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 1.  ศึกษาแบบฝึกทักษะ หน่วยที่ 1 Grammar in Use เล่มที่ 1 เรื่อง Pronouns 
 2.  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 Grammar in Use เล่มที่ 1 เรื่อง Pronouns
 3.  เตรียมสื่อการสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 Grammar in Use เล่มที่ 
1 เรื่อง Pronouns 
 4.  ด าเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 Grammar in Use เล่ม
ที่ 1 เรื่อง Pronouns 
 5.  วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 Grammar in Use เล่มที่ 1 
เรื่อง Pronouns 
 6.  เก็บคะแนนตามจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 Grammar in Use เล่มที่ 1 
เรื่อง Pronouns 
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 แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ31102 ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หน่วยที่ 1 Grammar in Use เล่มที่ 1 เรื่อง Pronouns มีรายละเอียดและ
ขั้นตอนในการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกทักษะ( exercise 1-5) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหามากข้ึน 
 2.  ท าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ31102 เล่มนี้
ประกอบด้วย 
  - ใบความรู้   2  ชุด 
  -  แบบฝึกทักษะ  5  ชุด 
 
 3.  ตรวจค าตอบของแต่ละกิจกรรม ในภาคผนวกท้ายเล่ม 
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  1. บอกประเภทของ Possessive form , Reflexive Pronouns และ Indefinite 
Pronouns ไดอ้ย่างถูกต้อง 
  2. บอกหลักการใช้ Possessive form , Reflexive Pronouns และ Indefinite 
Pronouns ไดอ้ย่างถูกต้อง 
  3. ระบุ Possessive form, Reflexive Pronouns และ Indefinite Pronouns ได้
อย่างถูกต้อง 
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  เป็นค าสรรพนามที่ใช้แทนค านามที่บอกความเป็นเจ้าของ เมื่อ
ต้องการกล่าวถึงซ้ าโดยไม่ต้องมีค านามตามหลังเป็นได้ทั้งประธานหรือกรรม ได้แก่ mine , ours , 
yours , his , hers , its ,theirs เช่น 
  This letter is yours. 
 These books are ours. 
 Your letter is here. Mine is in the mailbox. 

 
ถือเป็นค าสรรพนามอย่างหนึ่งเพราะใช้แทนที่ค านามและแสดง

ความเป็นเจ้าของค านามนั้นๆ  ได้แก่ my , your , our , their , her , his , its เช่น  
 -  This is your letter. 
 -  These are our books. 
 -  Your letter is here. Mine is in the mailbox. 
 

Reflexive Pronouns ได้แก่ ค าสรรพนามที่มีความหมายเชิงสะท้อนกลับไปหาประธาน
ของประโยค ซึ่งเป็นผู้กระท าเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง ค าสรรพนามนี้เป็นเอกพจน์จะลงท้ายด้วย self 
และเป็นพหูพจน์จะลงท้ายด้วย selves อีกอย่างหนึ่งมักจะถูกเรียกว่า –self form of 
Pronouns  ได้แก่ myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, 
themselves เช่น 

- You can do it by yourself. 
- I myself made a cake. 
- The children dressed themselves. 
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Subject 
Pronouns 

Object 
Pronouns 

Possessive 
adjective 

Possessive 
Pronouns 

Reflexive 
Pronouns 

I me my mine myself 
You you your yours yourself , 

yourselves 
We us our ours ourselves 

They them their theirs themselves 
He him his his himself 
She her her hers herself 
It it its its itself 
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   Direction : Fill in the blank with possessive Pronouns  and possessive   

                  adjective. No. 1 has done for you. 

     1. Paul and Jeannie are going to visit their friends tomorrow.   

     2. He usually goes to England for ………………………………. holidays.   

     3. Sheila is buying a present for …………………………… mother.   

     4. We are living in …………………………….. new home.   

     5. We give them our telephone number, and they give us ……………….. .   

     6. Jane had already eaten her lunch, but I’m saving …………………until later.   

     7. You received a letter from …………………………… brothers.   

     8. The dog has ……………………………… own place here.   

     9. You can’t have any chocolate! It’s …………………. 

    10. Monica and Sheila will meet …………………………. Parents 
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. Direction : complete the sentences by using Reflexive Pronouns. No. 1 has 
done for you. 

 
1. I burned myself when I was making fries.  

2. Jane is a baby, she is too small to eat by ………………………….. 

3. Peter is very lazy. He always copies his friends homework and never does it 

by………………………..…..  . 

4. The children can decorate the Christmas tree by………………………….  . 

5. The people injured………………………. when they were escaping from the bull. 

6. If you can’t do this exercise by …………………….  , ask the teacher for help. 

7. The cat cleans …………………………..  with its tongue. 

8. Don’t help us, Dad! I and Jim can paint the car all by ……………..……………… . 

9. Sarah cut ………………….……… while she was peeling potatoes. 

10. We were interviewed for TV, and at night we saw ………………..on Channel 9. 
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Direction: complete the sentences by using Possessive Adjective , Possessive 
Pronoun or  Reflexive Pronouns. No. 1 has done for you. 

 
1. I have been taught how to do it by ………….………………...  

2. Everybody in the car said that they wanted to stretch……………..………….. legs. 

3. I know what you feel,…………….……….. problem is similar to …………………………….. 

4. Susan love to go shopping every weekend. Those dresses are all………………………. 

5. You and I have a lot to discuss. My opinion is now too different from…………………… 

6. After Stephen lost a job. He couldn’t afford to feed ………………………………. dogs. 

7. History repeats…………………………………….. 

8. The company provides health care for all of …………………………….. employees. 

9. 400 million people speak English as ………………………………. First language 

10. You are all supposed to love one another. Don’t fight among ……………………………. 
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Indefinite Pronouns คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทนคนหรือสิ่งของที่ไม่ชี้เฉพาะลงไปว่าคนไหน หรือสิ่ง
ไหน มี 3 ประเภท  คือ  
 
Singular (เอกพจน์) Plural  (พหูพจน์) Both (เอกพจน์และพหูพจน์) 
another ,  one  ,  other 
anybody , anyone , anything 
everybody , everyone , everything 
somebody , someone , something 
nobody , no one , nothing  
either , neither , each 

both  , several 
others 

all , some 

 
1. สรรพนามไม่ชี้เฉพาะที่เป็นเอกพจน์ ( Singular) 
 everyone , everybody , everything   ( ทุกคน , ทุกสิ่ง ) 
 anyone , anybody , anything   ( ใครก็ตาม  , อะไรก็ตาม ) 
 someone , somebody , something   (บางคน , บางสิ่ง ) 
 no one , nobody , nothing   ( ไม่มีใคร , ไม่มีอะไร )  
          either(อันใดอันหนึ่ง)  , neither (ไม่ทั้งสอง), none (ไม่เลยในจ านวนมากกว่าสอง) 
 

ค าเหล่านี้ตามด้วยกริยาเอกพจน์เสมอ และเมื่อใช้สรรพนามแทน นิยมใช้รูปเอกพจน์ 
 เช่น     everyone is waiting. 
  Is everything ready? 
  There was really nothing new. 
  Anyone can come to the party. 
  Every country has a national flag. 
  Each singer will perform a solo.  
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2. สรรพนามไม่ชี้เฉพาะที่เป็นพหูพจน์ ( Plural) 
         Both (ท้ังสอง) several  (ท้ังหลาย) others (อ่ืนๆ)  ค าเหล่านี้จะตามด้วยพหูพจน์

เสมอ  เช่น  
 Success and failure, both are not permanent. 
 Fon and Bee are here, others are coming. 
 They complain about the air-conditioner, several leave the room. 
 
3.)  สรรพนามไม่ชี้เฉพาะที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์  

all (ทั้งหมด)   , some (บางคน บางสิ่ง) ค าเหล่านี้จะตามด้วยกริยาที่เป็นเอกพจน์
หรือพหูพจน์ขึ้นอยู่กับประธานที่มันท าหน้าที่แทน เช่น  

. 
-   All big cities have problems. 
-   All are welcome to our home. 
-   All is perfect. 
-   Some is here , some has lost. 
-   He is broke. Some of his cars have been sold. 
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Direction : Choose the Indefinite Pronouns to complete the sentence. No. 1 has 
done for you. 

 
one               another       others     the others        the other  
All                  both              every     neither              either 
 
 

1. Some people are lazy.  Others are energetic.  
2. I had a red pencil, but I lost it. I had better buy ……………………………………one. 
3. I couldn’t decide which one to choose. I liked…………………………………… 
4. I wanted Tom and Jerry to come , but……………………………………of them 

wanted to. 
5. Two countries share the island of Hispanola. One is Haiti. ……………………….. 

is  the Dominican Republic. 
6. Only two countries in South America, Bolivia and Paraguay , are inland. All 

of …………………………………… have coastlines. 
7. …………………………………… the students failed the exam. 
8. Who are those two people ? I don’t know ……………………………………of them. 
9. ……………………………………house in the street is the same. 
10. I need a suitcase. I’ll look for ……………………………………… today. 

 

 

 



 

Pronouns เล่มท่ี 1 เรื่อง 

                                         

 

 

   
 

 

Direction : Choose the Indefinite Pronouns to complete the sentence. No. 1 has 
done for you. 
 Someone nowhere nothing everyone anyone 
 anything  something nobody somebody everywhere 

1.  There’s someone at the door. I hear the doorbell ring.  

2.  …………………………. Lives in the old house on the hill. It’s been empty for years. 

3.  Let’s have ………………………..to drink. How about orange juice? 

4.  No, thanks. I’m not thirsty. I don’t want …………………………… to drink. 

5.  Remember, don’t tell ………………………………… about the money. It’s secret. 

6.  I’ve invited 30 people to our party. I’m so glad that ……………………….. has accepted. 

7.  I can’t find my keys. I’ve looked……………………………………… 

8.  Stop sitting there doing ………………………………… and help me with the washing up. 

9.  We can’t decide where to go on holiday. There’s……………………… that we all like. 

10.  Can ……………………………. Help me with this heavy box? 
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Direction : Fill in the blank with possessive Pronouns  and possessive adjective. 

1. Paul and Jeannie are going to visit their friends tomorrow.   

2. He usually goes to England for his holidays.   

3. Sheila is buying a present for her mother.   

4. We are living in our new home.   

5. We give them our telephone number, and they give us theirs.   

6. Jane had already eaten her lunch, but I’m saving mine until later.   

7. You received a letter from your brothers.   

8. The dog has its own place here.   

9. You can’t have any chocolate! It’s mine.   

10. Monica and Sheila will meet their parents.  
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Direction : complete the sentences by using Reflexive Pronouns . 
 

1. I burned myself when I was making fries..  

2. Jane is a baby, she is too small to eat by herself. 

3. Peter is very lazy. He always copies his friends homework and never does it by 

himself . 

4. The children can decorate the Christmas tree by themselves. 

5. The people injured themselves when they were escaping from the bull 

6. If you can’t do this exercise by yourself ask the teacher for help. 

7. The cat cleans itself with its tongue.  

8. Don’t help us, Dad! I and Jim can paint the car all by ourselves. 

9. Sarah cut herself while she was peeling potatoes. 

10. We were interviewed for TV, and at night we saw ourselves on Channel 9. 
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. Direction : complete the sentences by using Possessive Adjective , Possessive 
Pronoun or  Reflexive Pronouns.  

 
1. I have been taught how to do it by myself. 

2. Everybody in the car said that they wanted to stretch  their  legs. 

3. I know what you feel, yours problem is similar to mine. 

4. Susan love to go shopping every weekend. Those dresses are all hers. 

5. You and I have a lot to discuss. My opinion is now too different from yours. 

6. After Stephen lost a job. He couldn’t afford to feed his dogs. 

7. History repeats itself. 

8. The company provides health care for all of its employees. 

9. 400 million people speak English as their First language. 

10. You are all supposed to love one another. Don’t fight among yourselves. 
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Direction : Choose the Indefinite Pronouns to complete the sentence. 

 
 One               another       others     the others        the  other
  
All                  both                     every     neither                 either 
 

1. Some people are lazy.  Others are energetic. 

2.  I had a red pencil, but I lost it. I had better buy another one. 

3.  I couldn’t decide which one to choose. I liked both. 

4.  I wanted Tom and Jerry to come , but neither of them wanted to. 

5.  Two countries share the island of Hispaniola. One is Haiti. The other is the 6.  

Dominican Republic. 

6.  Only two countries in South America, Bolivia and Paraguay are inland. All of the 

others have coastlines. 

7.  All the students failed the exam. 

8.  Who are those two people ? I don’t know either of them. 

9.  Every house in the street is the same. 

10.  I need a suitcase. I’ll look for one today.  
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Direction : Choose the Indefinite Pronouns to complete the sentence.  
 Someone nowhere nothing everyone anyone 
 anything  something nobody somebody everywhere 

1.  There’s someone at the door. I hear the doorbell ring.  

2.  Nobody Lives in the old house on the hill. It’s been empty for years. 

3.  Let’s have something to drink. How about orange juice? 

4.  No, thanks. I’m not thirsty. I don’t want anything to drink. 

5.  Remember, don’t tell anyone  about the money. It’s secret. 

6.  I’ve invited 30 people to our party. I’m so glad that everyone has accepted. 

7.  I can’t find my keys. I’ve looked everywhere. 

8.  Stop sitting there doing nothing and help me with the washing up. 

9.  We can’t decide where to go on holiday. There’s nowhere that we all like. 

10.  Can somebody Help me with this heavy box? 

. 
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