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แบบฝกทักษะการพัฒนาความสามารถดานการเขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

พรทิพย ศรีสุขสมวงศ

โรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คํานํา
ในสังคมยุคโลกาภิวัตนที่เปนอยูในขณะนี้ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโทรคมนาคม มีอทิ ธิพลตอชีวิตความเปนอยูของคนไทยเรามากในขณะนี้ ทําให
สังคมไทยเปนสังคมขาวสารและเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งภาษาที่เราคนไทยใชในการสื่อสาร
และแสวงหาความรู นอกจากจะใชภาษาไทยแลว ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาที่จาํ เปนและมี
ความสําคัญมาก เพราะเปนภาษาสากลทีส่ ังคมโลกใชในการสื่อสารและแสวงหาความรู วา
ภาษาอังกฤษ ไดมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวติ ของคนไทยทั้งในปจจุบันและในอนาคต อีกทัง้
แผนพัฒนาการศึกษาชาติไดเนนการเสริมสรางความ สามารถทักษะทางภาษา แบบฝกทักษะจึง
เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาความสามารถทางดานทักษะภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน ในโอกาสนี้ จึงไดจัดทําแบบฝกทักษะการพัฒนาความสามารถดานการเขียน สําหรับชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งแบบฝกทักษะนี้ มีจาํ นวน 8 ชุด มีคําชี้แจง วัตถุประสงค ในแตละชุด
ประกอบดวย แบบทดสอบกอน/ หลังเรียนพรอมแบบเฉลย และแบบฝกทักษะยอย พรอมเฉลย
และทุกชุด นักเรียนไดมีโอกาสไดฝกและปฏิบัติไดดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําใหเกิดทักษะ
ทางภาษาเพิม่ ขึ้น
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิง่ วา แบบฝกทักษะเลมนี้ คงจะเปน
ประโยชนและเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนเกิดทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษไดถูกตองและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พรทิพย ศรีสุขสมวงศ
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คําชี้แจง

แบบฝกทักษะนี้ เปนแบบฝกทักษะความสามารถดานการเขียน มีจํานวน
8 ชุด ในการทําแบบฝกแตละชุด นักเรียนโปรดปฏิบัติดงั นี้
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน โดยไมตองกังวลวาจะทําผิดหรือถูก
2. ศึกษาใบความรูจากแบบฝกทักษะแตละชุด
3. ทําแบบฝกทักษะตามลําดับ แลวตรวจสอบคําตอบ
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวตรวจสอบคําตอบ
5. โปรดทําแบบฝกทักษะและแบบทดสอบดวยความตั้งใจ
6. จงซื่อสัตยตอตนเอง ไมควรเปดดูเฉลยกอน
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วัตถุประสงค
1. บอกความหมายของคําศัพทที่เปนคํานามได
2. เลือกใชคํา Article ไดถูกตองและเหมาะสม
3. เขียนประโยคโดยใชคํา Article ได
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แบบทดสอบกอนเรียน ชุดที่ 5
Choose the best correct answers then mark (X) on a b c or d in your answer sheet.
1. Which is the common man?
a. a language

b. Monday

c. January

d. French

2. Which is the proper noun?
a. A country

b. English

c. An elephant

d. A horse

3. Which is the collective noun?
a. A boy

b. A chair

c. A group of people

d. A Garden

4. Which is the material noun?
a. Amy

b. Hong Kong

c. Team

d. Wood

5. Write the plurals 5.1 home 5.2 day 5.3 family
a. homes/days/ familys b. homes/day/family
c. homes/daies/families d. homes/days/families
6. Write the plurals 6.1 woman 6.2 lady 6.3 tree
a. woman/lady/trees

b. woman/ladies/trees
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c. womans/ladys/trees

d. woman/ladies/trees

7. Write the plurals 7.1 child 7.2 leaf 7.3 city
a. children/leaves/cities b. child/leaf/city
c. childs/leaf/citys

d. children/leave/cities

Put in a/an or some (8-10)
8. ___chair/______information/________petrol
a. an/a/some

b. some/a/an

c. a/an/some

d. a/some/an

9. ___journey/______bread/_______idea
a. an/some/a

b. a/some/an

c. some/a/an

d. an/a/some

10. _____meat/_______horse/________group of people
a. a/a/some

b. a/some/an

c. some/a/a

d. some/an/a
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ใบความรูประกอบแบบฝกทักษะ ชุดที่ 5
หนวยการเรียนรูที่ 2

ชื่อหนวย NOUN AND PRONOUN

ชื่อเรื่อง ความหมายและหลักการใช Noun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noun คือ “คําที่ใชเปนชื่อของคน, สัตว , สิ่งของ, สถานที่, สภาวะ,
ลักษณะ และคุณธรรม ทั้งที่มีตัวตนไมมีตัวตนที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ แบง
ออกเปน 5 ชนิด คือ :1. Common Noun
2. Proper Noun
3. Collective Noun
4. Material Noun
5. Abstract Noun
แตละชนิดแตกตางกันดังตอไนป :1. Common Noun (สามานยนาม) ไดแก “นามที่เปนชื่อของคน
สัตว สิ่งของ และสถานที่ทั่ว ๆ ไปไมชี้เฉพาะเจาะจง เชน :คน : man, boy, teacher, king, father, student, etc.
สัตว : hen, dog, bird, elephant, horse, buffalo. etc.
สิ่งของ : pen, chair, car, shirt, shoe, ring, book, etc.
สถานที่ : school, country, temple, river, garden, etc.
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2. Proper Noun (วิสามานยนาม) ไดแก “นามที่เปนชื่อเฉพาะของคน
สัตว สิ่งของ และสถานที่ Proper Noun นี้จะตองเขียนขึ้นตนดวยอักษรตัว
ใหญเสมอ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา “Capital Letter” ไมวาจะวางไวตรงไหน
ของประโยคก็ตาม เชน :คน : Abdul, Albert, Bob, brand, Amy, Beth, Cindy
สัตว : Dicky, White, Ruzy, Samzi, Black, Tommy,
สิ่งของ : Parker, Toyota, Thanin, Phillip, Tommy,
สถานที่ : Hong Kong, Thailand, Bangkok, England, เชน :Christ and Rick have been in Bangkok for a long time.
3. Collective Noun (สมุหนาม) ไดแก “นามที่เปนชื่อของหมูคณะ, กลุม ,
ฝูง เปนตน สวนมากมักจะเปนคําผสมที่คั่นดวย of เสมอ และสมุหนามนี้
ตองถือเปนนามพหูพจนตลอดไป ดังนั้นกริยา (Verb) จึงตองใชใหสอดคลอง
กันดวย ไดแก
A group of people
A flock of sheep
A gang of thieves
A gang of thieves were killed last night.
A group of students are playing football.
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อนึ่ง Collective Noun นอกจากจะเปนคําผสมดวย of แลว อาจเปน
คําคําเดียว ก็ได ไดแก คําตอไปนี้ :government

staff

jury

family

team

troop

committee

cabinet

เมื่อคํา collective Noun ที่เปนคําคําเดียวนี้ ไปทําหนาที่เปน Subject
ในประโยคจะใช Verb เปนเอกพจนหรือพหูพจนนั้น อันนี้ขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายของผูพูดวาหมายถึงเปนหนวยเดียว หรือแยกเปนรายบุคคล
กลาวคือ :ก. ถาผูพูดหมายถึงคณะนั้นหนวยเดียว อันเดียวถือเปนเอกพจน Verb
ก็ตองใชเอกพจนตามดวย เชน :The Government has decided to pass the bill.
His family is very happy to see the King.
ข. ถาผูพูดหมายถึงแตละสิ่ง แตละบุคคลที่รวมกันเจาเปนกลุมหรือคณะ
เมื่อในกลุมหรือคณะมีหลายสิ่งหลายคนและตางก็กระทําอาการนั้นเชนนี้
ถือวา Collective Noun ตัวนั้นเปนพหูพจน Verb จึง
ตองใชรูปพหูพจนตามดวย เชน :-

11

The government have dicussed this matter a long time.
The jury are considering John’s fault.
4. Material Noun (วัตถุนาม) ไดแก “นามที่เปนชื่อของเนื้อวัตถุ ซึ่ง
สวนมากก็ไดแก นามทีเ่ ปน ของเหลว, แร , ธาตุ, โลหะ . เชน :gold

silver

copper

water

salt

sand

air

wood

tin

meat

ice

soil

อยางไรก็ตาม นามบางชนิดเมื่อยังมีรูปรางเปนตัวเปนตน ไมแบงแยก
เปน common noun แตเมื่อแบงแยกเปนชิ้นสวนแลว กลับกลายเปน Material
Noun ศึกษาตัวอยางนี้ประกอบ คือ:เปน COMMON NOUN

เปน MATERIAL NOUN

cow, ox,

beef

pig

pork

sheep

mutton

tree

wood
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แบบฝกทักษะที่ 5.2
Try this small test.
Write the plurals
Examples : 1 dog
dogs
2 cat
cats
1. home.........................

2. day.........................

3. family.......................

4. woman......................

5. lady.........................

6. child.........................

7. leaf.........................

8. tree.........................
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แบบเฉลยแบบฝกทักษะที่ 5.2
Try this small test.
Write the plurals
Examples : 1 dog
dogs
2 cat
cats
1. home....(homes).......

2. day....(days)..............

3. family....(families)...

4. woman..(women).....

5. lady....(ladies)...........

6. child...(children).......

7. leaf...(leaves)............

8. tree....(trees)............
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แบบฝกทักษะที่ 5.3
Try this small test.
Put in a/an or some
Examples : 1 ................chair
a chair
2 ...............furniture
some furniture
1............... information

2..................... baggage

3...................... journey

4....................... petrol

5.......................... bread
7.......................... horse

6.......................... idea
8 ..........................meat

15

แบบเฉลยแบบฝกทักษะที่ 5.3
Try this small test.
Put in a/an or some
Examples : 1 ................chair
a chair
2 ...............furniture
some furniture
1....(an)..... information

2...(a)............. baggage

3....(a).............. journey

4....(some)......... petrol

5......(some)....... bread

6......(an).............. idea

7......(a).............. horse

8 ....(some)..........meat
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แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 5
Choose the best correct answers then mark (X) on a b c or d in your answer sheet.
1.

2.

3.

4.

5.

Which is the common man?
a. a language

b. Monday

c. January

d. French

Which is the proper noun?
a. A country

b. English

c. An elephant

d. A horse

Which is the collective noun?
a. A boy

b. A chair

c. A group of people

d. A Garden

Which is the material noun?
a. Amy

b. Hong Kong

c. Team

d. Wood

Write the plurals 5.1 home 5.2 day 5.3 family
a. homes/days/familys

b. homes/day/family

c. homes/daies/families d. homes/days/families
6.

Write the plurals 6.1 woman 6.2 lady 6.3 tree
a. woman/lady/trees

b. woman/ladies/trees
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c. womans/ladys/trees
7.

d. woman/ladies/trees

Write the plurals 7.1 child 7.2 leaf 7.3 city
a. children/leaves/cities b. child/leaf/city
c. childs/leaf/citys

d. children/leave/cities

Put in a/an or some (8-10)
8.

___chair/______information/________petrol
a. an/a/some

b. some/a/an

c. a/an/some

d. a/some/an

9.

___journey/______bread/_______idea
a. an/some/a

b. a/some/an

c. some/a/an

d. an/a/some

10.

_____meat/_______horse/________group of people

a. a/a/some

b. a/some/an

c. some/a/a

d. some/an/a
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แบบเฉลยแบบทดสอบกอน/ หลังเรียน ชุดที่ 5
1. a
2. b
3. c
4. d
5. d
6. b
7. a
8. c
9. b
10. c

