๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
นิทานอ่านสนุก

๒

๓


ท ๓/ผ.๑

แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. โยงเส้นจับคู่คำเต็มกับอักษรย่อให้ถูกต้อง (๒ คะแนน)
พ.ศ.

ผู้อำนวยกำร

กม.

โรงพยำบำล

ผอ.

พุทธศักรำช

รพ.

กิโลเมตร

๒. โยงเส้นจับคู่เครื่องหมำยวรรคตอนให้ถูกต้อง
อัศเจรีย์

(...........................)

นขลิขิต

“

”

อัญประกำศ
ทับ

!
/

๓. เขียนคำอ่ำนของอักษรนำต่อไปนี้
ขนุน
อ่ำนว่ำ................................................................................................
สมุด
อ่ำนว่ำ.................................................................................................
ตลำด
อ่ำนว่ำ.................................................................................................
ฉลำด
อ่ำนว่ำ................................................................................................
๔. ขีดเส้นใต้คำกริยำจำกประโยคต่อไปนี้
- ทุกคนหัวเรำะเมื่อดูรำยกำรตลก
- กบหลำยตัวกระโดดไปมำในหนองน้ำใหญ่

๔

๕. เขียนคำวิเศษณ์ที่มีควำมหมำยตรงข้ำม
หอม คำตรงข้ำม
......................
อ้วน คำตรงข้ำม
......................
๖. อ่ำนเรื่องที่กำหนดแล้วเขียนแผนภำพโครงเรื่อง

ใหญ่
เช้ำ

คำตรงข้ำม
คำตรงข้ำม

ท ๓/ผ.๑

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

น้าใจกระรอกน้อย
มะปรำงกับแม่ปลูกบ้ำนอยู่ในสวนเล็กๆ แถวชำนเมือง มะปรำงตื่นแต่เช้ำตรู่เพื่อทำขนมกล้วย
ไปส่งแม่ค้ำในตลำด พอทำขนมเสร็จมะปรำงจะจัดขนมตำมจำนวนที่แม่ค้ำแต่ละคนสั่งอย่ำงครบถ้วน
แต่สองสำมวันมำนี้ แม่ค้ำคนหนึ่งบ่นว่ำมะปรำงส่งขนมไม่ครบ ขนมขำดไป ๑ ห่อ มะปรำงรีบขอโทษ
และรับปำกว่ำจะไม่ให้ขนมขำดจำนวนอีก พอวันต่อมำแม่ค้ำก็บอกว่ำขนมขำดไป ๑ ห่ออีก มะปรำง
กลุ้มใจมำกจึงคิดหำทำงแก้ไข
วันนั้นพอมะปรำงจัดขนมเสร็จ มะปรำงก็แอบสังเกตกำรณ์ที่ประตู เพื่อหำสำเหตุของขนม
ที่หำยไปทันใดนั้นเองมะปรำงก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหำงเป็นพวงวิ่งออกมำลำกขนมไป เธอยิ้มออกมำ
อย่ำงดีใจเพรำะเห็นควำมน่ำรักของมัน ต่อมำเธอวำงขนมให้มัน ๑ ห่อทุกวัน ซึ่งกระรอกน้อยก็ออกมำกิน
ทุกวันเช่นกัน ตั้งแต่นั้นมำ มะปรำงรู้สึกแปลกใจเมื่อเธอไปเก็บมะพร้ำวในสวน จะเห็นมะพร้ำวแก่ๆ
ตกอยู่ใต้ต้นวันละ ๒-๓ ลูกทุกวัน ในที่สุดมะปรำงก็รู้ว่ำเป็นฝีมือกระรอกน้อยนั่นเอง มะปรำงรู้สึก
ตื้นตันใจกับควำมมีน้ำใจของมัน มันตอบแทนควำมใจดีของเธอในสิ่งที่มันสำมำรถทำได้ ใครจะนึกว่ำ
แม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็รู้จักกตัญญูรู้คุณถึงเพียงนี้
หนังสือทักษะภำษำ กระทรวงศึกษำธิกำร.
ตัวละคร

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

สถำนที่

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

ผลของเหตุกำรณ์

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

ข้อคิดที่ได้รับ

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

เหตุกำรณ์

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ท ๓ /ผ.๑
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

๕

นิทานเรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น”
วันหนึ่งในช่วงฤดูร้อน ขณะที่สุนัขจิ้งจอกกำลังเดินเล่น…ผ่ำนเข้ำไปยังสวนผลไม้ จนกระทัง่
มำถึงพวงองุ่นช่อหนึ่งเพิ่งสุกเต็มที่ ซึ่งอยู่สูงตระง่ำน “มันจะช่วยดับกระหำยของข้ำได้” สุนัขจิ้งจอกกล่ำว
มันถอยหลังไป 2-3 ก้ำวแล้ววิ่งกลับมำ…และกระโดด แต่มันก็พลำด ไม่สำมำรถเก็บองุ่นช่อนั้นได้
มันทำเช่นเดิมอีกแต่ก็ยังไม่สำเร็จ

ครั้งแล้วครั้งเล่ำที่มันพยำยำมอยู่เช่นนั้นหลังจำกที่ได้เห็นอำหำรล่อใจชิ้นนั้น แต่สุดท้ำยมันก็ต้องยอมแพ้
และเดินกลับออกมำ พร้อมเอ๋ยออกมำว่ำ “ฉันมั่นใจว่ำ…มันต้องเป็นองุ่นเปรี้ยวแน่ ๆ”

https://bkkseek.com/the-fox-and-the-grapes

๖


ท ๓/ผ.๑

นิทานเรื่อง ยายกะตา
ยำยกะตำปลูกถั่วปลูกงำให้หลำนเฝ้ำ หลำนไม่เฝ้ำ กำมำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำย
ก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี หลำนร้องไห้ไปหำนำยพรำน ขอให้ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ด เจ็ดทะนำน ยำยมำ
ยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี นำยพรำนตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ”หลำนจึงไปหำหนู ขอให้ช่วยกัดสำยธนู
นำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี หนูตอบ
ว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำแมว ขอให้แมวช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน
นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี แมวตอบว่ำ “ไม่ใช่
กงกำรอะไรของข้ำ หลำนจึงไปหำหมำ ขอให้ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน
นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี หมำตอบว่ำ “ไม่ใช่
กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำไม้ค้อนให้ย้อนหัวหมำ หมำไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วย
กัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี
ไม้ค้อนตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำน้ำให้ช่วยดับไฟ ไฟให้ช่วยไหม้ไม้ค้อน ไม้ค้อน
ไม่ช่วยย้อนหัวหมำ หมำไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วย
ยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี ไฟตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ”
หลำนจึงไปหำน้ำให้ช่วยดับไฟ ไฟไม่ให้ช่วยไหม้ไม้ค้อน
ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมำ หมำไม่ช่วยกัดแมว
แมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน
ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี น้ำตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำตลิ่งให้ช่วยพังทับน้ำ
น้ำไม่ช่วยดับไฟ ไฟไม่ช่วยไหม้ไม้คอ้ น ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมำ หมำไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู
หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ
ตำมำตำก็ตี ตลิ่งตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำช้ำงให้ช่วยถล่มตลิ่ง ตลิ่งไม่ช่วย พังทับน้ำ
น้ำไม่ช่วยดับไฟ ไฟไม่ช่วยไหม้ ไม้ค้อน ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมำ หมำไม่ช่วยกัดแมว แมวไม่ช่วยกัดหนู
หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ดทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ
ตำมำตำก็ตี ช้ำงตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” หลำนจึงไปหำแมลงหวี่ให้ช่วยตอมตำช้ำง ช้ำงไม่ช่วยถล่ม
ตลิ่ง ตลิ่งไม่ช่วยพังทับน้ำ น้ำไม่ช่วยดับไฟ ไฟไม่ช่วยไหม้ไม้ค้อน ไม้ค้อนไม่ช่วยย้อนหัวหมำ หมำไม่ช่วยกัด
แมว แมวไม่ช่วยกัดหนู หนูไม่ช่วยกัดสำยธนูนำยพรำน นำยพรำนไม่ช่วยยิงกำ กำกินถั่วกินงำเจ็ดเม็ดเจ็ด
ทะนำน ยำยมำยำยก็ด่ำ ตำมำตำก็ตี แมลงหวี่ตอบว่ำ “ข้ำจะช่วยตอมตำช้ำงให้ตำเน่ำ ทั้งสองข้ำง” ช้ำงตกใจ
จึงรีบไปช่วยถล่มตลิ่ง ตลิ่งจึงรีบไปช่วยพังน้ำ น้ำจึงรีบไปช่วยดับไฟ ไฟจึงรีบไปช่วยไหม้ไม้ค้อน ไม้ค้อนจึงรีบ
ไปช่วยย้อนหัวหมำหมำ จึงรีบไปช่วยกัดแมว แมวจึงรีบไปช่วยกัดหนู หนูจึงรีบไปช่วยกัดสำยธนูของนำยพรำน
นำยพรำนจึง รีบไปช่วยยิงกำ กำจึงเอำถั่วเอำงำเจ็ดเมล็ดเจ็ดทะนำนมำคืนหลำน หลำนเอำถั่วเอำงำ ไปให้แก่
ยำยกะตำ ยำยกะตำก็เลิกด่ำเลิกตีหลำนแต่นั้นมำ

๗


ท ๓/ผ.๑-๐๑

ใบงานที่ ๐๑ นิทานเรื่องยายกะตา
ตอนที่ ๑ สำรวจคำศัพท์ที่สนใจ ๓ – ๕ คำ แล้วนำคำนั้นไปแต่งประโยค
คาศัพท์

ประโยค

ตอนที่ ๒ ตอบคำถำมและแสดงควำมคิดเห็นจำกนิทำนเรื่องตำกะยำย
๑. ถ้ำนักเรียนเป็นหลำนของยำยกับตำ นักเรียนจะเฝ้ำถั่วงำให้ยำยกับตำหรือไม่ เพรำะเหตุใด
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
๒. กำรที่ยำยกับตำ ให้หลำนเฝ้ำถั่วงำ นักเรียนคิดว่ำเป็นผลดีหรือผลเสียกับหลำนหรือไม่ เพรำะเหตุใด
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๓. เมื่อหลำนไปบอกแมลงหวี่ ให้ไปตอมตำช้ำง หำกแมลงหวี่ตอบว่ำ “ไม่ใช่กงกำรอะไรของข้ำ” ให้นักเรียน
เขียนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจำกนั้น
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๘


ท ๓ /ผ.๑

ใบความรู้ การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่อง เป็นกำรเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่อง
ทำให้จับใจควำมสำคัญของเรื่องที่อ่ำนได้ดียิ่งขึ้น กำรเขียนแผนภำพโครงเรื่องต้องอำศัย
กำรตั้งคำถำมและตอบคำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนว่ำตัวละครมีใครบ้ำง สถำนที่เกิดเหตุคือที่ใด
มีเหตุกำรณ์อะไรเกิดขึ้น และผลของเหตุกำรณ์นั้นคืออะไร แล้วจึงเขียนเป็นแผนภำพโครงเรื่อง
นิทานเรื่องหมากับเงา
หมำตัวหนึ่ง มันขโมยก้อนเนื้อวัวจำกร้ำนค้ำในตลำดสด มันคำบก้อนเนื้อวิ่งขึ้นสะพำน
ข้ำมแม่น้ำแห่งหนึ่ง ขณะอยู่บนสะพำน มันมองลงไปในน้ำเห็นเงำของมันเองและก้อนเนื้อที่มี
ขนำดใหญ่กว่ำก้อนเนื้อที่มันคำบ ด้วยควำมโลภ มันจึงคำยก้อนเนื้อก้อนที่มันคำบ โดยตั้งใจ
จะแย่งก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่ำนั้น ทั้งก้อนเนื้อทั้งเงำก็จมหำยไปพร้อมกันทันที หมำตัวนั้นจึงอด
ทั้งชิ้นเนื้อที่คำบมำและก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่ำ

ตัวละคร
สถานที่
เหตุการณ์

ผลของเหตุการณ์
ข้อคิด

แผนภาพโครงเรื่อง นิทานเรื่องหมากับเงา
หมำกับเงำ
บนสะพำนข้ำมแม่น้ำ
หมำขี้ขโมยตัวหนึ่งลักเนื้อวัวแล้ววิ่งข้ำมสะพำน มันเห็นเงำของก้อนเนื้อ
ในน้ำก้อนใหญ่กว่ำก้อนเนื้อที่มันคำบอยู่ จึงทิ้งก้อนเนื้อที่คำบไว้ลงไป
ในน้ำ
ก้อนชิ้นเนื้อที่หมำคำบมำจมหำยไปในแม่น้ำและเงำของก้อนเนื้อก็จม
หำยไป
โลภนักมักลำภหำย ควรพอใจในสิ่งที่ตนมี

๙


ท ๓/ผ.๑-๐๒

ใบงานที่ ๐๒ แผนภาพโครงเรื่องนิทานเรื่องยายกะตา
คาชี้แจง เขียนแผนภำพโครงเรื่องจำกนิทำนเรื่องยำยกะตำ
ตัวละคร

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

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

เหตุกำรณ์

สถำนที่

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

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

ข้อคิด

ผลของเหตุกำรณ์

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

๑๐


ท ๓/ผ.๒

ใบความรู้ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย
เครื่องหมำยวรรคตอน คือ เครื่องหมำยที่ใช้เขียนกำกับคำ กลุ่มคำ ประโยค หรือข้อควำมให้
เด่นชัดเพื่อให้อ่ำนได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจควำมหมำยได้ชัดเจนขึ้น

มหัพภาค

.

- ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษร เพื่อแสดงว่ำเป็นอักษรย่อ เช่น ม.ค. คำเต็มว่ำ มกรำคม
- ใช้เขียนไว้ข้ำงหลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลำดับข้อ เช่น ๑. ก. หรือ ข. ๒.
ในกรณีที่มีหัวข้อย่อย ให้ใส่ลำดับข้อย่อยไว้หลังจุด เช่น
๑.๑ อ่ำนว่ำ หนึ่งจุดหนึ่ง
๑.๑๐ อ่ำนว่ำ หนึ่งจุดสิบ
๔.๑.๑๒ อ่ำนว่ำ สี่จุดหนึ่งจุดสิบสอง
- ใช้คั่นระหว่ำงชั่วโมงกับนำทีเพื่อบอกเวลำ เช่น
๙.๓๐ น. อ่ำนว่ำ เก้ำนำฬิกำสำมสิบนำที
- ใช้เป็นจุดทศนิยม แล้วจุดทศนิยมให้อ่ำนตัวเลขเรียงกันไป เช่น
๒.๓๔๕ อ่ำนว่ำ สองจุดสำมสี่ห้ำ
๑๐.๗๕ วินำที อ่ำนว่ำ สิบจุดเจ็ดห้ำวินำที
๔.๕๖๗ เมตร อ่ำนว่ำ สี่จุดห้ำหกเจ็ดเมตร

เสมอภาค =
ใช้เขียนคั่นกลำง เพื่อแสดงควำมข้ำงหน้ำกับข้ำงหลังว่ำมีส่วนเท่ำกัน เช่น ๒+๒ = ๔

จุลภาค

,

- ใช้คั่นจำนวนเลขนับจำกหลักหน่วยไปทีละ ๓ หลัก เช่น ๑,๕๐๐ อ่ำนว่ำ หนึ่งพันห้ำร้อย
๒,๓๕๐,๐๐๐ อ่ำนว่ำ สองล้ำนสำมแสนห้ำหมื่น
- ใช้ในหนังสือประเภทพจนำนุกรมเพื่อคั่นควำมหมำยของคำที่มีควำมหมำยหลำย ๆ อย่ำง เช่น
บรรเทำ ก. ทุเลำหรือทำให้ทุเลำ, ผ่อนคลำยหรือทำให้ผ่อนคลำยลง

๑๑


ท ๓/ผ.๒

วงเล็บ หรือ นขลิขิต ( )
- ใช้กันข้อควำมที่ขยำยหรืออธิบำยไว้เป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้เข้ำใจข้อควำมนั้นได้แจ่มแจ้งขึ้น เช่น
มนุษย์ได้สร้ำงโลภะ (ควำมโลภ) โทสะ (ควำมโกรธ) และโมหะ (ควำมหลงผิด) ให้เกิดขึ้นในใจ
ของตัวเอง
- ใช้กันข้อควำมที่บอกที่มำของคำหรือข้อควำม เช่น ชลี (กลอน) ก. อัญชลี, ไหว้
- ใช้กับหัวข้อที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ซึ่งอำจจะใช้เพียงเครื่องหมำยวงเล็บปิดก็ได้ เช่น
(ก) หรือ ก) ( ๑ ) หรือ ๑) ใช้กับนำมเต็มที่เขียนใต้ลำยมือชื่อ เช่น
ธัณติยำ พรหมประเสริฐ
(นำงธัณติยำ พรหมประเสริฐ)
-

ยัติภังค์ -- ใช้แยกพยำงค์เพื่อบอกคำอ่ำน โดยเขียนไว้ระหว่ำงพยำงค์แต่ละพยำงค์ เช่น เสมำ อ่ำนว่ำ เส-มำ
- ใช้ในควำมหมำยว่ำ “ถึง” เพื่อแสดงช่วงเวลำ จำนวน สถำนที่
- เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. อ่ำนว่ำ เวลำเก้ำนำฬิกำถึงสิบนำฬิกำสำมสิบนำที
มีผู้ชมประมำณ ๑๐ - ๒๐ คน อ่ำนว่ำ มีผู้ชมประมำณสิบถึงยี่สิบคน
ระยะทำง นครนำยก – จันทบุรี อ่ำนว่ำ ระยะทำงนครนำยกถึงจันทบุรี
- ใช้เขียนแสดงลำดับย่อยของรำยกำรที่ไม่ต้องใส่ตัวอักษร มีรำยกำรคร่ำว ๆ ดังนี้
– พิธีเปิดงำน – รำอวยพร
– ดนตรีบรรเลง – ปิดงำน

อัญประกาศ “ ”
- ใช้เพื่อแสดงว่ำคำหรือข้อควำมนั้น เป็นคำพูดหรือควำมนึกคิด “ขอให้ทุกคนตั้งใจจริง แล้วจะ
ประสบควำมสำเร็จ ”
- ใช้เพื่อเน้นคำหรือข้อควำมนั้นให้เด่นชัดขึ้น เช่น คำว่ำ “ตะโก้” พจนำนุกรมฉบับบัณฑิตยสถำน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำหมำยถึง ” ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้ำวเจ้ำกวนเข้ำกับน้ำตำล
ใส่แห้วหรือข้ำวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้ำด้วยกะทิกวนกับแป้ง ”

๑๒


ท ๓/ผ.๒

?

ปรัศนี

- ใช้เมื่อสิ้นสุดควำมหรือประโยคที่เป็นคำถำม เช่น ทำไมเธอถึงมำโรงเรียนสำย ?

อัศเจรีย์

!

- ใช้เขียนหลังคำ วลี หรือประโยคที่เป็นคำอุทำน เช่น อื้อฮือ ! มำกจังเลย
- ใช้เขียนหลังคำเลียนเสียงธรรมชำติ เพื่อให้ผู้อ่ำนทำเสียงได้เหมำะสมกับเหตุกำรณ์ในเรื่องนั้น ๆ
เช่น โครม !

ไม้ยมก หรือ ยมก

ๆ

- ใช้เขียนหลังคำ วลี หรือประโยค เพื่อให้อ่ำนซ้ำคำ วลี หรือประโยค อีกครั้งหนึ่ง เช่น
๑. เด็กเล็ก ๆ อ่ำนว่ำ เด็กเล็กเล็ก
๒. ในวันหนึ่ง ๆ อ่ำนว่ำ ในวันหนึ่งวันหนึ่ง
๓. แต่ละวัน ๆ อ่ำนว่ำ แต่ละวันแต่ละวัน

ไปยาลน้อย ฯ
- ใช้ละคำที่รู้กนั ดีแล้วโดยละส่วนท้ำยไว้เหลือแต่ส่วนหน้ำของคำพอเป็นที่เข้ำใจ เช่น
กรุงเทพฯ คำเต็มคือ กรุงเทพมหำนคร

๑๓


ท ๓/ผ.๒

ไปยาลใหญ่ ฯ ล ฯ
ใช้สำหรับละข้อควำมข้ำงท้ำยที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมำก แต่ไม่ได้นำมำแสดงไว้ เช่น
สิ่งของที่ซอื้ ขำยกันในตลำดมี เนื้อสัตว์ ผัก น้ำตำล น้ำปลำ ฯลฯ

สัญประกาศ ___
ใช้ขีดไว้ใต้คำหรือข้อควำมที่สำคัญ เพื่อเน้นให้ผู้อ่ำนสังเกตเป็นพิเศษ เช่น
หลักกำรอ่ำนตัวเลขมีตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสืออ่ำนอย่ำงไร-เขียนอย่ำงไร

บุพสัญญา

”

ใช้แทนคำหรือข้อควำมที่อยู่บรรทัดบนเพื่อไม่ต้องเขียนซ้ำอีก

ทับ

/

ใช้ขีดหลังจำนวนเลข เพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจำกจำนวนใหม่ เช่น
บ้ำนเลขที่ ๕๖/๓๔๒ อ่ำนว่ำ บ้ำน – เลข – ที่ ห้ำ – สิบ – หก ทับ สำม – สี่ – สอง

๑๔


ท ๓/ผ.๒

ใบความรู้ คาย่อ หรืออักษรย่อ
คำย่อ หรืออักษรย่อ ช่วยให้ถ้อยคำสั้นลง จึงนิยมใช้เพรำะสะดวกในกำรสื่อสำร กำรอ่ำน
ต้องอ่ำนเต็มคำ กำรเขียนอักษรย่อให้ใช้เครื่องหมำยมหัพภำค ( . ) ตำมหลังอักษรย่อแต่ละตัวหรือคำ

ตัวอย่างอักษรย่อ
อักษรย่อ

คาเต็ม

อักษรย่อ

คาเต็ม

อ.

อำจำรย์,วันอังคำร,อำเภอ

บ.

บำท

ต.

ตำบล

ม.

มหำวิทยำลัย.มัธยม.เมตร,หมู่บ้ำน

จ.

จังหวัด,วันจันทร์

น.

ทิศเหนือ, นำฬิกำ

ถ.

ถนน

จ.ม.

จดหมำย

ม.ค.

มกรำคม

รพ.

โรงพยำบำล

ก.พ.

กุมภำพันธ์

รร.

โรงเรียน,โรงแรม

มี.ค.

มีนำคม

สต.

สตำงค์

เม.ย.

เมษำยน

ด.ช.

เด็กชำย

พ.ค.

พฤษภำคม

ด.ญ.

เด็กหญิง

มิ.ย.

มิถุนำยน

น.ส.

นำงสำว

ก.ค.

กรกฎำคม

พญ.

แพทย์หญิง

๑๕


ท ๓/ผ.๒

อักษรย่อ

คาเต็ม

อักษรย่อ

คาเต็ม

ส.ค.

สิงหำคม

ครม.

คณะรัฐมนตรี

ก.ย.

กันยำยน

ส.ส.

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

ต.ค.

ตุลำคม

พ.ศ.

พุทธศักรำช

พ.ย.

พฤศจิกำยน

นสพ.

หนังสือพิมพ์

ธ.ค.

ธันวำคม

พญ.

แพทย์หญิง

ตร.

ตำรวจ

ผอ.

ผู้อำนวยกำร

ททท.

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ตร.ว

ตำรำงวำ

อบต.

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล

ตร.ม.

ตำรำงเมตร

อบจ.

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ททท.

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผวจ.

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

พ.ร.บ.

พระรำชบัญญัติ

รร.จปร.

โรงเรียนนำยร้อย

ว/ด/ป ,

วัน เดือน ปี

พระจุลจอมเกล้ำ

ว.ด.ป.

ส.ค.ส.

ส่งควำมสุข

ทูลเกล้ำฯ

ทูลเกล้ำทูลกระหม่อม

โปรดเกล้ำฯ

โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

น้อมเกล้ำฯ

น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม

๑๖


ท ๓/ผ.๒-๐๓

ใบงานที่ ๐๓ อ่านถูกวรรคตอน อักษรย่อ
คาชี้แจง ตอนที่ ๑ เลือกจับคู่คำเต็มกับอักษรย่อต่อไปนี้ โดยใส่ตัวอักษรใน
ถ.

ก. หนังสือพิมพ์

อบต.

ข. แพทย์หญิง

ผวจ.

ค. ถนน

นสพ.

ฆ. พุทธศักราช

กม.

ง. ผู้อานวยการ

พ.ศ.

จ. องค์การบริหารส่วนตาบล

จ.ม.

ฉ. ผู้ว่าราชการจังหวัด

พญ.

ช. กิโลเมตร

ผอ.

ซ. โรงพยาบาล

รพ.

ฌ. จดหมาย

หน้ำคำย่อ

ตอนที่ ๒ เลือกเครื่องหมำยวรรคตอนที่กำหนดให้ แล้วเติมลงในข้อควำม

! (อัศเจรีย์)

/ ( ทับ )

—

(

( ยัติภังค์)

“

) (นขลิขิต)

”

( อัญประกำศ )

?

( ปรัศนี )

ฯลฯ (ไปยำลใหญ่)

ตัวอย่าง วันนี้มีสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร น้อมเกล้ำฯ ถวำยแจกันดอกไม้สด
๑. ระยะทำงจำก …………จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรประมำณ ๑๒๐ กิโลเมตร
๒. …………เจ้ำไม่ได้ยินหรืออย่ำงไรข้ำสั่งให้เจ้ำหยุดอำละวำดเดี๋ยวนี้……..
๓. ตำยจริง…………. กระรอกน้อยกระโดดตัดหน้ำรถเรำ
๔. น้อยหน่ำอยู่บ้ำนเลขที่ ๔ ……… ๑๗๙ ซึ่งอยู่หมู่บ้ำนเดียวกับงำมจิต
๕. ระบำสำยฟ้ำ หมำยถึงอะไร ……………….

๑๗


ท ๓/ผ.๒

ใบความรู้ การอ่านอักษรนา

การอ่านคาที่มีอักษรสูงนา เช่น

ขณะ
เฉลียว
ถลา
สนาน

ขนบ
ฉลาด
ถวาย
สลับ

ขนม
ไฉน
ถนัด
สนอง

ขนาด
ฉงน
ถลน
สมอง

จริต
ตลก
อเนก
จรวด

จรัส
ตลำด
อนำถ
จริต

การอ่านคาที่มีอักษรกลางนา เช่น

ตวำด
ตนุ
อร่ำม
ตลอด

จมูก
ตวัด
อร่อย
ตวำด

ข้อสังเกตคำที่มีอักษรสูงนำและคำที่มีอักษรกลำงนำ
๑. คำข้ำงต้น พยำงค์ ๑ ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้ำประสมกับสระอะ
( ออกเสียง อะ เพียงครึ่งเสียง)พยำงค์ที่ ๒ ออกเสียงพยัญชนะตัวที่ ๒ ประสมกับ
สระและพยัญชนะสะกดตำมที่ปรำกฏ โดยออกเสียงวรรณยุกต์ตำมเสียงพยัญชนะตัวหน้ำ
คล้ำยมี ห นำ
๒. คำอักษรนำซึ่งพยัญชนะตัวหน้ำ เป็นอักษรสูง หรือเป็นอักษรกลำงนำ
พยัญชนะตัวหลัง เป็นอักษรต่ำเดี่ยว คือ ง ณ น ม ย ร ล ว และออกเสียงพยำงค์ที่ ๒
คล้ำยที่ ๒ คำ มี ห นำ เช่น
ผลิต อ่ำนว่ำ ผะ – หลิด
ฝรั่ง อ่ำนว่ำ ฝะ – หรั่ง
เศวต อ่ำนว่ำ สะ – เหวด
สยำม อ่ำนว่ำ สะ – หยำม
สวัสดิ์ อ่ำนว่ำ สะ – หวัด
กนก อ่ำนว่ำ กะ – กนก
ตวาด อ่ำนว่ำ ตะ – หวำด
จมูก อ่ำนว่ำ จะ – หมูก
อร่อย อ่ำนว่ำ อะ – หร่อย
จริต อ่ำนว่ำ จะ – หริด

๑๘


ท ๓/ผ.๒

คำบำงคำแม้มีลักษณะเช่น ข้อ ๑ และข้อ ๒ แต่ไม่นิยมอ่ำนพยำงค์ที่ ๒ เหมือนมี ห นำ
ขนิษฐำ
ขะ – นิด – ถำ
ขมำ
ขะ – มำ
ศรัณยู
สะ – รัน – ยู
สมัญญำ
สะ – มัน – ยำ
สมำทำน
สะ – มำ – ทำน
สมำธิ
สะ – มำ – ทิ
กนิษฐำ
กะ – นิด – ถำ
อนัตตำ
อะ – นัด – ตำ
คาที่มี ห นา
หยุมหยิม
หนักหนำ
หรูหรำ
หญิงใหญ่
แหงนหงำย
หลังไหล่
หวั่นไหว
หมักหมม
คำที่มีพยัญชนะต้นเป็น ห นำพยัญชนะตัวหลัง คือ ง ญ น ม ย ร ล ว
ไม่ออกเสียงตัว ห แต่ออกเสียงพยัญชนะตัวหลังให้มีเสียงวรรณยุกต์ตำมตัว ห
คาที่มี อ นา
อย่ำ อยู่อย่ำงอยำกได้
อยู่ อย่ำงคนตัวเบำ
อย่ำง อยำกอยู่อย่ำเอำ
อยำก อยู่อย่ำงอย่ำย้ำ

ของเขำ
สุขล้ำ
แต่ได้
เหล่ำนี้ อ นำ

คำที่มีพยัญชนะตัวหน้ำเป็น อ นำ ย ไม่ออกเสียง อ แต่เสียงวรรณยุกต์ของพยำงค์
ออกเสียงตำมพยัญชนะ อ มี ๔ คำ ได้แก่ อย่ำ อยู่ อย่ำง อยำก
(หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ภำษำพำที ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔)

๑๙


ท ๓/ผ.๒-๐๔

ใบงานที่ ๐๔ สนุกกับอักษรนา
วรรคตอน
คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คำที่มีอักษรน
ำต่อไปนีอั้พกร้ษรน
อมทัำ้งเขีคยำย่นคอ ำอ่ำน
๑. ต้นขนุน อ่ำนว่ำ ...........................................................
๒. เส้นขนำน อ่ำนว่ำ..............................................................

๓. สม่ำเสมอ อ่ำนว่ำ ...........................................................................
๔.ปกสมุด อ่ำนว่ำ .................................................................
๕. สมุนไพร อ่ำนว่ำ ....................................................................
๖. ปลำสวำย อ่ำนว่ำ ...........................................................
๗. ตลำดน้ำ อ่ำนว่ำ ...........................................................
๘. ขนมทองม้วน อ่ำนว่ำ ...........................................................

๙. เสือสมิง อ่ำนว่ำ ...........................................................
๑๐. เด็กฉลำด อ่ำนว่ำ ...........................................................

๒๐


ท ๓/ผ.๓

ใบความรู้ คากริยา
คำกริยำ เป็นคำที่บอกอำกำร หรือบอกสภำพของคน สัตว์ พืช สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น
ยิ้ม

ล้ม

กิน

อ้วน

ผอม

ฉลำด

ตี
โง่

อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้

ยิ้ม
เก่ำ

วิ่ง
ใหม่

ภูเขำถล่มเมื่อวำนนี้

เป็นคำกริยำบอกอำกำร
เป็นคำกริยำบอกสภำพ
รถกระบะวิ่งลับหำยไป

คำว่ำ ถล่ม วิ่ง ไม่ต้องมีกรรมตำมหลังก็ได้ใจควำม คำกริยำประเภทนี้เรียกว่ำ คากริยาอกรรม
คุณยำยเย็บกระทง

ช่ำงสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลำย

คำว่ำ เย็บ สลัก ต้องมีกรรม คือ คำ กระทง กาบกล้วย (คำที่พิมพ์ตัวเอนหนำ) ตำมหลังจึงจะได้
ใจควำมสมบูรณ์ คำกริยำประเภทนี้เรียกว่ำ คากริยาสกรรม
เขำเหมือนฉัน

ข้ำวเป็นอำหำรของคนไทย

ผลกล้วยตำนีแตกต่ำงจำกผลกล้วยชนิดอื่น คือ มีเมล็ดมำก
คำว่ำ เหมือน ของ เป็น เป็นคำกริยำที่ต้องมีคำนำม หรือคำสรรพนำม ซึ่งทำหน้ำที่เป็นส่วน
เติมเต็มตำมหลังเสมอ เรียกว่ำ คากริยาต้องเติมเต็ม คำกริยำประเภทนี้ยังมีอีก นักเรียนควรศึกษำเพิ่มเติม
หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ภำษำพำที ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖

๒๑


ท ๓/ผ.๓

ใบความรู้ คาวิเศษณ์
คำวิเศษณ์ คือ คำทีท่ ำหน้ำที่ขยำยคำนำม คำสรรพนำม คำกริยำ หรือ คำวิเศษณ์ด้วยกัน เพื่อให้
เนื้อควำมชัดเจนขึ้น คำวิเศษณ์มักอยู่หลังคำที่นำมำขยำย
อ่านและพิจารณา
ประโยค
คาวิเศษณ์
ชนิดของคาวิเศษณ์
๑. พรำหมณ์เฒ่าเป็นคนเจ้าปัญญา
เฒ่า เจ้าปัญญา ขยำยคำนำม ( พรำหมณ์ คน )
๒. นักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่อง
เครื่องใหม่
ขยำยคำนำม ( คอมพิวเตอร์ )
ใหม่
๓. ฉันเองเป็นคนทำ
เอง
ขยำยคำสรรพนำม (ฉัน)
๔. เรำไม่อยำกนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้ว
คนนั้น
ขยำยคำสรรพนำม (ใคร)
๕. เด็ก ๆ พูดจำไพเราะ
ไพเราะ
ขยำยคำกริยำ (พูดจำ)
๖. ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์
มากมาย
ขยำยคำกริยำ (มี )
มากมาย
๗. น้ำในคลองเหลือน้อยจริง ๆ
จริง ๆ
ขยำยคำวิเศษณ์ ( น้อย )
๘. ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์
มหาศาล
ขยำยคำวิเศษณ์ ( มำกมำย)
มำกมำยมหาศาล
อ่านและพิจารณาประโยคต่อไปนี้
ประโยค(คาที่พิมพ์ตัวหนาเป็นคาวิเศษณ์)
ทาหน้าที่
๑. เสำธงหน้ำโรงเรียนสูงปรี๊ด
ปรี๊ด ขยำยกริยำ สูง
๒. เครื่องปรับอำกำศเงียบสนิท
สนิท ขยำยกริยำ เงียบ
๓. น้องฉันวำดรูปเก่ง
เก่ง ขยำยกริยำสกรรม วำด
๔. ทุกคนลุกขึ้นยืนตรงอย่างสงบ
อย่างสงบ ขยำยกริยำลุกขึ้นยืนตรง
๕. แสงสว่ำงในโรงละครพอเห็นได้ราง ๆ
ราง ๆ ขยำยกริยำสกรรม เห็น
๖. เรำจะจัดคอนเสิร์ตกันเมื่อไร
เมื่อไร ขยำยกริยำ ( จะ) จัด
แสดงคำถำม จะ เป็นคำช่วยกริยำ
๗. เพราะเหตุใด วัยรุ่นไม่ชอบชมกำรแสดง
เพราะเหตุใด ขยำยกริยำ (ไม่) ชอบชม (แสดง
นำฏศิลป์ไทย
คำถำม)
ไม่ เป็นคำช่วยกริยำ
หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำนภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ภำษำพำที ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
หลักสูตรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๔๔

๒๒


ท ๓/ผ.๓-๐๕

ใบงานที่ ๐๕ รู้จักคากริยา – จดจาคาวิเศษณ์
ตอนที่ ๑ ระบำยสีรูปภำพที่มีคำกริยำ

คล้ำย

นำฬิกำ

เขำ

กระโดด

ฝน

หัวเรำะ

เขียน

หนังสือ

เล่น

วิทยุ

นอน

ว่ำยน้ำ

๒๓


ท ๓/ผ.๓-๐๕

ตอนที่ ๒ นักเรียนเลือกคำกริยำ จำกตอนที่ ๑ แต่งประโยคให้เหมำะสม ๕ ประโยค

๑. คำกริยำที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................
.....
๒. คำกริยำที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
........................................................................................................................... .....................................
................................................................................................................................................................
.....................................................................................
๓. คำกริยำที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
๔. คำกริยำที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....
๕. คำกริยำที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................
.....

๒๔

ตอนที่ ๓ นักเรียนหำคำวิเศษณ์ที่มีควำมหมำยตรงข้ำมกับคำที่กำหนดให้

๑.

ใกล้

๒.

เก่ำ

๓.

อ้วน

๔.

บน

๕.

หอม

๖.

เช้ำ

๗.

ใหญ่

๘.

ฉลำด

ท ๓/ผ.๓-๐๕

๒๕


ท ๓/ผ.๓-๐๕

ตอนที่ ๔ นักเรียนเลือกคำวิเศษณ์ จำกตอนที่ ๓ แต่งประโยคให้เหมำะสม ๕ ประโยค
๑. คำวิเศษณ์ที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
....
๒. คำวิเศษณ์ที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

๓. คำวิเศษณ์ที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

๔. คำวิเศษณ์ที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

๕. คำวิเศษณ์ที่เลือก ..........................................................
แต่งประโยค
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

๒๖


ท ๓/ผ.๔

ใบความรู้ การเขียนรายงาน
กำรเขียนรำยงำน เป็นกำรเสนอผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ ผลกำรทดลอง หรือผลกำรปฏิบัติงำน
ต่ำง ๆ เสนอต่อครู เพื่อนนักเรียนหรือผู้อื่น เพื่อให้มีควำมรู้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทรำบผลกำรปฏิบัติงำน
ของเรำ กำรเขียนรำยงำนที่ดีควรปฏิบัติดังนี้

กำรเขียน
รำยงำน

๑

กำหนดหัวข้อเรื่อง

๒

วำงแผนเขียนรำยงำน

๓

รวบรวมข้อมูล

๔

เขียนรำยงำน

๕

ตรวจทำนและปรับปรุงให้สมบูรณ์

๑ กำหนดหัวข้อเรื่อง
ควรกำหนดเรื่องที่ผู้รำยงำนสนใจต้องกำรจะรู้ หรือคำดว่ำคนส่วนใหญ่สนใจ เช่น สำรพิษใน
ชีวิตประจำวัน กระดำษนี้มีที่มำ ฯลฯ นอกจำกกำหนดหัวข้อเรื่องได้แล้ว ควรกำหนดหัวข้อย่อย ๆ ด้วยเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำ เช่น เรื่อง กระดำษนี้มีที่มำ
ที่มำของกระดำษ
คุณค่ำของกระดำษ
กำรทำกระดำษ
กำรใช้กระดำษ
ฯลฯ
๒ วำงแผนเขียนรำยงำน
กำหนดระยะเวลำปฏิบัติงำน เช่น จะเขียนให้เสร็จภำยใน ๒ สัปดำห์ ฯลฯ
กำหนดสถำนที่ที่จะไปค้นคว้ำ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต สถำนประกอบกำร
หน่วยงำนต่ำง ๆ
กำหนดผู้ร่วมงำน (ถ้ำทำงำนกลุ่ม ) และแบ่งหน้ำที่กันให้ชัดเจน
กำหนดวันเขียนรำยงำน วันตรวจทำน ปรับปรุง แก้ไข
กำหนดวันส่ง ฯลฯ

๒๗


ท ๓/ผ.๔

๓ รวบรวมข้อมูล
ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ แล้งรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นหมวดหมู่ หรือตำมหัวข้อย่อยที่
กำหนด
๔ เขียนรำยงำน
๔.๑ นำข้อมูลที่รวบรวมได้มำเขียนเรียบเรียงเป็นภำษำของตนเองให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย
ประกอบด้วย ๓ ส่วน มีกำรลำดับควำมสำคัญ มีสำระควำมรู้ มีข้อคิดที่เป็นประโยชน์ และมีเหตุผล
ประกอบ ฯลฯ ข้อสำคัญ ไม่ควรลอกข้อควำมจำกหนังสืออื่น หรือตัดต่อข้อควำมจนดูเสมือนเป็นสำนวนของ
ตนเอง แต่ถ้ำจำเป็นต้องลอกข้อควำมสำคัญ ต้องบอกว่ำมำจำกหนังสืออะไร และถือเป็นมำรยำทที่จะต้องระบุ
ชื่อผู้แต่งเสมอ
๔.๒ ทำรูปเล่มรำยงำนให้สมบูรณ์ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้
๔.๒.๑ หน้ำปก ควรมีรำยละเอียดดังตัวอย่ำง ดังตัวอย่ำง
รำยงำนวิชำภำษำไทย

เรื่อง กระดาษนี้มีที่มา
…………………….
ผู้เขียนรำยงำน
เด็กชำยผลิต กระดำษสำ
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
เสนอคุณครูละเอียด วงศ์แสนดี
ส่งรำยงำนวันที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๒.๒ คำนำ กำรเขียนคำนำอำจกล่ำวถึงสำระต่ำง ๆ เช่น ที่มำ จุดประสงค์ของ
กำรเขียนรำยงำน วิธีกำรค้นคว้ำ ผู้ร่วมงำน วิธีกำรค้นคว้ำ ผู้ร่วมงำน ผู้มีอุปกำรคุณ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะ
ได้รับจำกรำยงำน ฯลฯ

๒๘


ท ๓/ผ.๔

ตัวอย่างการเขียนคานา
คานา
รำยงำนเรื่องเครื่องหมำยวรรคตอนฉบับนี้ คณะผู้จัดทำได้พยำยำมค้นคว้ำ
และรวบรวมตัวอย่ำงไว้มำกมำยเพื่อให้ผู้สนใจใช้สำหรับค้นคว้ำ แต่ละเครื่องหมำย
ได้นำประโยคที่มักใส่เครื่องหมำยผิดมำยกเป็นตัวอย่ำงไว้ด้วย
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับ
ผู้อ่ำนได้ตำมต้องกำร
คณะผู้จัดทำ
๑๖ มกรำคม ๒๕๕๖
๔.๒.๓ สำรบัญระบุเรื่องแต่ละเรื่องที่เสนอและเลขหน้ำของเรื่องนั้น ๆ
ตัวอย่างสารบัญ
สารบัญ
คานา
กำรใช้เครื่องหมำยวรรคตอน
เครื่องหมำยจุลภำค
เครื่องหมำยมหัพภำค
เครื่องหมำยปรัศนี
เครื่องหมำยอัศเจรีย์
เครื่องหมำยนขลิขิต
เครื่องหมำยอัญประกำศ
บรรณำนุกรม

หน้า
๑
๓
๔
๖
๗
๘
๑๐
๑๑

๔.๒.๔ เนื้อเรื่อง คือส่วนที่ค้นคว้ำเรื่องมำเรียบเรียง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ
เรื่อง ตำมข้อ ๔.๑

๒๙


ท ๓/ผ.๔

๔.๒.๕ รำยชื่อหนังสือที่ใช้ค้นคว้ำ หรือบรรณำนุกรม มีวิธีเขียนดังตัวอย่ำง

บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษำธิกำร. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.
กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด,
๒๕๕๑
วิชำกำร, กรม, กระทรวงศึกษำธิกำร. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา
เพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. กรุงเทพมหำนคร : องค์กำรค้ำ
คุรุสภำ, ๒๕๕๕.

๕. ตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
นำรำยงำนมำตรวจทำนอีกครั้ง พิจำรณำควำมต่อเนื่องและตรวจกำรเขียนตัวสะกดกำรันต์
แล้วแก้ไข ให้ถูกต้อง

๓๐


ท ๓/ผ.๔

หนังสือเรียนรำยวิชำพื้นฐำน ภำษำไทย ชุดภำษำเพื่อชีวิต ภำษำพำที ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕

๓๑


ใบงานที่ ๐๖ การเขียนรายงาน
คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมดังต่อไปนี้
แบ่งกลุ่มนักเรียน
กลุ่มที่ ๑ ทารายงานเรื่องคากริยา
กลุ่มที่ ๒ ทารายงานเรื่องคาวิเศษณ์
นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานหน้าชั้นเรียน

ท ๓/ผ.๔-๐๖

๓๒


ท ๓/ผ.๔

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ นิทานอ่านสนุก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง ปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
๑. โยงเส้นจับคู่คำเต็มกับอักษรย่อให้ถูกต้อง (๒ คะแนน)
พ.ศ.

ผู้อำนวยกำร

กม.

โรงพยำบำล

ผอ.

พุทธศักรำช

รพ.

กิโลเมตร

๒. โยงเส้นจับคู่เครื่องหมำยวรรคตอนให้ถูกต้อง
อัศเจรีย์

(...........................)

นขลิขิต

“

”

อัญประกำศ
ทับ

!
/

๓. เขียนคำอ่ำนของอักษรนำต่อไปนี้
ขนุน
อ่ำนว่ำ.....................................................................................................
สมุด
อ่ำนว่ำ.....................................................................................................
ตลำด
อ่ำนว่ำ.....................................................................................................
ฉลำด
อ่ำนว่ำ......................................................................................................
๔. ขีดเส้นใต้คำกริยำจำกประโยคต่อไปนี้
-ทุกคนหัวเรำะเมื่อดูรำยกำรตลก
-กบหลำยตัวกระโดดไปมำในหนองน้ำใหญ่
๕. เขียนคำวิเศษณ์ที่มีควำมหมำยตรงข้ำม
หอม คำตรงข้ำม
......................
ใหญ่ คำตรงข้ำม
......................
อ้วน คำตรงข้ำม
......................
เช้ำ คำตรงข้ำม
......................

๓๓


ท ๓/ผ.๔

๖. อ่ำนเรื่องที่กำหนดแล้วเขียนแผนภำพโครงเรื่อง
น้าใจกระรอกน้อย
มะปรำงกับแม่ปลูกบ้ำนอยู่ในสวนเล็กๆ แถวชำนเมือง มะปรำงตื่นแต่เช้ำตรู่เพื่อทำ
ขนมกล้วยไปส่งแม่ค้ำในตลำด พอทำขนมเสร็จมะปรำงจะจัดขนมตำมจำนวนที่แม่ค้ำแต่ละคนสั่ง
อย่ำงครบถ้วน แต่สองสำมวันมำนี้ แม่ค้ำคนหนึ่งบ่นว่ำมะปรำงส่งขนมไม่ครบ ขนมขำดไป ๑ ห่อ
มะปรำงรีบขอโทษและรับปำกว่ำจะไม่ให้ขนมขำดจำนวนอีก พอวันต่อมำแม่ค้ำก็บอกว่ำขนมขำดไป
๑ ห่ออีก มะปรำงกลุ้มใจมำกจึงคิดหำทำงแก้ไข
วันนั้นพอมะปรำงจัดขนมเสร็จ มะปรำงก็แอบสังเกตกำรณ์ที่ประตู เพื่อหำสำเหตุของ
ขนมที่หำยไปทันใดนั้นเองมะปรำงก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหำงเป็นพวงวิ่งออกมำลำกขนมไป
เธอยิ้มออกมำอย่ำงดีใจเพรำะเห็นควำมน่ำรักของมัน ต่อมำเธอวำงขนมให้มัน ๑ ห่อทุกวัน ซึ่ง
กระรอกน้อยก็ออกมำกินทุกวันเช่นกัน ตั้งแต่นั้นมำมะปรำงรู้สึกแปลกใจเมื่อเธอไปเก็บมะพร้ำว
ในสวน จะเห็นมะพร้ำวแก่ๆ ตกอยู่ใต้ต้นวันละ ๒-๓ ลูกทุกวัน ในที่สุดมะปรำงก็รู้ว่ำเป็นฝีมือ
กระรอกน้อยนั่นเอง มะปรำงรู้สึกตื้นตันใจกับควำมมีน้ำใจของมัน มันตอบแทนควำมใจดีของเธอ
ในสิ่งที่มันสำมำรถทำได้ ใครจะนึกว่ำแม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็รู้จักกตัญญูรู้คุณถึงเพียงนี้
หนังสือทักษะภำษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
ตัวละคร

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

สถำนที่

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

ผลของเหตุกำรณ์

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

ข้อคิดที่ได้รับ

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

เหตุกำรณ์

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
นิทานเรื่อง “ ชายหนุ่มกับคนแจวเรือจ้าง”

