
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่    ๒      เรื่อง   ค านาม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒     เรื่อง  ร่มไม้ชายคา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค านามได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถจ าแนกชนิดของค านามได้ 
       ๓.  มีมารยาทในการอ่าน 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ค านาม 
๔. สาระส าคัญ 

ค านาม คือ ค าที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่และลักษณะกิริยาอาการต่าง ๆ แบ่งออกเป็น   ๕  
ชนิด คือ 

๑. ค านามท่ัวไป หรือ สามานยนาม (สา-มาน-ยะ-นาม)    เป็นค าท่ีไม่จ ากัดเฉพาะเพียงคนเดียว สิ่ง
เดียว เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ทหาร ต ารวจ บ้าน เป็นต้น 
      ๒. ค านามเฉพาะ หรือวิสามานยนาม  (วิ-สา-มาน-ยะ-นาม) นามท่ีมีเฉพาะเพียงคนเดียว 
ตัวเดียว สิ่งเดียว เช่น สถานีรถไฟหัวล าโพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามบินดอนเมือง  
นางสาวดวงพร  เป็นต้น 

๓. นามหมวดหมู่ หรือ สมุหนาม (สะ-หมุ-หะ-นาม) เป็นค าที่แสดงหมวดหมู่ของคน สัตว์  สิ่งของ เช่น 
ฝูงนกกระจาบ โขลงช้างป่า คณะลูกเสือ เป็นต้น  

ข้อสังเกต หากอยู่หลังค าบอกจ านวนนับหรืออยู่หลังค านามทั่วไปเรียกว่า ลักษณนาม เช่น ช้างหลาย
โขลง โขลงในที่นี้เป็นลักษณนาม นกเป็ดน้ าหลายฝูง ฝูง เป็นลักษณนาม 

๔. นามบอกอาการ หรืออาการนาม (อา-กาน-ระ-นาม) เป็นค านามท่ีแสดงสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่มี
รูปร่างและแสดงความรู้สึกทางจิตใจ จะมีค าว่า  การ  หรือ   ความน าหน้า เช่น ความเร็ว       ความหวาน     
ความฝัน ความทุกข์  การวิ่ง การเดิน เป็นต้น 

ข้อสังเกต หากค าว่า การ หรือ ความ น าหน้าค านามทั่วไป ไม่เป็นอาการนาม แต่จะนับว่าเป็นสามา
นยนาม เช่น ความอาญา ความเพ่ง    การประปา การเงิน    เป็นต้น 

๕. นามบอกลักษณะหรือ ลักษณนาม  (ลัก–สะ-หนะ-นาม) เป็นค านามท่ีบอกลักษณะของค านาม ที่
อยู่ข้างหน้าเพ่ือแสดงรูปลักษณะขนาดของค านามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น 



 ปาก ใช้กับ แห สวิง 
 เล่ม  ใช้กับ หนังสือ เกวียน ตะไบ สิ่ว เข็มเย็บผ้า 
  บาน ใช้กับ ประตู หน้าต่าง กระจก กรอบรูป 
  สาย  ใช้กับ ถนน ทาง คลอง แม่น้ า 
  หลัง ใช้กับ บ้าน ตึก อาคาร โกดัง 
  คัน   ใช้กับ ร่ม ฉัตร ช้อน ซอ ไถ รถ ธนู เป็นต้น 

 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนมา คนละ ๑ อย่าง จากนั้นครู่โยง  
                         เข้าสู่บทเรียน เรื่อง ค านาม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑. ครูทบทวนความรู้เรื่องชนิดของค าว่ามีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง  แต่ละชนิดมีหน้าที่อะไร  
๒. นักเรียนเรียนรู้เรื่องของค านาม  ความหมาย และชนิดของค านาม ว่ามีหน้าที่อะไร 
๓. ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยให้นักเรียนนับ ๑- ๖ เมื่อนับครบแล้วให้นักเรียนแยกกันเป็น

กลุ่ม ครูแจก โดมิโน่ ลักษณะนาม โดยให้แต่ละกลุ่มใช้เวลา ๕ นาที กลุ่มในต่อเสร็จก่อน
เป็นผู้ชนะ ครูตรวจสอบความถูกต้อง 

๔.  นักเรียนท าใบงานเรื่อง ค านาม 
กิจกรรมรวบยอด 

  ๖. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องค านาม ว่าแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร  

 
 
 
๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  

๑.  โดมิโน่ลักษณะนาม ๖ ชุด  
๒. ใบงานเรื่อง ค านาม 
๓. ใบความรู้ เรื่อง ค านาม 
๔. Power point   เรื่องค านาม 

 
 

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบงาน เรือง  
ค านาม 
 

ตรวจใบงาน ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   



๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................ .... 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
       

ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 
           (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)  
   
 บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

                หัวหน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
 

ลงชื่อ..................................................... 
                                                                             (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน)  
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



                

        

 

  



 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐  เรื่อง   ค าประสม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง  ร่มชายคาไม้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าประสมได้ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถสร้างค าประสมได้ 
       ๓.  มีมารยาทในการอ่าน 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ค าประสม 
๔. สาระส าคัญ 
   ค าประสม หมายถึง ค าตั้งแต่  ๒ ค าข้ีนไปประสมกัน ท าให้เกิดค าใหม่และมีความหมายใหม่ แต่ยังมี
เค้าความหมายเดิมอยู่หรือมีคามหมายเพ่ิมเติม 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๒. มีบนลูกเต๋า  ๑   ลูก   จะมีค าอยู่ทุกด้าน  เช่น    แม่   ชาว   พ่อ    รถ   ความ     
ให้นักเรียนหาค ามาต่อค าท่ีครูก าหนดให้ โดยครูจะทอยลูกเต๋า ๑ ครั้ง เมื่อได้ค าไหน 
 ก็ให้ยกตัวอย่างค านั้น 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔. ครูอธิบายความรู้เรื่องของความหมายและวิธีการสร้างค าประสม    
๕. นักเรียนท ากิจกรรมที่ครูก าหนดให้โดยครูจะให้นักเรียนทุกคนเขียนค าประสมกับ 

จากนั้นให้ครูจะสุ่มเรียกตอบค าถาม ว่าค าประสมที่เขียนคือค าว่าอะไร 
๖. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ค าประสม มาคนละ ๑ ค า โดยห้ามซ้ ากันและเขียนลงในกระดาษ

ที่ครูแจกให้ แล้วน ามารวมกันเป็นชิ้นงาน 
 

๔.  นักเรียนท าใบงานเรื่อง ค าประสม 
กิจกรรมรวบยอด 



  ๖. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องค าประสม ว่ามีความหมายและมีวิธีการสร้างค า
ประสมอย่างไร  

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
๕. ลูกเต๋า  
๖. ต้นไม้ค าประสม 
๗. ตัวอย่างชิ้นงาน ดอกไม้ค าประสม 
๘. ใบงานเรื่อง ค าประสม 

 
๗. การวัดและประเมิลผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบงาน เรือง  
ค าประสม 
 

ตรวจใบงาน ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
 
 
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................ .... 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
  



ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
ลงชื่อ………………………..…………ครูพ่ีเลี้ยง   ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 
    (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)        (นางสาวบุษยา   คุ้มฉายา) 
 
 บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

                หัวหน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
 

ลงชื่อ..................................................... 
                                                                             (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน)  
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

                

        

 

  



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐  เรื่อง   ค าประสม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง  ร่มชายคาไม้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าประสมได้ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถสร้างค าประสมได้ 
       ๓.  มีมารยาทในการอ่าน 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ค าประสม 
๔. สาระส าคัญ 
   ค าประสม หมายถึง ค าตั้งแต่  ๒ ค าข้ีนไปประสมกัน ท าให้เกิดค าใหม่และมีความหมายใหม่ แต่ยังมี
เค้าความหมายเดิมอยู่หรือมีคามหมายเพ่ิมเติม 
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๓. มีบนลูกเต๋า  ๑   ลูก   จะมีค าอยู่ทุกด้าน  เช่น    แม่   ชาว   พ่อ    รถ   ความ     
ให้นักเรียนหาค ามาต่อค าท่ีครูก าหนดให้ โดยครูจะทอยลูกเต๋า ๑ ครั้ง เมื่อได้ค าไหน 
 ก็ให้ยกตัวอย่างค านั้น 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๗. ครูอธิบายความรู้เรื่องของความหมายและวิธีการสร้างค าประสม    
๘. นักเรียนท ากิจกรรมที่ครูก าหนดให้โดยครูจะให้นักเรียนทุกคนเขียนค าประสมกับ 

จากนั้นให้ครูจะสุ่มเรียกตอบค าถาม ว่าค าประสมที่เขียนคือค าว่าอะไร 
๙. ให้นักเรียนยกตัวอย่าง ค าประสม มาคนละ ๑ ค า โดยห้ามซ้ ากันและเขียนลงในกระดาษ

ที่ครูแจกให้ แล้วน ามารวมกันเป็นชิ้นงาน 
 

๔.  นักเรียนท าใบงานเรื่อง ค าประสม 



กิจกรรมรวบยอด 
  ๖. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องค าประสม ว่ามีความหมายและมีวิธีการสร้างค า

ประสมอย่างไร  

๖. ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
๙. ลูกเต๋า  
๑๐. ต้นไม้ค าประสม 
๑๑. ตัวอย่างชิ้นงาน ดอกไม้ค าประสม 
๑๒. ใบงานเรื่อง ค าประสม 

 
๗. การวัดและประเมิลผล 

ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ใบงาน เรือง  
ค าประสม 
 

ตรวจใบงาน ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
๗. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................................................ .... 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ...........
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  



       ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 
           (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)  
       
 บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

                หัวหน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
 

ลงชื่อ..................................................... 
                                                                             (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน)  
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

                

        

 

 

 
 
  



 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕    เรื่อง   ค าวิเศษณ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง  ร่มไม้ชายคา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าวิเศษณ์ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถจ าแนกชนิดของค าวิเศษณ์ได้ 
        ๓.  นักเรียนสามารถน าค าวิเศษณ์ไปใช้ได้ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ค าวิเศษณ์ 
๔. สาระส าคัญ 

ค าวิเศษณ์ คือ ค าที่บอกลักษณะต่าง ๆ ของค านามและค ากริยาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ค าวิเศษณ์
มักจะวางอยู่หลังค าที่ขยาย เพ่ือช่วยให้ประโยคมีความหมายชัดเจน  
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๔. ให้นักเรียนยกตัวอย่างค าวิเศษณ์รู้จักมาคนละ ๑ ค า จากนั้นครูโยง  
                         เข้าสู่บทเรียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๐. ครูทบทวนความรู้เรื่องชนิดของค าที่เรียนมาแล้ว  มีอะไรบ้าง  มีหน้าที่อะไร  
๑๑. นักเรียนเรียนรู้เรื่องของค าวิเศษณ์จากใบความรู้ ความหมาย และชนิดของค าวิเศษณ์ 
ว่ามีหน้าที่อะไร 
๑๒.   ให้นักเรียนทุกคนท าแบบฝึกหัด  ๕ นาที  จากนั้นช่วยกันเฉลย 
๑๓. นักเรียนท าแบบฝึกทบทวนเรื่อง ชนิดของค า  ในหนังสือ 

กิจกรรมรวบยอด 
            ๕. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องค าวิเศษณ ์ว่าแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร  

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
๑๓. แบบฝึกหัดเรื่อง ค าวิเศษณ์ 



๑๔. ใบความรู้ เรื่อง ค าวิเศษณ์ 
 
 

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝึกหัด เรือง  
ค าวิเศษณ์ 
 

ตรวจแบบฝึกหัด ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
 
 
๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................ .................................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................

........................................................................................................................................ ........................ 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

 
ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 

           (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)  
  
 



 บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

                หัวหน้ากลุ่มสาระการภาษาไทย 
 

ลงชื่อ..................................................... 
                                                                             (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน)  
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

                

        

  



 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕    เรื่อง   ค าวิเศษณ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง  ร่มไม้ชายคา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าวิเศษณ์ได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถจ าแนกชนิดของค าวิเศษณ์ได้ 
        ๓.  นักเรียนสามารถน าค าวิเศษณ์ไปใช้ได้ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ค าวิเศษณ์ 
๔. สาระส าคัญ 

ค าวิเศษณ์ คือ ค าที่บอกลักษณะต่าง ๆ ของค านามและค ากริยาให้มีความชัดเจนมากขึ้น ค าวิเศษณ์
มักจะวางอยู่หลังค าที่ขยาย เพ่ือช่วยให้ประโยคมีความหมายชัดเจน  
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๕. ให้นักเรียนยกตัวอย่างค าวิเศษณ์รู้จักมาคนละ ๑ ค า จากนั้นครูโยง  
                         เข้าสู่บทเรียน  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๔. ครูทบทวนความรู้เรื่องชนิดของค าที่เรียนมาแล้ว  มีอะไรบ้าง  มีหน้าที่อะไร  
๑๕. นักเรียนเรียนรู้เรื่องของค าวิเศษณ์จากใบความรู้ ความหมาย และชนิดของค าวิเศษณ์ 
ว่ามีหน้าที่อะไร 
๑๖.   ให้นักเรียนทุกคนท าแบบฝึกหัด  ๕ นาที  จากนั้นช่วยกันเฉลย 
๑๗. นักเรียนท าแบบฝึกทบทวนเรื่อง ชนิดของค า  ในหนังสือ 

กิจกรรมรวบยอด 
            ๕. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องค าวิเศษณ ์ว่าแต่ละชนิดมีความหมายอย่างไร  

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
๑๕. แบบฝึกหัดเรื่อง ค าวิเศษณ์ 
๑๖. ใบความรู้ เรื่อง ค าวิเศษณ์ 

 



๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝึกหัด เรือง  
ค าวิเศษณ์ 
 

ตรวจแบบฝึกหัด ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

............................................................................................................................. ...................................

............................................................................ .................................................................................... 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................................ .... 
    ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 
        (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)     
  
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

ลงชื่อ..................................................... 
     (อาจารย์ณัฐกาญจน์  แดงทองค า ) 

                หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
ลงชื่อ..................................................... 

                                                                             (อาจารย์วินิตา    แน่ประโคน)  
                                                                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 



                
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง   ค าสรรพนาม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง  ร่มไม้ชายคา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๑        เวลา  ๑  ชั่วโมง    คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 

  
๑. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
           มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ 

ภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ   

   ตัวชี้วัด      ป.๖/๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค      

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   ๑.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าสรรพนามได้ 
   ๒. นักเรียนสามารถจ าแนกชนิดของค าสรรพนามได้ 
        ๓.  นักเรียนสามารถน าค าสรรพนามไปใช้ได้ถูกต้อง 
๓. สาระการเรียนรู ้
  ค าสรรพนาม 
๔. สาระส าคัญ 
ค าสรรพนาม คือ ค าที่ใช้เรียกแทนชื่อ คน สัตว์ สิ่งของเพ่ือไม่ต้องกล่าวค านั้นซ้ าอีก  เราจึงใช้ค าสรรพนามแทน
ค านาม ค าสรรพนามม ี๖ ชนิด ดังนี้ 
๑. บุรุษสรรพนาม (บุ-หรุด-สับ-พะ-นาม) คือ ค าท่ีใช้แทนค านาม มี ๓ ประเภท คือ 
      ๑.๑ สรรพนามบุรุษท่ี ๑ คือ ใช้แทนชื่อผู้พูด เช่น ฉัน ดิฉัน ผม กระผม ข้าพเจ้า  อาตมา เป็นต้น 
      ๑.๒ สรรพนามบุรุษท่ี๒ คือ ใช้แทนชื่อผู้ฟัง เช่น เธอ คุณ ท่าน ใต้เท้า พระคุณเจ้า  โยม เป็นต้น 
      ๑.๓ สรรพนามบุรุษท่ี ๓ คือ ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น ท่าน เขา พระองค์ มัน เป็นต้น 
๒. ปฤจฉาสรรพนาม (ปริด-ฉา-สับ-พะ-นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนาม และเป็นค าถาม เช่น 
ใคร อะไร ที่ไหน เป็นต้น 
        ตัวอย่าง ใครต้องการไปเที่ยวกับฉันบ้าง มีอะไรอยู่ในตู้นี้ 
๓. วิภาคสรรพนาม (วิ-พาก–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามและแยกนามออกเป็น 
ส่วนๆ ได้แก่ค าว่า ต่าง บ้าง กัน 
         ตัวอย่าง เด็กบ้างก็เดินบ้างก็วิ่งอยู่หน้าโรงเรียน    นักมวยก าลังชกกัน 
๔. อนิยมสรรพนาม (อะ–นิ–ยม-สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนค านามบอกความไม่ 
เจาะจงว่าเป็นนี้สิ่งนั้น ได้แก่ค าว่า ใคร อะไร ใด ๆ ที่ไหน ไหน 
       ตวัอย่าง ใครก็เคยท าผิดกันทั้งนั้น ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจัง 
๕. นิยมสรรพนาม (นิ–ยม–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามและบอกความชี้ซ้ าระยะใกล้หรือไกล 
ได้แก่ ค าว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น 
ตัวอย่าง นี้ของเธอ นั้นของฉัน โน่นของเขา 



       ข้อสังเกต ค าว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น เป็นนิยมสรรพนาม จะต้องเป็นค าที่ใช้แทน 
ค านามเท่านั้น และไม่ได้วางไว้หลังค านาม ถ้าหากวางไว้หลังค านาม ค าดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นค าวิเศษณ์   
เช่น ชิ้นนี้ของเธอ หลังนั้นของเธอ 
๖. ประพันธสรรพนาม (ประ–พัน–ทะ–สับ–พะ–นาม) เป็นสรรพนามที่ใช้แทนนามข้างหน้าและ 
ท าหน้าที่เป็นบทเชื่อม ได้แก่ ค าว่า ผู้ ที ่ซ่ึง อัน 
           ตัวอย่าง ดอกไม้ที่ปลูกอยู่ริมรั้วสวยมาก เขากินขนมที่คุณแม่ซ้ือมา  
๕.กิจกรรมการเรียนรู้ 
    กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

๖. ให้นักเรียนฟังเพลง ค าสรรพนามจาก you turb  ท านอง คนมีเสน่ห์  จากนั้นครูโยง  
                         เข้าสู่บทเรียน เรื่อง ค าสรรพนาม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๘. ครูทบทวนความรู้เรื่อค านาม มีอะไรบ้าง  มีหน้าที่อะไร  
๑๙. นักเรียนเรียนรู้เรื่องของค าสรรพนามจากใบความรู้และบัตรค า ค าสรรพนาม  

ความหมาย และชนิดของค าสรรพนามว่ามีหน้าที่อะไร 
๒๐. ครูแจก เกมปริศนาค้นหาค าสรรพนาม  ให้นักเรียนทุกคนท า ๕ นาที  จากนั้นช่วยกัน

เฉลย 
๒๑. นักเรียนท าแบบฝึกทบทวนเรื่อง ค าสรรพนาม ในหนังสือ 

กิจกรรมรวบยอด 
            ๕. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องค าสรรพนาม ว่าแต่ละชนิดมีความหมาย

อย่างไร  

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
๑๗.  เพลงค าสรรพนาม ท านองคนมีเสน่ห์ 
๑๘. เกมปริศนาค าสรรพนาม  
๑๙. บัตรค า  ค าสรรพนาม 
๒๐. แบบฝึกหัดเรื่อง ค าสรรพนาม 
๒๑. ใบความรู้ เรื่อง ค าสรรพนาม 

 
 

๗. การวัดและประเมิลผล 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ 
การปฏิบัติงาน 

เครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมิน 

แนวทาง 
การให้คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

แบบฝึกหัด เรือง  
ค าสรรพนาม 
 

ตรวจแบบฝึกหัด ข้อละ ๑ คะแนน   
รวม ๑๐ คะแนน 

ได้คะแนนมากกว่า ๕  ผ่าน 

   
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

        

 

 
 

 

 
 


