำ

ฝูงผึ้ง

นักร้อง 2 วง

โขลงช้ำง

นักเรียน 2 กลุ่ม

หนังสือ 1 กอง

ฝูงชน

ทหำร 3 เหล่ำทัพ

คณะครู

นก 3 ฝูง

คณะลูกขุน

ลิง 1 ฝูง

ฝูงนก

ช้ำงหลำยเชือก

กลุ่มประชำชน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- ระบำยสีที่มีคำนำมบอกหมวดหมู่ได้ถูกต้อง
- ระบำยสีที่มีคำนำมบอกหมวดหมู่ไม่ถูกต้อง

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
คำละ 1 คะแนน
คำละ 0 คะแนน

๔๗

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 12
คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. คณะ

ครู

หมู่

กลุ่ม

คณะ

2. กลุ่ม ประชำชน

คณะ

กลุ่ม

หมู่

3. กอง

หนังสือ

กอง

หมู่

หมวด

4. กอง

ลูกเสือ

กอง

ฝูง

หมวด

5. คณะ

นักร้อง

กลุ่ม

หมู่

คณะ

๔๘

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 12 (ต่อ)
6. กอง

ทรำย

เหล่ำ

กลุ่ม

กอง

7. คณะ

สงฆ์

คณะ

หมู่

กลุ่ม

8. โขลง

ช้ำง

หมู่

โขลง

ฝูง

9. พวก

ผู้ร้ำย

พวก

กลุ่ม

ฝูง

10. ฝูง

ผึ้ง

หมู่

กลุ่ม

ฝูง

เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำนำมบอกหมวดหมู่เติมได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน
- เลือกคำนำมบอกหมวดหมู่เติมไม่ถูกต้อง ข้อละ 0 คะแนน

๔๙

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 13
คำนำมบอกหมวดหมู่ (สมุหนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้นักเรียน
นำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำนำมบอกหมวดหมู่ที่กำหนดให้เติมลงใน
ช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10
คะแนน
กลุ่ม กอง
หมู่ กอง
ฝูง คณะ พวก
ฝูง คณะ โขลง

1. เจ้ำหน้ำที่กำลังติดตำม โขลง

ช้ำงป่ำที่ออกมำหำอำหำร

2. โรงเรียนของฉันมีกำรแบ่ง กอง

3. พวกเรำไปต้อนรับ คณะ
4. ตำรวจช่วยกันจับ พวก
5. นักเรียนจัด กอง
อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

ลูกเสือ

รัฐมนตรี
ผู้ร้ำยไปลงโทษ

หนังสือเข้ำเรียงในชั้นวำง

๕๐

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 13 (ต่อ)
หมู่ กอง
ฝูง คณะ โขลง

6. ฝูง

กลุ่ม กอง
ฝูง คณะ พวก

นกบินข้ำมทวีปเพื่อหนีอำกำศหนำว

7. คณะ

ครูเข้ำร่วมอบรมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

8. กลุ่ม

ประชำชนเดินรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด

9. ประพัฒน์เห็น
10. คณะ

ฝูง

ผึ้งบินออกหำน้ำหวำน

นำฏศิลป์จำกจีนมำเปิดกำรแสดงในไทย

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำนำมบอกหมวดหมู่เติมได้ถูกต้อง
ข้อละ 1
คะแนน
- เลือกคำนำมบอกหมวดหมู่เติมไม่ถูกต้อง
ข้อละ 0
คะแนน

๕๑

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 14
คำนำมแสดงอำกำร (อำกำรนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้
นักเรียนนำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

โต้วำที ซื่อสัตย์ เจรจำ สวยงำม ออกกำลังกำย
เจริญ เลี้ยงสัตว์ เมตตำ เล่นดนตรี พยำยำม

1. ควำม
2. ควำม
3. ควำม
4. ควำม
5. ควำม

ซื่อสัตย์
สวยงำม
เจริญ
เมตตำ
พยำยำม

6. กำร โต้วำที
7. กำร เจรจำ
8. กำร ออกกำลัง
กำย
9. กำร เลี้ยงสัตว์
10. กำร เล่นดนตรี

อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำนำมแสดงอำกำรเติมได้ถูกต้อง
- เลือกคำนำมแสดงอำกำรเติมไม่ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

๕๒

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ 15
คำนำมแสดงอำกำร (อำกำรนำม)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ เมื่อกำหนดคำสมุหนำมและอำกำรนำมให้
นักเรียนนำไปใช้ได้ถูกต้อง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่ำงให้ได้
ใจควำมถูกต้องสมบูรณ์
จำนวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ควำ กเปรียบเหมือนเม็ดทรำยยิ่งบีบแรงมำกเท่ำไร ทรำยก็ยิ่งไหล
1. .............รั
ม
ออกจำกมื
อเร็วขึ้นเท่ำนั้น
ควำ ้ที่มนุษย์ใช้กันอยู่บ่อยๆคือ กำรใช้ประสบกำรณ์ตรงของตนเอง
2. .............รู
มกำร
3. .............ออกก
ำลังกำยสม่ำเสมอ ยังทำให้ป้องกันโรคซึมเศร้ำ
กำร
4. อำชีพ...........ปลู
กผักปลอดสำรพิษ เป็นงำนที่ต้องอำศัยกำรดูแลอย่ำง
ควำ
มำก
ม
5. ภัยแล้ง หมำยถึง ..............แห้
งแล้งของลมฟ้ำอำกำศ อันเกิดจำกกำรที่มี
ฝนน้อยกว่ำปกติ
กำร
6. ควำมทรงจำใน.............เรี
ยนรู้สิ่ งใหม่ เป็นอี กส่ วนหนึ่งของชีวิต ที่ไม่
สำมำรถขำดไปได้
กำร ้อเฉพำะผักที่มีคุณภำพ ซึ่งแม้จะมีรำคำสูงกว่ำแต่ปลอดภัยต่อ
7. .........ซื
กำร
สุขภำพ
8. ทุกคนที่ประสบ............สำเร็จเคยทำผิดพลำดมำแล้วทั้งสิ้น
กำร
9. ..........ขำดแคลนน้
ำอุปโภค บริโภคทำให้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวง
ควำ
กว้ำง
10. วินัยในตนเอง หมำยถึมง .............สำมำรถของบุคคลในกำรควบคุม
อำรมณ์และพฤตกรรมของตนเองให้เป็นไปตำมที่ตนมุ่งหวัง

๕๓
เกณฑ์กำรให้คะแนน
- เลือกคำนำมแสดงอำกำรเติมในช่องว่ำงได้ถูกต้อง
- เลือกคำนำมแสดงอำกำรเติมในช่องว่ำงไม่ถูกต้อง

ข้อละ 1 คะแนน
ข้อละ 0 คะแนน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำนำม
ข้อที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คำตอบ
ก
ก
ก
ก
ก
ก
ก

ก
ก

ก

คำตอบ
ข
ข

ข
ข
ข
ข
ข
ข

ข
ข


คำตอบ
ค

ค
ค
ค
ค
ค

ค
ค
ค
ค

คำตอบ
ง
ง
ง

ง
ง

ง
ง
ง
ง
ง

๕๔
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