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มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟัง และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
ตัวชี้วัด	ป.4/2	อ่�นออกเสียงคำ�	สะกดคำ�	อ่�นกลุ่มคำ�	ประโยค	ข้อคว�มง่�ยๆ	และ
บทพูดเข้�จังหวะถูกต้องต�มหลักก�รอ่�น
ตัวชี้วัด	ป.4/3	เลือก/ระบุภ�พหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหม�ยตรงต�มคว�มหม�ยของ
ประโยค	และข้อคว�มสั้นๆที่ฟังหรืออ่�น

มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน
ตัวชี้วัด	ป.4/1	ค้นคว้�	รวบรวมคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้อื่น	และ
นำ�เสนอด้วยก�รพูด/ก�รเขียน

ม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้ และตัวชี้วัด
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1. There is ……………….milk in the carton. 
 a. many 
 b. a 
 c. a little 
 d. a few 

2. A : How much sugar do we need?   B : ……………………………………
 a. We need a spoon of sugars. 
 b. We need a spoons of sugar. 
 c. We need three spoons of sugars. 
 d. We need three spoons of sugar. 

3. A : How much butter is there?        B : ………………………………………
 a. There is a bar of butter. 
 b. There is a butter. 
 c. There is a few butter. 
 d. There is a little butter. 

4. There are …………………………. oil and …………………………… milk. 
     a. a jar of, a bag of 
     b. a bottle of, a carton of 
     c. a bottle of, a jar of 
     d. a bowl of, a carton of 

5. There are ………………………. coffee and ……………………… water.
     a. a glass of, a cup of 
     b. a cup of, a bowl of 
     c. a bowl of, a glass of 
     d. a cup of, a glass of

Directions : Choose the correct answer. 
คำ�สั่ง : จงเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้อง

Pre-Test
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6. There are a carton of …………, a bar of……….., and a kilogram of………… . 
 a. milk, flour, butter
 b. flour, butter, milk
 c. milk, butter, flour
 d. butter, milk, flour

7. ………………………..a little salt in the jar. 
 a. There is
 b. There isn’t
 c. There are
 d. There aren’t

8. …………………………two bags of baking soda. 
 a. There is
 b. There are
 c. There isn’t
 d. There aren’t

9. There is a little ……………………….. in the carton.
 a. oils
 b. salts 
 c. milks 
 d. milk

10. There is a little ……………………….. in the cup.
 a. coffees
 b. coffee
 c. waters
 d. sugars
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ใบคว�มรู้ที่
Uncountable Nouns
เรื่อง

1
 คำานาม (Nouns) คือคำ�ที่ใช้เรียกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเร�	 เช่น	 คน	 สัตว์	 พืช	 สิ่งของ	 และ
สถ�นที่	คำ�น�มเป็นประเภทของคำ�ที่มีจำ�นวนม�กที่สุดในทุกๆภ�ษ�
	 ประเภทของคำ�น�ม	มีทั้งน�มนับได้	(Countable	Nouns)	และน�มนับไม่ได้	
(Uncountable	Nouns)

คำานามนับไม่ได้ (Uncountable nouns)
	 คือคำ�น�มที่นำ�ม�นับไม่ได้	 รูปร่�งไม่คงที่	 ละเอียด	 น�มนับไม่ได้จึงมีรูปเป็นคำ�น�ม
เอกพจน์เสมอ

sugar	(นำ้�ต�ล)	 	 	 	 salt	(เกลือ)
water	(นำ้�)	 	 	 	 	 batter	(แป้งทำ�ขนมที่ผสมแล้ว)
coffee	(ก�แฟ)	 	 	 	 oil	(นำ้�มัน)
milk	(นม)	 	 	 	 	 butter	(เนย)
baking	soda	(เบกกิ้งโซด�)	 	 	 flour	(แป้งสำ�หรับทำ�ขนม)

 a little	มีคว�มหม�ยว่�	นิดหน่อย,	เล็กน้อย	และเร�จะใช้	a	little	คู่กับคำ�น�มนับไม่ได้	
(Uncountable	Nouns)	เสมอ	เช่น

a	little	sugar		(นำ้�ต�ลนิดหน่อย)	 			a	little	salt	(เกลือนิดหน่อย)
a	little	water	(นำ้�นิดหน่อย)	 			a	little	batter		(แป้งทำ�ขนมที่ผสมแล้วนิดหน่อย)
a	little	coffee	(ก�แฟหน่อย)	 			a	little	oil	(นำ้�มันนิดหน่อย)
a	little	milk	(นมนิดหน่อย)	 				 			a	little	butter	(เนยนิดหน่อย)	
a	little	baking	soda	(เบกกิ้งโซด�นิดหน่อย)	 			
a	little	flour	(แป้งสำ�หรับทำ�ขนมนิดหน่อย)
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• คำ�น�มนับไม่ได้ (Uncountable Nouns) มีเพียงรูปเอกพจน์เท่�นั้น

 How much....?			มีคว�มหม�ยว่�			“มีจำ�นวนเท่�ใด”	(ใช้ถ�มจำ�นวนของสิ่งของที่เป็น
คำ�น�มนับไม่ได้)	 เช่น

1. ถ�ม : How much salt do we need?    เร�ต้องก�รเกลือเท่�ไร
       ตอบ : We need a little salt.   เร�ต้องก�รเกลือนิดหน่อย

2. ถ�ม : How much salt is there?     มีเกลืออยู่เท่�ไร
       ตอบ : There is a little salt.    มีเกลืออยู่นิดหน่อย

3. ถ�ม : How much butter do we need?    เร�ต้องก�รเนยเท่�ไร
       ตอบ : We need a little butter.   เร�ต้องก�รเนยนิดหน่อย

4. ถ�ม : How much butter is there?    มีเนยอยู่เท่�ไร
       ตอบ : There is a little butter.   มีเนยอยู่นิดหน่อย

5. ถ�ม : How much milk do we need?    เร�ต้องก�รนมเท่�ไร
       ตอบ : We need a little milk.   เร�ต้องก�รนมนิดหน่อย

6. ถ�ม : How much milk is there?     มีนมอยู่เท่�ไร
       ตอบ : There is a little milk.   มีนมอยู่นิดหน่อย

There is a little sugar.

มีน้ำ ตำลอยู่นิดหน่อย
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Look at the word list below then write them under the correct pictures.
เลือกคำ�ศัพท์ที่กำ�หนดให้ เขียนลงใต้ภ�พให้ถูกต้อง (10 points)

ใบกิจกรรมที่ 1

1.…………………  2  .…………………   3.…………………

4.…………………     5  .…………………   6.…………………

7.…………………     8  .…………………   9.…………………
     

     10.…………………

butter  milk  sugar  baking soda oil

flour  batter water          salt  coffee
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Find and circle the words in the word search puzzle 
and write them under the correct pictures. 

วงกลมล้อมรอบคำ�ศัพท์ที่ซ่อนอยู่แล้วนำ�ไปเขียนใต้ภ�พ (10 points)

ใบกิจกรรมที่ 2
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	 ถ้�ต้องก�รจะนับปริม�ณ	หรือจำ�นวนของคำ�น�มนับไม่ได้	จำ�เป็นต้องนำ�ภ�ชนะ
ม�บรรจุ	เช่น

a carton of milk   นมหนึ่งกล่อง

three cartons of milk  นมส�มกล่อง

(cartons อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน milk อยู่ในรูปเอกพจน์)

a bottle of oil   นำ้�มันหนึ่งขวด

two bottles of oil   นำ้�มันสองขวด

(bottles อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน oil อยู่ในรูปเอกพจน์)

a glass of water   นำ้�หนึ่งแก้ว

five glasses of water  นำ้�ห้�แก้ว

(glasses อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน water อยู่ในรูปเอกพจน์)

ใบคว�มรู้ที่
Containers and Quantities
เรื่อง

2
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a cup of coffee  ก�แฟหนึ่งถ้วย

six cups of coffee ก�แฟหกถ้วย

(cups อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน coffee อยู่ในรูปเอกพจน์)

a bowl of batter  แป้งทำ�ขนมที่ผสมแล้วหนึ่งช�ม 

two bowls of batter แป้งทำ�ขนมที่ผสมแล้วสองช�ม 

(bowls อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน batter อยู่ในรูปเอกพจน์)

a bag of baking soda เบกกิ้งโซด�หนึ่งถุง

three bags of baking soda เบกกิ้งโซด�ส�มถุง

(bags อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน baking soda อยู่ในรูปเอกพจน์)

16 ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ



a spoon of sugar   นำ้�ต�ลหนึ่งช้อน

four spoons of sugar  นำ้�ต�ลสี่ช้อน

(spoons อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน sugar อยู่ในรูปเอกพจน์)

a jar of salt    เกลือหนึ่งกระปุก

eight  jars of salt   เกลือแปดกระปุก

(jars อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน salt อยู่ในรูปเอกพจน์)

a kilogram of flour  แป้งสำ�หรับทำ�ขนมหนึ่งกิโลกรัม

three kilograms of flour  แป้งสำ�หรับทำ�ขนมส�มกิโลกรัม

(kilograms อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน flour อยู่ในรูปเอกพจน์)

ใช้หน่วย	ชั่ง	ตวง	วัด	เช่น
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a bar of butter  เนยหนึ่งก้อน

  

seven bars of butter เนยเจ็ดก้อน

(bars อยู่ในรูปพหูพจน์ ส่วน butter อยู่ในรูปเอกพจน์)

หรือใช้หน่วยก�รวัดเป็นกลุ่มก้อน	เป็นชิ้น	ม�แสดงปริม�ณ	เช่น
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• a bottle of
• a cup of
• a spoon of
• a kilogram of

• a bag of
• a bar of 
• a jar of 
• a carton of

• a glass of
• a bowl of

Look at the word list below then write them under the correct pictures. 
เขียนคำ�ศัพท์ใต้ภ�พให้ถูกต้อง (10 points)

ใบกิจกรรมที่ 3

1.…………………  2  .…………………   3.…………………

4.…………………     5  .…………………   6.…………………

7.…………………     8  .…………………   9.…………………
     

     10.…………………
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1.How much water is there?……………………………………………………………..

2.How much sugar is there?…………………………………………………………….

3.How much coffee is there?……………………………………………………………

4.How much milk is there?………………………………………………………………

5.How much butter is there?……………………………………………………………

6.How much oil is there?………………………………………………………………..

7.How much batter is there?……………………………………………………………

8.How much baking soda is there?……………………………………………………

9.How much flour is there?……………………………………………………………..

10. How much salt is there?…………………………………………………………..

 Look at the pictures and answer the questions.
ดูภ�พแล้วตอบคำ�ถ�ม (10 points)

ใบกิจกรรมที่ 4

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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1. ………………………..a little salt in the jar. 
 a. There isn’t
 b. There is
 c. There aren’t
 d. There are

2. There is a little ……………………….. in the cup.
 a. sugars
 b. coffees
 c. coffee
 d. waters

3. A : How much sugar do we need?   B : …………………………………….
 a. We need a spoons of sugars. 
 b. We need three spoons of sugar. 
 c. We need three spoons of sugars. 
 d. We need a spoons of sugar. 

4. There are …………………………. coffee and ……………………… water.
     a. a cup of, a bowl of
     b. bowl of, a glass of
     c. a glass of, a cup of
     d. a cup of, a glass of 

5. There is ……………….milk in the carton. 
 a. a little
 b. a few 
 c. many 
 d. a 

Directions : Choose the correct answer. 
คำ�สั่ง : จงเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้อง

Post-Test
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6. There are …………………………. oil and …………………………… milk. 
     a. a bowl of, a carton of
     b. a jar of, a bag of a bowl of
     c. a bottle of, a carton of
     d. a bottle of, a jar of

7. There is a little ……………………….. in the carton.
 a. milks
 b. oils
 c. salts
 d. milk

8. A : How much butter is there?        B : …………………………………….
 a. There is a bar of butter. 
 b. There is a few butter. 
 c. There is a little butter. 
 d. There is a butter. 

9. …………………………two bags of baking soda. 
 a. There aren’t
 b. There are
 c. There isn’t
 d. There is

10. There are a carton of ………, a bar of……….., and a kilogram of……….. 
 a. butter, milk, flour
 b. milk, flour, butter
 c. milk, butter, flour
 d. flour, butter, milk
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Vocabulary
คำ�ศัพท์
flour

batter

sugar

salt

butter

oil

coffee

water

milk

baking soda

How much

a little

There is 

There are

bottle

cup

spoon

carton

bar

bag

glass

kilogram

bowl

jar

คว�มหม�ย
แป้งสำ�หรับทำ�ขนม

แป้งทำ�ขนมที่ผสมแล้ว

นำ้�ต�ล

เกลือ

เนย

นำ้�มัน

ก�แฟ

นำ้�

นม

เบกกิ้งโซด�

เท่�ไร

นิดหน่อย

มี (น�มเอกพจน์)

มี (น�มพหูพจน์)

ขวด

ถ้วย

ช้อน

กล่อง

แท่ง, ก้อน

ถุง

แก้ว

กิโลกรัม

ช�ม

กระปุก

ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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เฉลย Pre-Test

Name ............................................................................. No. .............

10 points

ข้อ       a        b        c        d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1.…………………  2  .…………………   3.…………………

4.…………………     5  .…………………   6.…………………

7.…………………     8  .…………………   9.…………………
     

     10.…………………

เฉลย ใบกิจกรรมที่ 1

butter  milk  sugar  baking soda oil

flour  batter water          salt  coffee

 baking soda   milk     flour

 butter     water     coffee

 batter       oil     sugar
     

      salt

Look at the word list below then write them under the correct pictures.
เลือกคำ�ศัพท์ที่กำ�หนดให้ เขียนลงใต้ภ�พให้ถูกต้อง (10 points)
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 2
Find and circle the words in the word search puzzle 

and write them under the correct pictures. 
วงกลมล้อมรอบคำ�ศัพท์ที่ซ่อนอยู่แล้วนำ�ไปเขียนใต้ภ�พ (10 points)

WATER   BAKING SODA  SALT

OIL    FLOUR   BUTTER

MILK   COFFEE   BATTER

SUGAR
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 3

• a bottle of
• a cup of
• a spoon of
• a kilogram of

• a bag of
• a bar of 
• a jar of 
• a carton of

• a glass of
• a bowl of

Look at the word list below then write them under the correct pictures. 
เขียนคำ�ศัพท์ใต้ภ�พให้ถูกต้อง (10 points)

1.…a jar of…salt          2…a glass of…water                     3…a bowl of…batter

4.…a bag of…baking soda 5…a kilogram of …flour          6…a carton of.…milk

7.…..a spoon of…sugar        8……a bar of……butter         9……a bottle of……oil 
    

     10.…a cup of……coffee
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เฉลย ใบกิจกรรมที่ 4
 Look at the pictures and answer the questions.

ดูภ�พแล้วตอบคำ�ถ�ม (10 points)

1.How much water is there?……………………………………………………………..

2.How much sugar is there?…………………………………………………………….

3.How much coffee is there?……………………………………………………………

4.How much milk is there?………………………………………………………………

5.How much butter is there?……………………………………………………………

6.How much oil is there?………………………………………………………………..

7.How much batter is there?……………………………………………………………

8.How much baking soda is there?……………………………………………………

9.How much flour is there?……………………………………………………………..

10. How much salt is there?…………………………………………………………..

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

There are three glasses of water.

There are five spoons of sugar.

There are three cups of coffee.

There are two cartons of milk.

There is a bar of butter.

There are four bottles of oil.

There is a bowl of batter.

There are five bags of baking soda.

There are three kilograms of flour.

There are five jars of salt.
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เฉลย Post-Test

Name ............................................................................. No. .............

10 points

ข้อ       a        b        c        d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29I Want to Be a Baker
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