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                      ใบความรู้  เร่ืองค านาม  

 

 

ค านาม  คือ  ค าท่ีใช้เรียกชื่อคน  สัตว์  ส่ิงชอง  สถานท่ี  ซึ่งรวมถึงสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต สิ่งท่ี

เป็นรูปปรากฏอยู่และไม่ปรากฏรูป 

ค านามแบ่งออกได้เป็นชนิดย่อยๆ  ๕  ชนิด  ได้แก่ 

๑. สามานยนาม 

๒. วิสามานยนาม 

๓. สมุหนาม 

๔. ลักษณนาม 

๕. อาการนาม 

 

สามานยนาม                 

 

    คือ  ค านามท่ีใช้เรียกชื่อท่ัวๆไป ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง  เช่น  ปากกาสีแดงอยู่บนโต๊ะ 

                                                                        พีก่ าลังอ่านหนังสือ 

                                                                        น้องเดินไปโรงเรียน 

 

 วิสามานยนาม      คือ  ค านามท่ีใช้เรียกชื่อเฉพาะของ  คน  สัตว์                        

                           สิ่งของ และสถานท่ี ซึ่งมีเพียงสิ่งเดียว คนเดียว แห่งเดียว 

                           เช่น  สุดสาครเป็นลูกของพระอภัยมณี 

                                  ฉันชองอ่านวรรณคดีเรื่องอิเหนา 

                                  วัดพระแก้วอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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  กิจกรรมที่ ๑         น าค านามที่ก าหนดให้เขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

 

มะม่วง    ดวงอาทิตย์   รถประจ าทาง    ประเทศไทย     โรงเรียน     คนจีน 

หนุมาน     ฟุตบอล   แม่น้ าป่าสัก    นางกุหลาบ    จังหวัดลพบุรี   ถนนข้าวสาร 

ภูกระดึง   กางเกง    หมากเก็บ    ต ารวจจราจร     รถไฟฟ้า     ดอกกุหลาบ   ไทยรัฐ 

สนามบินสุวรรณภูมิ    ดาวอังคาร    ดวงจันทร์     สุนัข    สถานีขนส่ง    ห้างสรรพสินค้า 

คุณครู    นางพยาบาล    ดอกมะลิ    คอมพิวเตอร์    โทรทัศน์   โทรศัพท์   อเมริกา   

รถยนต์   นายกรัฐมนตรี   โรงเรียน   โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  สีด า   กระต่าย 

แม่น้ า   อุบลราชธานี   วันศุกร์    หนังสือ  บ้าน  ตลาดสด  ตลาดเจริญศรี   โรงงาน 

   

สามานยนาม วิสามานยาม 
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                                 ให้นักเรียนวาดภาพค านาม ตามหัวข้อที่ก าหนด หัวข้อล่ะ ๑ ภาพ

  

 

๑. สัตว ์
 
 
 
 
 
 
 

๒.  สถานที ่

๓. ผลไม ้
 

๔. สิ่งของ 
 
 
 
 
 
 
 

๕. อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

๖. คน 
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ใบความรู้ 

โจทยปั์ญหาการบวก 
 

 โจทย์ปัญหาการบวก  เป็นโจทย์ทีต้่องการหาส่วนรวม หรือส่วนใหญ่เมือ่ทราบส่วนย่อย
ต่าง ๆ ซ่ึงมขีั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา ดงันี้ 
 

  1.   ท าความเขา้ใจโจทย ์   :   ตอ้งอ่านโจทยปั์ญหา 1 –2  รอบ 
2.   วางแผนการแกปั้ญหา :   คิดวเิคราะห์โจทยเ์พื่อหาวา่โจทยต์อ้งการหาอะไร  

และโจทยใ์หอ้ะไรมา 
3. ปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ :   คิดหาวธีิแกโ้จทยปั์ญหา 
 :   เขียนประโยคสัญลกัษณ์ 
 :   ก าหนดวธีิการท่ีจะแกโ้จทยปั์ญหา 
4. หาค าตอบ :  ใชท้กัษะกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหา 
5. ตรวจสอบ :  พิจารณาวา่โจทยมี์ค าตอบอ่ืน  หรือวธีิการคิดเป็นอยา่งอ่ืนไดอี้กหรือไม่ 
 :  พิจารณาวา่จะมีค าตอบอ่ืน หรือวธีิการคิดเป็นอยา่งอ่ืนไดอี้กหรือไม่ 

ตัวอย่าง   บริษทัมีรายได ้23,695,708 บาท รายไดน้อ้ยกวา่ปีท่ีแลว้ 692,057 บาท ปีท่ีแลว้บริษทั
มีรายไดท่้าใด 
วธีิท า    ประโยคสัญลกัษณ์    23,695,708 + 692,057  =   
ตอบ   ๒๔,๓๘๗,๗๖๕  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป 

ยคา 

  

Cฉฮฮฮ 

ใบงานที่ 1 
ค าสั่ง  เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาค าตอบ 

1. วันแรกนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ได้  47,980  ต้น  วันทีส่องปลูกต้นไม้ได้มากกว่าวันแรก  3,579 
ต้น  วันที่สองนักเรียนปลูกต้นไม้ได้กี่ต้น 
ประโยคสัญลักษณ์ ........................................................................................ ....................................... 
ตอบ 
 
 

2. ป้าของฉันมีรายจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  17,550  บาท  ค่าน้ ามันรถ  5,575 บาท  รวมรายจ่ายเป็น
เงินเท่าไร 
ประโยคสัญลักษณ์  ............................................................................................................................. .. 
ตอบ 
 
 
 

3. ปีที่แล้วฟาร์มแห่งหนึ่งมีวัว37,550 ตัว  ปีนี้มีลูกวัวเกิดใหม่อีก 4,555ตัว ปีนี้ฟาร์มมีวัวทั้งหมดก่ีตัว 
ประโยคสัญลักษณ์  ............................................................................................................................. .. 
ตอบ 
 
 
 

4. แม่สะสมเงินไว้ได้  87,559  บาท  น้าแก้วสะสมมากกว่า  24,555 บาท  น้าแก้วสะสมเงินได้กี่
บาท 
ประโยคสัญลักษณ์  ............................................................................................................................. .. 
ตอบ 
 

 
5. ร้านค้าแห่งหนึ่งลงทุนจ่ายค่าเช่าร้านเป็นเงิน  587,500 บาท  ค่าตกแต่งร้านอีก  14,555 บาท  

รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายกี่บาท 
ประโยคสัญลักษณ์  ........................................................................................................................ .......
ตอบ 

 



Cฉฮฮฮ 

Cฉฮฮฮ 

Cฉฮฮฮ 

Cฉฮฮฮ 

Cฉฮฮฮ 

ใบงานที่ 2 
ค าสั่ง  เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาค าตอบ 

6. ช่างต้องก่อสร้างถนน  5,547,980  เมตร  ขณะนี้สร้างเสร็จไปแล้ว  333,579   เมตร เหลือ
ระยะทางที่จะต้องสร้างเพ่ิมอีกเท่าไร 
ประโยคสัญลักษณ์  ............................................................................................................................. ..
ตอบ 
 
 
 

7. แม่จ่ายค่าทาสีบ้านมากกว่าค่าซ่อมหลังคา  47,980  บาท  แม่จ่ายค่าทาสีบ้านเป็นเงิน  553,579 
บาท  แม่จ่ายเงินค่าซ่อมหลังคาเป็นเงินเท่าไร 
ประโยคสัญลักษณ์  ............................................................................................................................. ..
ตอบ 

 
 

8. ประเทศไทยส่งข้าวไปขาย  1,147,980  ตัน  มากกว่าข้าวโพด  23,579 ตัน  ประเทศไทยส่ง
ข้าวโพดไปขายก่ีตัน 
ประโยคสัญลักษณ์  ............................................................................................................................. .. 
ตอบ 
 

 
9. ประเทศไทยมีประชากรหญิง  32,546,885   คน   มีประชากรทั้งหมด  64,076,033  คน 

ประเทศไทยมีประชากรชายเท่าใด (ข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติ) 
ประโยคสัญลักษณ์  ............................................................................................................................. ..
ตอบ 
 
 
 

10.  ส านักพิมพ์ผลิตหนังสือนิตยสารได้น้อยกว่าแบบเรียนอยู่  247,980  เล่ม  ผลิตหนังสือแบบเรียน
ได้    663,579 เล่ม  ส านักพิมพ์ผลิตหนังสือนิตยสารได้กี่เล่ม 
ประโยคสัญลักษณ์  ........................................................................................... .................................... 
ตอบ 







 

 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่อและหน้าท่ีของส่วนต่างๆของพืช 

  

  

ใบงานวิทยาศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
เร่ือง ส่วนต่างๆของพืช  ใบงานที่ 16 โครงสร้างของพืช 

ช่ือ - สกุล ______________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 
 

คะแนน 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

____________ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

____________ 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

ตัวชี้วัด  ว 1.2 ป.4/1 



ให้นักเรียนฝึกอ่านและดูความหมายของคำศัพท์ต่อไปน้ี 

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล 
hobbies ฮอบบ้ีส. งานอดิเรก 

Collecting stamps คลอเลคท้ิงแสตมป์ สะสมสแตมป์ 
Seeing the movies ซีอ้ิงเดอะมู่ว่ี ดูภาพยนตร์ 

Dancing แดน้ซ่ิง เตน้ร า 
Watching TV วอชช่ิงทีวี ดูโทรทศัน์ 

Painting เพน้ท่ิง วาดรูป 
Watching Movies, Cartoons วอชช่ิง มูฟว่ิง,คาร์ทูนส. ดูภาพยนตร์,ดูการ์ตูน 

Cooking คุ๊กค่ิง ท าอาหาร 
Knitting น้ิทท่ิง ถกัเส้ือ 
Sewing โซว่ิง เยบ็ปักถกัร้อย 

Chatting แชทท่ิง การพูดคุย 
Fishing ฟิชช่ิง ตกปลา 

Playing Computer Games เพลยอ่ิ์งคอมพิวเตอร์เกม เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
Playing sport เพลยอ่ิ์งสปอร์ท เล่นฟุตบอล หรือกีฬาอ่ืน ๆ 

Traveling  ทราฟเวลล่ิง การท่องเท่ียว  
Flying Kites ไฟลอ่ิงไคท้ส. เล่นวา่ว 

Drawing  ดรอว่ิง วาดรูป 
making jewelry. เมคค่ิงเจลเวร่ี ท าเคร่ืองประดบั 
playing trumpet เพลยอ่ิ์ง ทรัมเพท เล่นทรัมเพท 
going camping โกอ่ิง แคมพิ่ง ไปตั้งแคม้ป์ 

reading comic books ร้ีดด่ิงคามิคบุ๊คส. อ่านหนงัสือตลก 
doing magic tricks ดูอ่ิงแมจิ้คทริคส. เล่นมายากล 

ค ำกริยำเหล่ำนีใ้ห้เติม ing เม่ือใช้เป็นกจิกรรมที่เป็นงำนอดิเรก แต่ถ้ำตำมหลงัค ำว่ำ to หรือ ใช้ค ำว่ำ like 
to ให้ตัด ing ออก เช่น  -   I  like  to  do  magic  tricks. (ฉันนชอบเล่นมำยำกล) 

                                                 -  He likes to  travel. (เขำชอบท่องเที่ยว)     

                                                 -  She likes to play the piano. (หล่อนชอบเล่นเปียโน) 



 

 

 

        ให้นักเรียนกลมรอบค ำตอบท่ีถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      เขียนค ำที่หำยไป โดยเลือกค ำจำกท่ีก ำหนดให้ในแถบสีด ำนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             ท ำประโยคสนทนำนีใ้ห้สมบูรณ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         วงกลมรอบค าตอบท่ีถูกตอ้ง 



再见

zàijiàn

แลว้พบกนัใหม่ 

生词 shēngcí ค าศพัทใ์หม่

1. 学生 xué shēng นักเรียน

2. 再见 zài jiàn แลว้พบกนัใหม่

3. 明天见 míng tiān jiàn พบกนัวนัพรุง่น้ี

一，课文 kèwén บทเรียน

学生 ： 老师，见再

(xué shēng)  ：lǎo shī zài jiàn！

นักเรียน      :  คุณคร ูแลว้พบกนัใหมน่ะคะ/นะครบั

老师 ： 再见

(lǎo shī) :     zài jiàn！

คุณคร ู :   แลว้พบกนัใหมค่่ะ

การบอกลา (再见)



学生 ：再见!

(xué shēng) :    zài jiàn！

นักเรียน      :   แลว้พบกนัใหม่

学生 ：明天见!

(xué shēng)    :   míng tiān jiàn！

นักเรียน      :   แลว้พบกนัใหม่

二，课文 kèwén บทเรียน

การบอกลา (再见)



4.  谢谢 xiè xie ขอบคุณ

5. 不客气 bú kè qì ไมต่อ้งเกรงใจ

6. 不用谢 bú yòng xiè ไมต่อ้งขอบคุณ

7. 没事儿 méi shìr ไมเ่ป็นไร

三，课文 kèwén บทเรียน

การขอบคณุ (谢谢)

学生 ：谢谢

(xuéshēng)  :    xiè xiè

นักเรียน      : ขอบคุณ

学生 ：不客气/不用谢/没事儿

(xuéshēng) : bú kè qì /bú yòng xiè / méi shìr

นักเรียน :   ไมต่อ้งเกรงใจ ( ไมต่อ้งขอบคุณ,ไมเ่ป็นไร )



8. 对不起 duì bu qǐ ขอโทษ

9.不好意思 bù hǎo yì sī ขอโทษ (ผูพ้ดูไมไ่ดม้ีการท าผิด)

10.没关系 méi guān xi ไมเ่ป็นไร

11. 没问题 méi wèn tí ไมม่ีปัญหา

四，课文 kèwén บทเรียน

การขอโทษ (对不起)

学生 ： 对不起/不好意思

(xuéshēng) : duì buqǐ/bù hǎo yìsī

นักเรียน     :  ขอโทษค่ะ/ครบั

学生 ： 没关系/没问题.

(xuéshēng) :     méi guanxi / méi wèntí

นักเรียน      :      ไมเ่ป็นไร /ไมม่ีปัญหา



一，จงโยงจบัคูต่วัอกัษรจีนกบัพินอินพรอ้มบอกความหมาย

ในวงเล็บใหถู้กตอ้ง

1. 谢谢 bú kè qì (…ไมต่อ้งเกรงใจ...)

2. 明天见 xuéshēng (…………………….)

3. 不客气 zàijiàn (…………………….)

4. 再见 míngtiān jiàn (…………………….)

5. 学生 xiè xie (…………………….)

练习 liànxí แบบฝึกหดั

二， จงวงกลมพินอินตวัท่ีผิดแลว้แกไ้ขใหถู้กตอ้ง

1. měi shìr = ……………………………………………………      ( ไมเ่ป็นไร )

2. duì bù qi = ……………………………………….. ( ขอโทษ )

3. bu háo yì sī = …………………………………… ( ขอโทษ )

4. méi guǎn xi = …………………………………… ( ไมเ่ป็นไร )

5. méi wèn tì = ……………………………………….. ( ไมม่ีปัญหา )


