คานา
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่มที่ 3 Things in the classroom
เล่มนี้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ13101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรูค้ าศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลตามสถานการณ์ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ซึ่งผู้จัดทา
ได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเนื้อหาตัวอย่างจากหนังสือ
เสริมความรู้และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทาแบบฝึกทักษะเล่มนี้
มีเนื้อหาที่ง่ายต่อการจดจาและการนาไปใช้เพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน
การพูดและการเขียน ที่มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนผู้สนใจเป็นอย่างดี
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คาชี้แจง
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง รู้จักคิด ค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
เล่มละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 Greeting and Introductions
เล่มที่ 2 Parts of Body
เล่มที่ 3 Things in the classroom
เล่มที่ 4 Occupations
เล่มที่ 5 Vegetables
เล่มที่ 6 Animals
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 3 Things in the
classroom ประกอบด้วยใบความรู้ แบบฝึกหัด จานวน 7 แบบฝึก แบบทดสอบ
ก่อนเรียน – หลังเรียน เฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
ในส่วนของครูที่จะนาไปใช้ ควรศึกษาคู่มือการใช้ แบบฝึกทักษะเพื่อการสื่อสารก่อน
แล้วจึงแนะนาการใช้ให้กับนักเรียน
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คาแนะนาสาหรับการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับครู
1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 6 เล่ม
2. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แต่ละเล่มประกอบด้วย
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 ใบความรู้
2.4 แบบฝึกหัด
2.5 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
2.6 เฉลยแบบฝึกหัด
2.7 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
3. ครูควรศึกษาแบบฝึกก่อนนาไปใช้สอนนักเรียน
4. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้
5. ครูต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
6. ควรมีการประเมินผล และให้แรงเสริมเป็นระยะ ๆ
7. บันทึกผลที่ได้ลงในตารางบันทึกคะแนน
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คาแนะนาสาหรับการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียน
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 3
Things in the classroom เล่มนี้ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โดยให้ปฏิบัติดังนี้
1. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 1
4. ทาแบบฝึกหัดที่ 1
5. ทาแบบฝึกหัดที่ 2
6. ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 2
7. ทาแบบฝึกหัดที่ 3
8. ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 3
9. ทาแบบฝึกหัดที่ 4
10. ทาแบบฝึกหัดที่ 5
11. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
12. ในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนควรปฏิบัติงานให้ทันเวลาที่กาหนดให้
13. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ถ้าเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจ หรือ มีปัญหา
ให้นักเรียนขอคาแนะนาจากครูผู้สอน
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด มฐ ต 1.1 ป 3/1 ปฏิบัติตามคาสั่งและคาขอร้องเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
ตัวชี้วัด มฐ ต 1.1 ป 3/2 อ่านออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยค และบท
พูดเข้าจังหวะ (Chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ตัวชี้วัด มฐ ต 1.1 ป 3/3 เลือก/ระบุ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคา
และประโยคที่ฟัง
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและเขียน
ตัวชี้วัด มฐ ต 1.3 ป 3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนในประโยคได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถเขียนคาศัพท์และนาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับสิ่งของ
ในห้องเรียนไปใช้ในประโยคได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนและการทางานที่ได้รับมอบหมาย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร a, b, c หรือ d หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงคาตอบเดียว (10 คะแนน)
1. ……………………… a blackboard.
a. This is
b. These is
c. This are
d. These are
2. That is ………………………………
a. a glue
b. a clock
c. an eraser
d. scissors
3. It is …………………… eraser.
a. it
b. is
c. a
d. an
4. What is ………………….?
a. these
b. those
c. that
d. this
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5. b o r o m = _________________
a. boorm
b. bmroo
c. broom
d. borom
6.
a. What is that?
b. What is this?
c. This is a pencil.
d. What is a pencil?
7.
a. English
b. a English
c. an English book
d. This an English book
8.
a. It is eraser.
b. It is a eraser.
c. Is it a eraser.
d. It is an eraser.
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9. n o ___ e b o ___ k
a. d, o
b. t, o
c. s, o
d. k, o
10. What is it?
a. a clock
b. a table
c. a pencil case
d. a school bag
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ใบความรู้ที่ 1
คาศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน
a desk

a blackboard

glue

scissors

an eraser

a broom

a crayon

a clock

a pencil sharpener

a pencil
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แบบฝึกหัดที่ 1 (Exercise 1)
Direction: Match the pictures to the correct words.
จับคู่คาศัพท์กับภาพให้ถูกต้อง
1. an eraser

2. scissors

3. a clock

4. glue

5. a blackboard
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แบบฝึกหัดที่ 2 (Exercise 2)
Direction: Fill in the blank with the missing letters.
จงเติมตัวอักษรที่ขาดหายไป
Example:

broom

1.

a c ___ a y ___ n

2.

a d ___ s ___

3.

a p ___ n ___ ___ l

4.

g l ___ ___

5.

a p e ___ ___ i l s ___ a r p ___ n ___ r
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ใบความรู้ที่ 2
การแต่งประโยค a / an
a และ an ใช้นาหน้าคานามเอกพจน์ (มีจานวนเท่ากับ 1)
a ใช้นาหน้าคานามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วย “พยัญชนะ”
an ใช้นาหน้าคานามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วย “สระ” (a, e, i, o, u)
เมื่อใช้ a และ an ในประโยค ต้องใช้ This is (นี่คือ) หรือ That is (นั่นคือ)
ในการขึ้นต้นประโยคเพื่อแสดงว่าเป็นคานามเอกพจน์ (มีจานวนเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น) เช่น
This is a table.

นี่คือโต๊ะ 1 ตัว

That is an eraser. นั่นคือยางลบ 1 ก้อน
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แบบฝึกหัดที่ 3 (Exercise 3)
คาสั่ง จงเติม a หรือ an ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. .......... pencil
2. .......... clock
3. .......... eraser
4. .......... broom
5. .......... pencil sharpener
6. .......... notebook
7. .......... English book
8. .......... desk
9. .......... crayon
10. .......... blackboard
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ใบความรู้ที่ 3
หลักการใช้ This, That
What is this? แปลว่า นี่คืออะไร ใช้ในการถามถึงคานามที่เป็นเอกพจน์ ที่อยู่ใกล้
ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูด

What is this?
นี่คืออะไร
It is a desk.
มันคือโต๊ะ

What is that? แปลว่า นั่นคืออะไร ใช้ในการถามถึงคานามที่เป็นเอกพจน์
ที่อยู่ไกลผู้พูดออกไป
What is that?
นั่นคืออะไร
It is a desk.
มันคือโต๊ะ
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แบบฝึกหัดที่ 4 (Exercise 4)
Direction: Write this or that and their names.
เติม this หรือ that และเขียนคาศัพท์ให้ถูกต้อง
Example:

What is
It is an

1. What is ………………….?
It is a ………………………
2. What is ………………….?
It is a ………………………
3. What is ………………….?
It is a ………………………
4. What is ………………….?
It is a ………………………
5. What is ………………….?
It is a ………………………

this ?
eraser .
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แบบฝึกหัดที่ 5 (Exercise 5)
Direction: Look at the picture and write the sentences.
ดูภาพที่กาหนดให้แล้วแต่งประโยค
Example:

What is this?
It is a desk.

1. __________________
__________________
2. __________________
__________________
3. __________________
__________________
4. __________________
__________________
5. __________________
__________________
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร a, b, c หรือ d หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงคาตอบเดียว (10 คะแนน)
1.
a. What is that?
b. What is this?
c. This is a pencil.
d. What is a pencil?
2.
a. English
b. a English
c. an English book
d. This an English book
3.
a. It is eraser.
b. It is a eraser.
c. Is it a eraser.
d. It is an eraser.
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4. n o ___ e b o ___ k
a. d, o
b. t, o
c. s, o
d. k, o
5. What is it?
a. a clock
b. a table
c. a pencil case
d. a school bag
6. ……………………… a blackboard.
a. This is
b. These is
c. This are
d. These are
7. That is ………………………………
a. a glue
b. a clock
c. an eraser
d. scissors
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8. It is …………………… eraser.
a. it
b. is
c. a
d. an
9. What is ………………….?
a. these
b. those
c. that
d. this
10. b o r o m = _________________
a. boorm
b. bmroo
c. broom
d. borom
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 (Exercise 1)
Direction: Match the pictures to the correct words.
จับคู่คาศัพท์กับภาพให้ถูกต้อง
1. an eraser

2. scissors

3. a clock

4. glue

5. a blackboard
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 (Exercise 2)
Direction: Fill in the blank with the missing letters.
จงเติมตัวอักษรที่ขาดหายไป
Example:

broom

1.

acrayon

2.

adesk

3.

apencil

4.

glue

5.

apencil sharpener
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3 (Exercise 3)
คาสั่ง จงเติม a หรือ an ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. .....a..... pencil
2. .....a..... clock
3. .....an..... eraser
4. .....a..... broom
5. .....a..... pencil sharpener
6. .....a..... notebook
7. .....an..... English book
8. .....a..... desk
9. .....a..... crayon
10. .....a..... blackboard
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 (Exercise 4)
Direction: Write this or that and their names.
เติม this หรือ that และเขียนคาศัพท์ให้ถูกต้อง
Example:
1. What is this
It is a
clock

What is
It is an
?
.

2. What is that ?
It is a blackboard .
3. What is that ?
It is a
broom .
4. What is this ?
It is a pencil sharpener .
5. What is that
It is a crayon

?
.

this ?
eraser .
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5 (Exercise 5)
Direction: Look at the picture and write the sentences.
ดูภาพที่กาหนดให้แล้วแต่งประโยค
Example:

What is this?
It is a desk.

1. What is this?
It is an eraser.
2. What is that?
It is a clock.
3. What is this?
This is a pencil.
4. What is this?
It is a broom.
5. What is that?
It is a crayon.
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
ก่อนเรียน
1. a
2. b
3. d
4. d
5. c
6. a
7. c
8. d
9. b
10. d

หลังเรียน
1. a
2. c
3. d
4. b
5. d
6. a
7. b
8. d
9. d
10. c
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