ก
คานา
แบบฝึ กทักษะชุ ด ชนิ ดของคาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยม
ศึ กษาปี ที่ ๑ ผูศ้ ึ กษาได้วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้ วดั ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมถึงได้วิเคราะห์เนื้ อหาจากบทเรี ยนในหนังสื อสาระ
การเรี ยนรู้พ้ืนฐานภาษาไทย เพื่อนาคาที่นกั เรี ยนต้องเรี ยนรู้นามาสร้างเป็ นแบบฝึ กทักษะ
เพื่ อพัฒนาการใช้คาในภาษาไทย ให้ถูกต้องตามหลักภาษา โดยแบบฝึ กทักษะ ชุ ดชนิ ด
ของคาไทย มีท้งั หมด ๗ เ ล่ม ได้แก่
เล่มที่ ๑ เรื่ อง คานาม
เล่มที่ ๒ เรื่ อง คาสรรพนาม
เล่มที่ ๓ เรื่ อง คากริ ยา
เล่มที่ ๔ เรื่ อง คาวิเศษณ์
เล่มที่ ๕ เรื่ อง คาบุพบท
เล่มที่ ๖ เรื่ อง คาสันธาน
เล่มที่ ๗ เรื่ อง คาอุทาน
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแบบฝึ กทักษะชุด ชนิดของคาไทย เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้กบั นักเรี ยนได้อย่างถูกต้อง และครู ผูท้ ี่ สนใจนา
แบบฝึ กทักษะชุด ชนิ ดของคาไทยไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรี ยนเรื่ อง ชนิ ดของคาไทย
ให้กบั นักเรี ยนต่อไป
สี แพร วิชยั ศรี
ครู ชานาญการ

ข
สารบัญ

คานา
สารบัญ
คาแนะนาสาหรับครู
คาแนะนาสาหรับนักเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
สมรรถนะสาคัญ
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่ อง คานาม
ใบความรู้ที่ ๒ เรื่ อง หน้าที่ของคานาม
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๑
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๒
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๓
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๔
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๕
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๖
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๗
แบบฝึ กหัดที่ ๑.๘
แบบทดสอบหลังเรี ยน
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ง
คาแนะนาสาหรับครู
เพื่ อ ให้การใช้แ บบฝึ กทัก ษะ ชุ ด ชนิ ด ของค าไทย กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาไทย
ระดับชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ ๑ เกิ ด ประโยชน์ แ ละสามารถพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ย น
อย่างแท้จริ ง ครู ควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
๑. เตรี ยมแบบฝึ กทักษะ ชุด ชนิดของคาไทย ให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
๒ .แนะนาวิธีการทาแบบฝึ กทักษะ ชุด ชนิดของคาไทย ให้นกั เรี ยนเข้าใจก่อนลงมือทา
๓. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนทราบ
๔. ทดสอบความรู้ก่อนเรี ยนของนักเรี ยนโดยการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนเพื่อ
ประเมินความรู้พ้นื ฐานของนักเรี ยนแต่ละคน จานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลาในการทา ๑๐ นาที
๕. จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะ ชุด ชนิดของคาไทย คู่กบั แผนการจัด
การเรี ยนรู้ โดยให้นกั เรี ยนฝึ กทาหลังจากที่ครู สอนเรื่ องนั้นๆ เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
๖. ดูแลให้คาแนะนานักเรี ยนทันทีเมื่อนักเรี ยนมีขอ้ สงสัยซักถาม และให้แรงเสริ ม
ทางบวก มีการส่งเสริ มให้ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น ในระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
๗. เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดเสร็จแล้ว ให้ช่วยกันตรวจคาตอบจากเฉลย
๘. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเมื่อศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ และทาแบบฝึ ก
ทักษะเสร็จสิ้น จานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลาในการทา ๑๐ นาที
๙ .บันทึกผลการประเมินหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้แบบฝึ กทักษะ ชุด ชนิดของ
คาไทย ทุกครั้ง

จ
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
เพื่อให้การใช้แบบฝึ กทักษะ ชุด ชนิดของคาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ เกิดประโยชน์และสามารถพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน
อย่างแท้จริ ง นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังนี้
๑. อ่านคาแนะนาและขั้นตอนการทาแบบฝึ กทักษะ ชุด ชนิดของคาไทย ให้เข้าใจ
๒. ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชี้วดั และจุดประสงค์การเรี ยนรู้
๓. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลาในการทา ๑๐ นาที
๔. ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาจากใบความรู้
๕. ทาแบบฝึ กทักษะด้วยตนเองไปทีละแบบฝึ กหัดตามลาดับอย่างข้ามหน้าใด
หน้าหนึ่งโดยเด็ดขาด
๖. เมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กทักษะเสร็จแล้ว ให้ช่วยกันตรวจคาตอบจากเฉลย
๗. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน ๑๐ ข้อ ใช้เวลาในการทา ๑๐ นาที
๘. ในระหว่างทาแบบฝึ กทักษะ ชุด ชนิดของคาไทย นั้น นักเรี ยนจะต้องซื่อสัตย์
ไม่ควรเปิ ดดูเฉลยก่อน

ฉ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั

สาระที่ ๒ การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรี ยงความ ย่อความ และ
เขียนเรื่ องราวในรู ปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิ ทธิภา
ตัวชี้วดั ท ๒.๑ ม.๑/๙ มีมารยาทในการเขียน
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา
มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็ นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วดั ท ๔.๑ ม.๑/๓ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคาในประโยค

ช
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้ านความรู้ (K)
๑. นักเรี ยนบอกความหมายของคานามได้
๒. นักเรี ยนสามารถระบุชนิดของคานามได้
๓. นักเรี ยนสามารถระบุหน้าที่ของคานามในประโยคได้
ด้ านทักษะกระบวนการ (P)
๑. นักเรี ยนสามารถใช้คานามได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการใช้ภาษาไทย
๒. นักเรี ยนสามารถนาคานามที่กาหนดให้ไปแต่งประโยคและระบุหน้าที่
ของคานามในประโยคได้
ด้ านคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ (A)
๑. นักเรี ยนมีความใฝ่ เรี ยนรู้
๒. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบ
๓. นักเรี ยนมีมารยาทในการเขียน

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการเขียนสื่ อสาร

