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คำแนะนำในกำรเรียนบทเรียนสำเร็จรูป
บทเรียนที่นกั เรียนกำลังถืออยู่นี้ เป็นบทเรียนทีใช้เรียนตำมควำมสำมำรถ
ของตนเอง ขอให้นักเรียนอ่ำนคำแนะนำและทำตำมคำแนะนำแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้น
จนจบ นักเรียนจะได้รับควำมรู้อย่ำงครบถ้วน โดยให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้
1. บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำหรับให้นักเรียนศึกษำด้วยตนเอง
2. นักเรียนอ่ำนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ก่อน เพื่อตรวจสอบได้ภำยหลังว่ำ
นักเรียนมีพัฒนำกำรตำมจุดประสงค์กำรเรียนรูห้ รือไม่เพียงใด
3. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยทำไปตำมควำมเข้ำใจของตนเอง
ถึงจะตอบผิดบ้ำงก็ไม่เป็นไร เมื่อนักเรียนได้ศกึ ษำบทเรียนก็จะสำมำรถตอบคำถำมได้
4. นักเรียนอ่ำนและตอบคำถำมตำมเนื้อหำทีละกรอบตำมลำดับ แต่ละกรอบ
มีคำถำมให้ได้ตอบ และตรวจคำตอบไปด้วยว่ำถูกหรือผิดอย่ำงไร ซึ่งจะมีเฉลยที่กรอบ
ด้ำนบนของหน้ำถัดไป
5. ถ้ำนักเรียนตอบถูกแสดงว่ำนักเรียนเข้ำใจเนื้อหำดี แล้วให้นักเรียนศึกษำ
กรอบต่อไปได้
6. แต่ถ้ำนักเรียนตอบไม่ตรงกับคำตอบที่เฉลยไว้ ให้นกั เรียนย้อนกลับไป
ศึกษำเนื้อหำกรอบเดิมอีกครั้ง เพื่อทำควำมเข้ำใจแล้วตอบคำถำมใหม่จนกว่ำ
จะตอบถูกต้องแล้วจึงศึกษำเนื้อหำในกรอบต่อไป
7. อย่ำอ่ำนข้ำมกรอบ เพรำะบทเรียนจะไม่ต่อเนื่องกันไม่ต้องรีบร้อน
ค่อยๆทำ
8. เมื่อศึกษำบทเรียนจบแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดควำมรู้
ควำมเข้ำใจของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง
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มำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระที่ 1 : ภำษำและกำรสื่อสำร
มำตรฐำน ต 1.1 เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำงๆ
และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล
ตัวชีว้ ดั
ต 1.1.3 เลือก/ระบุ ประโยคและ ข้อควำม ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่
ควำมเรียง (non-text information) ที่อำ่ น

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. นักเรียนบอกควำมหมำย หน้ำที่ และลักษณะคำนำมแต่ละประเภทได้
2. นักเรียนใช้ภำษำอังกฤษได้ถูกต้องตำมหลักภำษำ
3. นักเรียนเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำอังกฤษกับภำษำไทยในเรื่อง
คำ วลี สำนวน ประโยค และข้อควำมที่ซับซ้อน และนำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม
4. นักเรียนใช้ประโยคต่ำงๆได้เหมำะสมกับบริบทแห่งสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้ำของภำษำ
5. นักเรียนเกิดวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกลในด้ำนกำรสื่อสำร
เมื่อทรำบจุดประสงค์แล้ว เรำไป
ทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันดีกว่ำ
นะ
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Pre Test
Noun
คำสั่ง

นักเรียนทำเครือ่ งหมำยกำกบำท (X) ทับข้อ a b c หรือ d
ที่เห็นว่ำถูกต้องทีส่ ดุ เพียงข้อเดียว ลงในกระดำษคำตอบ

-----------------------------------------------------------------1. Gymnastics _______ good
4. We are hungry. Please
for exercise.
bring us four ………………… of
a. is
fried rice.
b. are
a. pieces
c. was
b .dishes
d. were
c. glasses
2. He is drinking a …………………
d. bottles
of tea.
5. The ………………… are running
a. bottle
in the park.
b. glass
a. children
c. can
b. childrens
d. cup
c. child
3. She is eating a …………………
d. boy
of cake.
6. Many ………………… are in the
a. box
school bus.
b. bag
a. nurse
c. piece
b. policemen
d. tube
c. students
d. bag
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7. I'm thirsty. I need a
bottle of ………………… .
a. fruit
b. food
c. sport
d. water
8. My son buys me a ……………
of toothpaste, please.
a. Kilo
b. dish
c. tube
d. bowl
9. Don't forget to clean your
hands with a ………………… of
soap.
a. bar
b. piece
c. roll
d. loaf
10. The ………………… are from
Australia.
a. sheeps
b. sheep
c. man
d. women

5
สวัสดีค่ะนักเรียน วันนี้เรำจะเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องคำนำมนะคะ ภำษำอังกฤษจะใช้คำว่ำ
Noun ซึ่งเนื้อหำจะเป็นอย่ำงไรไปศึกษำกันค่ะ

Frame 1

Noun
Noun คือ คำที่ใช้เรียกชือ่ คน สัตว์ สิ่งของ สถำนที่ สภำพ อำกำร
ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิง่ ไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนำมธรรม
แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ
1. Common Noun
2. Proper Noun
3. Collective Noun
4. Material Noun
5. Abstract Noun

สำมำนยนำม
วิสำมำนยนำม
สมุหนำม
วัตถุนำม
อำกำรนำม

Question
คำนำม (Noun) คือ
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Answer

คำนำม (Noun) คือ คำที่ใช้เป็นชื่อของคน,
สัตว์, สิ่งของ, สถำนที่
Frame 2

เป็นไงค่ะ นักเรียนคงเข้ำใจควำมหมำย
ของคำนำมแล้ว ต่อไปมำทำควำมเข้ำใจ
แต่ละชนิดของคำนำมกันค่ะ

1. Common Noun (สำมำนยนำม) เป็นคำนำมทั่วไป ได้แก่ นำมที่เป็น
ชื่อของคน สัตว์ สิ่งของ และสถำนที่ทั่วๆ ไปไม่ชี้เฉพำะเจำะจง เช่น
คน

: man, girl, teacher, Mark, father, student

สัตว์

: cat, dog, bird, elephant, cow, buffalo

สิ่งของ

: pen, sugar, car, shirt, shoe

สถำนที่ : school, hospital, temple, river, market

Question
Umbrella เป็นคำนำมทั่วไปประเภทใด
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Answer

umbrella เป็นคำนำมทั่วไปประเภทสิ่งของ
Frame 3

คุณครูครับมีอีกไหมครับ ผมอยำกรู้จะได้
นำไปใช้ในกำรเรียนและในชีวิตจริง

มีสิค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้ ถ้ำงั้นเพื่อไม่เสียเวลำ
เรำไปศึกษำกันต่อ พร้อมหรือยังไปกันเลย!

Proper Noun (วิสำมำนยนำม) เป็นคำนำมเฉพำะ ได้แก่ นำมที่เป็นชื่อเฉพำะ
ของคน สัตว์ สิ่งของ ระยะเวลำ และสถำนที่ จะต้องเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ
ซึง่ เรียกว่ำ Capital Letter ไม่ว่ำจะวำงไว้ตรงไหนในประโยค เช่น
คน
: David Beckham, Thawin, Jason, Phatcharapha
ระยะเวลำ : Saturday, January, Christmas
สิ่งของ
: Toshiba, Toyota, Samsung, Phillip, Honda
สถำนที่
: England, Thailand, Tokyo, Singapore

Question
Proper Noun มีวิธีกำรใช้
อย่ำงไร
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ใช้เป็นชื่อเฉพำะ ของคน สัตว์ สิ่งของ ระยะเวลำและ
สถำนที่ จะต้องเขียนด้วยอักษรตัวใหญ่เสมอ ไม่ว่ำจะวำงไว้
ตรงไหนในประโยค
Answer

คุณครูค่ะ ต่อไปเป็นคำนำม
ชนิดอะไรค่ะ หนูอยำกรู้แล้วค่ะ

Frame 4

ได้ค่ะ ต่อไปเรำไปทำควำมรู้จักกับคำนำม
ที่เป็นหมวดหมู่กันค่ะ

Collective Noun (สมุหนำม) ได้แก่ นำมที่เป็นชื่อของหมู่คณะ กลุ่ม,
ฝูง ส่วนมำกมักจะเป็นคำผสมที่คั่นด้วย of เสมอ และสมุหนำมนี้ต้องถือเป็นนำม
พหูพจน์เสมอตลอดไป ดังนั้นกริยำจึงต้องให้สอดคล้องกันด้วย ได้แก่
a group of students
นักเรียนกลุม่ หนึ่ง
a flock of goats
แพะหนึ่งฝูง
a bunch of flowers
ดอกไม้หนึ่งช่อ
a band of musicians
นักดนตรีหนึ่งวง
ตัวอย่ำง A flock of goats are eating slowly in the fields.
A group of students were studied English.

Question : A group of teenagers ………. (be)
playing the football.
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Answer

A group of teenagers are playing the
football.

ยังไม่จบมีตอ่ อีกนะคะนักเรียน ทีเ่ รียนผ่ำนมำมีใครสงสัย
บ้ำงไหมค่ะ ครูจะได้อธิบำยอีกครัง้ ถ้ำไม่มกี ไ็ ปต่อกันเลย
อย่ำลืมตอบคำถำมด้ำนล่ำงด้วยนะคะ

Frame 5

Collective Noun นอกจำกเป็นคำผสมด้วย of แล้ว อำจเป็นคำคำเดียว
ก็ได้ เช่น government, staff, team, family, committee, class
คำเหล่ำนี้ ถ้ำเป็นประธำน กริยำอำจเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ขึ้นอยู่กบั
จุดมุ่งหมำยของผู้พูด
- ถ้ำผู้พูดหมำยถึงทั้งคณะนั้นเป็นหน่วยเดียว อันเดียวถือเป็นเอกพจน์
verb ก็ต้องใช้เอกพจน์ด้วย
His family is very happy to see the King. (หมำยถึงคน
ในบ้ำนรวมเป็นหน่วยเดียว)
- ถ้ำผู้พูดหมำยถึงแต่ละสิ่ง แต่ละบุคคลที่รวมกันเข้ำเป็นกลุม่ เมื่อในกลุ่มมีหลำย
คณะถือว่ำเป็นพหูพจน์
The government have discussed this matter a long time.
(บุคคลในคณะรัฐบำลนั้นมีหลำยคน และต่ำงคนต่ำงอภิปรำย)

Question :
staff เป็นคำนำมใช้กริยำเอกพจน์หรือ
พหูพจน์
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staff เป็นคำใช้กริยำอำจเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้
ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยของผู้พูด
Frame 6
ผมได้ทบทวนควำมรู้เดิมและเพิ่มเติมในส่วนที่
ผมไม่เข้ำใจด้วย คุณครูครับต่อไปอะไรครับ
ด้วยด้วยและ
ได้ซิจ๊ะ ถ้ำพร้อมแล้วเรำไปทำควำมรู้จกั
วัตถุนำมและอำกำรนำมกันได้เลย!

4. Material Noun (วัตถุนำม) เป็นคำนำมซึง่ มีรูปร่ำงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
แต่นับไม่ได้ ได้แก่ นำมที่เป็นชื่อของเนื้อวัตถุซึ่งส่วนมำกก็ได้แก่นำมที่เป็น ของเหลว,
แร่, ธำตุ, โลหะ, อำหำร เช่น
gold (ทอง)
silver (เงิน)
copper (ทองแดง)
water (น้ำ)
salt (เกลือ)
meat (เนื้อ)
pork (เนื้อหมู)
wine (ไวน์)
tea (ชำ)
5. Abstract Noun (อำกำรนำม) เป็นคำนำมของสิ่งที่ไม่มีรูปร่ำง ไม่สำมำรถ
สัมผัสได้ด้วยประสำททัง้ 5 นำมที่เป็นชื่อของลักษณะ, ของสภำวะ และของกำรกระทำ
นำมจำพวกนีไ้ ม่มีตัวตน เป็นเพียงกริยำอำกำรเท่ำนั้น มีสำเนียงแปลว่ำ “กำร” หรือ
“ควำม” ขึ้นต้น

Question
coffee เป็นคำนำมชนิดใด
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coffee เป็นวัตถุนำม (Material Noun)

Frame 7

คุณครูค่ะ รำยละเอียดเยอะมำกค่ะ หนู
จะนำไปใช้ในกำรเรียนและชีวิตประจำวัน
ค่ะ
เก่งมำกค่ะ เมื่อรู้จกั คำนำมทั้ง 5 ชนิดแล้ว ครำวนี้เรำมำจัด
คำนำมทั้ง 5 ชนิดเข้ำในประเภทนับได้และนับไม่ได้กันค่ะ
ถ้ำนักเรียนไม่เข้ำใจยกมือถำมครูได้นะคะ
Common Noun, Proper Noun, Collective Noun เป็นนำมนับได้
(Countable Noun)
Material Noun, Abstract Noun จัดเป็นคำนำมทีน่ ับไม่ได้
(Uncountable Noun)
Countable Noun (นำมนับได้) สำมำรถเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ได้ ถ้ำเป็น
เอกพจน์เรำอำจใช้ articles ด้วยได้ ถ้ำเป็นพหูพจน์ก็จะเติม -s ท้ำยคำได้ เช่น
a pen, an eraser, four dogs
Uncountable Noun (นำมนับไม่ได้) เป็นคำนำมที่มีแต่รูปเอกพจน์ และจะใช้
a/an นำหน้ำไม่ได้ เช่น coffee, tea, Hope, sugar, milk

Question
salad เป็นนำมนับได้หรือนับไม่ได้

12
Answer

salad เป็นนำมนับไม่ได้ (Uncountable Noun)

Frame 8
ต่อไปเรำมำศึกษำกำรเติม s, es คำนำม
เอกพจน์กนั ค่ะซึ่งภำษำอังกฤษเรียกว่ำ Singular
1. เติม s ท้ำยคำนำมเอกพจน์ ยกเว้นเมื่อคำนำมนั้นลงท้ำยด้วย s, x, z, ch
หรือ sh ให้เติม es
tool
tools , apple
apples , month
months
fox
foxes , class
classes , glass
glasses
2. ถ้ำคำนำมลงท้ำยด้วยy และหน้ำ y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i
แล้วเติม es ถ้ำหน้ำ y เป็นสระ ให้เติมเพียง s
family

families , baby

babies

toy

toys

monkeys

, monkey

3. ถ้ำคำนำมลงท้ำยด้วย o หน้ำ o เป็นพยัญชนะให้เติม es แต่ถ้ำลงท้ำยด้วย
o หน้ำ o เป็นสระให้เติม s
potato
potatoes , hero
heroes
radio
radios , studio
studios
ยกเว้น
piano
pianos , memo
memos

Question
box เป็นคำพหูพจน์ คือ
........................

13
Answer

boxes
Frame 9

4. ถ้ำคำนำมลงท้ำยด้วย f หรือ fe เปลี่ยนให้เป็น v แล้วเติม es
เช่น thief
thieves , wife
wives
wolf
wolves , life
lives
ยกเว้นคำว่ำ roof, belief, chief, safe, gulf และ cliff เติม s
เมื่อเป็นพหูพจน์โดยไม่ต้องเปลี่ยน f เป็น v
5. คำนำมบำงคำทำเป็นนำมพหูพจน์โดยเปลี่ยนภำยในคำ เช่น
foot
feet
tooth
teeth , goose
geese
louse
lice ,
mouse
mice
man
men ,
woman
women

ยังไม่หมดนะคะ นอกจำกนี้ยังมีคำนำม
ที่มีรูปหพูพจน์พิเศษอีกนะ

Question
knife เป็นคำพหูพจน์ คือ
........................
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Answer

Knives

Frame 10

คำนำมพิเศษบำงคำจะลงท้ำย – en หรือ –ren เมื่อเปลี่ยนเป็น
พหูพจน์ เช่น ox
oxen , child
children
คำนำมบำงคำมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์ตัวเดียวกัน
เช่น fish , deer , sheep
คำนำมบำงคำมีรูปเป็นพหูพจน์และมีควำมหมำยเป็นพหูพจน์
เท่ำนั้น เช่น people , police , cattle
ตัวอย่ำง

My father caught a fish.
My brother caught three fish.

คำนำมบำงคำมีรูปเป็นพหูพจน์ (มี -s ท้ำยคำ) แต่มีควำมหมำย
เป็นเอกพจน์ใช้คำกริยำเอกพจน์
เช่น news (ข่ำว) ชื่อเกมต่ำง ๆ darts , domonoes ,
billards
ชื่อเมือง Athens ชื่อวิชำ mathematics , physics
ชื่อโรคบำงโรค Mumps , German measles

ผมเข้ำใจแล้วครับ ครูพำเรำไปทำแบบทดสอบ
หลังเรียนกันนะครับ
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Post Test
Present Simple Tense
คำสั่ง

นักเรียนทำเครือ่ งหมำยกำกบำท (X) ทับข้อ a b c หรือ d
ที่เห็นว่ำถูกต้องทีส่ ดุ เพียงข้อเดียว ลงในกระดำษคำตอบ

-----------------------------------------------------------------1. The __________ are from
4. I'm thirsty. I need a
Thailand.
bottle of __________.
a. elephant
a. water
b. elephants
b. food
c. kangaroo
c. sport
d. kangaroo
d. fruit
2. He is drinking a __________
5. Please clean your hands
of milk.
with a __________ of soap.
a. tube
a. bar
b. bag
b. piece
c. piece
c. roll
d. carton
d. loaf
3. __________ watches T.V.
6. He is drinking a __________
a. I
of coffee.
b. You
a. bottle
c. He
b. glass
d. We
c. can
d. cup
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7. Many __________ are in the
bus.
a. policemen
b. nurse
c. people
d. baker
8. The __________ stay at
home.
a. child
b. children
c. girl
d. boy
9. Jogging _________ good
for exercise.
a. is
b. are
c. was
d. were
10. My mother buys me a
__________ of jam, please.
a. Kilo
b. jar
c. tube
d. bowl
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Key to Pre Test
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำตอบ
a
d
c
b
a
c
d
c
a
b
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Key to Post Test
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คำตอบ
b
d
c
a
a
d
c
b
a
b
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