
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง   ค าสรรพนาม 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒    เรื่อง  ร่มไม้ชายคา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖   
ภาคเรียน / ปีการศึกษา  ๑ /๒๕๖๐        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 

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

๑. ครูทบทวนความรู้เรื่อค านาม มีอะไรบ้าง  มีหน้าที่อะไร  
๒. นักเรียนเรียนรู้เรื่องของค าสรรพนามจากใบความรู้และบัตรค า ค าสรรพนาม  

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

เฉลย 
๔. นักเรียนท าแบบฝึกทบทวนเรื่อง ค าสรรพนาม ในหนังสือ 

กิจกรรมรวบยอด 
            ๕. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปการเรียนเรื่องค าสรรพนาม ว่าแต่ละชนิดมีความหมาย

อย่างไร  

๖. สื่อและแหล่งเรียนรู้  
๑.  เพลงค าสรรพนาม ท านองคนมีเสน่ห์ 
๒. เกมปริศนาค าสรรพนาม  
๓. บัตรค า  ค าสรรพนาม 
๔. แบบฝึกหัดเรื่อง ค าสรรพนาม 
๕. 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 

   
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘. บันทึกผลการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

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

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

 
ลงชื่อ…………………….……………ผู้สอน 

              (อาจารย์วินิตา     แน่ประโคน)  
   
บันทึกความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………..……………………………………………… 
…………………………………………………………….……………..…………………………….……………..…………………… 
 

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

                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        

 

 


