
ชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามรูปแบบการเรยีนแบบรวมมือ (STAD)

นางสาวอมรรัตน  นารีรกัษ
ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ

โรงเรียนหนองไผวทิยานสุรณ

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภมูิ

กรมการปกครองทองถ่ิน

เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense



ชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เร่ือง Tense ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 ผูจัดทํา

ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน          

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และยังเปนคูมือในการศึกษาคนควาดวยตัวเองของนักเรียน 

โดยอางองิจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ เร่ือง Tense ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูจัดทํา

ไดจัดทําทั้งหมด 6 เลม ดังนี้

เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense

เลมที่ 2 เรื่อง Present Continuous Tense

เลมที่ 3 เรื่อง Present Perfect Tense

เลมที่ 4 เรื่อง Past Simple Tense

เลมที่ 5 เรื่อง Past Continuous Tense

เลมที่ 6 เรื่อง Future Simple Tense

สําหรับชุดกิจกรรม เลมที่ 1 เร่ือง Present Simple Tense นี้ใชมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระภาษาตางประเทศ เปนตัวกําหนดเนื้อหาและออกแบบ 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แบบฝกระหวางเรียน นกัเรยีนสามารถศึกษาและ

ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองตามขั้นตอนที่กําหนดไว

ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา ชดุกิจกรรมการเรยีนรูภาษาอังกฤษ เร่ือง Tense   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดจัดทําข้ึนทั้งหมดนี้จะสงผลใหนักเรียนมีการพัฒนาดานการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ ไดถกูตองตามหลักภาษา สงผลใหนกัเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนทําใหครูผูสอน

ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลกัสูตร และเปนแหลงส่ือ

การเรียนรูใหกับครูผูสนใจไดนําไปใชตอไป 

คาํนํา
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คาํแนะนําการใชชุดกจิกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน   2

สาระสําคัญ   3

มาตรฐานการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู   4

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 5

ใบความรูที่ 1   7

ใบความรูที่ 2   8

ใบความรูที่ 3  10
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สารบัญ
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1. ใชเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

2. เปนชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับใหนักเรียนสามารถศึกษา คนควาความรู

ไดดวยตนเอง

3. ควรชี้แจงใหนักเรียนอานคําแนะนําการใชชุดการสอนและปฏิบัติตามทุก

ขั้นตอน

4. ทดสอบความรูกอนเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรูของนักเรียนแตละคน

5. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู

สอนควบคูกับแผนการจัดการเรียนรู

6. ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนความรู หลังจากศึกษาใบความรูในแต

ละเลมเสรจ็แลว

7. ทบทวนความรูโดยการทําแบบทดสอบหลงัเรยีน เมื่อเรียนจบเลมแลว

8.  ใหคําแนะนํา ใหกําลังเพื่อเสริมแรง และเนนเร่ืองความซ่ือสัตยตอตนเองใน

การทาํกิจกรรม

คําแนะนําการใชชุดกิจกรรม

การเรียนรูภาษาอังกฤษสาํหรับครู
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1. ชดุกิจกรรมการเรยีนรูภาษาอังกฤษเลมนี้เปนบทเรียนเลมเดียวจบ นักเรียน

สามารถศกึษาบทเรียนดวยตนเอง

2. กอนศกึษาบทเรียนใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรยีน จํานวน 10 ขอ ใน

กระดาษคาํตอบที่กําหนดให

3. ศึกษาใบความรูของชดุกิจกรรมการเรยีนรูใหเขาใจกอนลงมือทําแบบฝกหัด

4. เมื่อทําแบบฝกหัดเสร็จเรียบรอย นักเรียนตรวจคําตอบจากแบบเฉลย

5. หากนักเรียนทําแบบฝกหัดผิด ใหกลับไปทบทวนใบความรูอีกครั้ง

6. นักเรียนควรจะซื่อสัตย ไมควรเปดดูแบบเฉลยกอน

7. เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูจบเลมแลว ใหทําแบบทดสอบ

หลังเรียน จํานวน 10 ขอ 

คําแนะนําการใชชุดกิจกรรม

การเรียนรูภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียน
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การเรียนรูโครงสรางและการใช Present Simple Tense เปนส่ิงสําคัญสําหรับ

นักเรียน เพ่ือเปนพื้นฐานการเรียนรูทักษะการฟง พูด อาน และเขียน สามารถนําความรู

เพื่อเปนเคร่ืองมอืในการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามหลักภาษา และ

สามารถนําไปใชในชีวติประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนพ้ืนฐานการเรียนภาษา

ในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

สาระสําคญั
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ต1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ และ

แสดงความคิดเหน็อยางมีเหตุผล

มาตรฐานการเรียนรู

1. สรางประโยคบอกเลาในรูป Present Simple Tense ได

2.  สรางประโยคปฏเิสธในรูป Present Simple Tense ได 

3. สรางประโยคคําถามในรปู Present Simple Tense ได

4. ใช Adverbs of frequency ได

จุดประสงคการเรียนรู
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เรื่อง Present Simple Tense

Directions : Choose the correct answer.

คําช้ีแจง : เลือกคําตอบที่ถกูตองที่สดุ

1. The sun ___________in the east.

a. rise b. set

c. sets d. rises

2. Every morning my mother ___________at 6 o'clock.

a. get up b. got ups 

c. gets up d. getting up

3. Mrs. Jones ___________e-mails in the evenings

a. write b. writes 

c. writing d. wrote

4. The girls always ___________ homework at school. 

a. done b. does 

c. do d. doing

5. Niko and Leo ___________films every weekend.

a. watches b. watching 

c. watched d. watch

แบบทดสอบกอนเรียน 

Pre-test
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6. My friend ___________to school by bicycle. 

a. goes b. go 

c. going d. gone

7. Do you ___________milk in your coffee? 

a. like b. liked 

c. likes d. liking

8) ___________I a teacher? 

a. Are b. Be 

c. Am d. Is 

9) It ___________a beautiful day today. 

a. am b. are 

c. be d. is 

10) Peter ___________ do his homework. 

a. does b. doesn’t 

c. isn’t d. is

แบบทดสอบกอนเรียน 

Pre-test
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โครงสรางประโยค Present Simple Tense

Present Simple Tense มีโครงสรางประโยคดังนี้คะ

Examples:  

I always get up at 6 o’clock. 

(ฉันต่ืนนอน 6 นาฬิกาเสมอ)

He goes to school on foot. 

(เขาเดินไปโรงเรียน)

Anna washes the dishes.

(เอนนาลางจาน)

They sometimes play football in the park. 

(บางครั้งพวกเขาก็เลนฟุตบอลในสวนสาธารณะ)

ใบความรูที่ 1

Subject                  +  Verb1

I , You , We, They  +  กริยาชองที่ 1 รูปปกติ

He, She, It             +  กริยาชองที่ 1 เติม s, es
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หลักการใช Present Simple Tense

1. ใชกับเหตุการณในปจจุบัน  เชน 

I live in Thailand.

(ฉันอยูเมืองไทย)

2.ใชบอกเหตุการณที่เปนจริง เปนธรรมชาติ 

The sun rises in the east. 

(พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก)

 

I am a teacher.(ฉันเปนคร)ู

 

The moon shines at night. 

(พระจันทรสองแสงในเวลากลางคืน)

ใบความรูที่ 2
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3. ใชบอกเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนประจํา เปนนิสยั ซ่ึงมักจะมีคํากริยาวิเศษณ บอก

ความถี(่Adverb of frequency) รวมอยูดวย 

I always get up early. 

(ฉันต่ืนเชาเสมอ)

She never goes to school late. 

(หลอนไมเคยไปโรงเรียนสาย)

ใบความรูที่ 2 (ตอ)
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หลักการเติม s, es ทายคํากริยา

หากประธานเปนเอกพจน กริยาเติม s,es สวนประธานพหูพจนไมตองเติมนะจะ 

หลักการเติมมีดังนี้

1. เติม s หลังคํากริยาปกติทั่วๆ ไป เชน

come comes

cut cuts

eat eats

walk walks

2. เติม es หลังคําหริยาที่ลงทายดวย s, sh, ch, x, z และ o เชน

catch catches

kiss kisses

wash washes

buzz buzzes

go goes

3. คํากรยิาที่ลงทายดวย y มี 2 ประการดงัน้ี

หนา y เปนสระ ( a , e , i , o , u ) ใหเติม s ไดเลย เชน

buy buys

play plays

แตหนา y เปนพยัญชนะ ใหเปล่ียน y เปน i แลวเติม es เชน

fly flies

cry cries

ใบความรูที่ 3
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คํากรยิาวิเศษณบอกความถ่ี (Adverb of frequency)

           คือ กริยาวิเศษณแสดงความถี่ ที่ใชในประโยค Present Simple Tense เพื่อ

บอกเหตุการณที่ทําอยูเปนนิสัย  โดยเราจะนํา Adverbs of Frequency มาชวยในการ

บงบอกถึงความบอยหรือความถี่ (how often) ของเหตุการณตางๆ

Examples :

We always have lunch at school.

(พวกเราทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนเสมอ)

Alisa usually walks to school.

(โดยปกติเอลิซาจะเดินไปโรงเรียน)

I never cook.

(ฉันไมเคยทําอาหาร)

ใบความรูที่ 4

Adverb ที่วางไวหนาคาํกริยา Adverb ที่วางไวทายประโยค

always อยางสม่ําเสมอ

usually โดยปกติ

often บอยๆ

sometimes บางคร้ัง

Never ไมเคย

every day / week         ทุกๆ วัน /สัปดาห

every month / year ทุกๆ เดือน /ป 

once a week สัปดาหละ 1 คร้ัง

twice a month เดือนละ 2 คร้ัง
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ประโยคปฏิเสธ Present simple Tense

1.ถาคํากริยาในประโยคบอกเลานั้น เปนกรยิาชวย Verb to be (is, am ,are) ให

เติม not ทายกริยาชวย 

Examples: 

I am not a teacher. 

(ฉันไมใชครู)

This is not my house. 

(นี่ไมใชบานของฉัน)

You are not fat. 

(คุณไมอวน)

*is not สามารถเขียนในรูปยอได ดังนี้ isn’t

แต am not ไมมีรูปยอนะคะ สามารถเขียนไดเปน I’m not 

ใบความรูที่ 5
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ประโยคปฏิเสธ Present simple Tense

2. ถาในประโยคบอกเลาน้ันมีเพียงกริยาแท เมื่อตองการเปล่ียนใหเปนปฏิเสธใหนํา 

Verb to do ( do, does) วางไวหลังประธาน และมรีูปแบบดังนี้

Examples: 

I don't live in London. 

I live in America.

(ฉันไมไดอาศัยอยูในลอนดอนฉันอาศัยอยูที่อเมริกา)

He doesn't live in Canada.

He lives in Brazil.

(เขาไมไดอาศัยอยูในแคนาดาเขาอาศัยอยูในบราซิล)

*ขอสังเกต เมื่อใช does not (doesn't) กับประธานเอกพจน คํากริยาที่เติม s หรือ 

es ใหตัด s หรือ es ทิ้งไป

ใบความรูที่ 5 (ตอ)

Subject

ประธาน
รูปปฏิเสธ กริยาแท

ประธานเอกพจน

She, He, It, 

Susan,….

does not

(doesn’t)
Verb 1

ประธานพหูพจน

You, We, They

และ I

do not

(don’t)
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ประโยคคําถามของ Present Simple Tense

Yes-No Questions

1.  ประโยค Present Simple Tense ที่มี Verb to be เมื่อทาํเปนคาํถามใหนํา 

Verb to be มาวางไวหนาประธาน 

ใบความรูที่ 6

Verb ชวย ประธาน สวนขยาย

Am I

Thai?

Is he, she, it, 

Susan, a cat

Are you, we, they, 

Susan and 

Tom, dogs

Are you Thai?
Yes, I am.

Are you Thai? No. I’m not.

Is he Thai? No. he isn’t.
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ประโยคคําถามของ Present Simple Tense

2. ถาประโยคนั้นๆไมมี Verb to be ใหใช Verb to do (do , does) วางไวหนา

ประธาน

*ขอสังเกต การใช Verb to do ในประโยคคําถามเมื่อใช Does กับประธานเอกพจน

ใหตัด s หรือ es ขางหลังคํากิยาทิ้งและคงไวแตคาํกริยาแท ( V.1)

ใบความรูที่ 6 (ตอ)

Verb 

to do

ประธาน กริยาแท

ชองที่ 1

สวนขยาย

Do I, you, we, they
like pizza?

Does he, she, it

Do you like 

cats?

No, I don’t.

Yes, I do.

Does she 

like cats?

Yes, she does.
No, she 

doesn’t.
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ประโยคคําถามของ Present Simple Tense

Wh-Question

มีโครงสรางดังนี้

Examples:

ใบความรูที่ 6 (ตอ)

What อะไร When เมื่อไหร Where ที่ไหน Whose ของใคร 

Why ทาไม Which อันไหน Who ใคร How อยางไร 

Verb to do

(ทําหนาที่เปน

กริยาชวย)

Subject

(ประธาน)

Verb 1

(กริยาแท)

Wh-question

do I, you, we, 

they

play…..

watch…

study….

sleep……

write…….

does she, he, it

I like a dog. What do you like?

He likes 

a dog.

What does 

he like?
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Directions: Make a sentence using words given.

ใชคําที่กําหนดใหแตงประโยค 

Examples : It / a book.

It is a book.

1. I / a teacher

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

2. He / an actor

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

3. The sun / rise / east

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

4. Peter and Sue / friends

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

5. She / go / school / late

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

6. Her house / in London

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

แบบฝกหัดที่ 1
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Directions: Write the correct form of the verbs in present tense.

เปล่ียนคํากริยาใหอยูในรปู present tense

Examples :  You (be)…are……..my best friend.

1. She (wash)………………………..the car in the afternoon.

2. I (do)………………………..homework with friends.

3. A dog (be)………………………..friendly.

4. Peter(watch)………………………..television in the living room.

5. He always (play)………………………..football after school.

6. Jack and Rose (go)………………………..shopping every week.

แบบฝกหัดที่ 2
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Directions : Give the meaning of these adverb

บอกความหมายคําศัพทที่กําหนดให

Examples : sometimes บางคร้ัง

1. usually …………………………

2. never …………………………

3. every day …………………………

4. often …………………………

5. always …………………………

6. twice a week …………………………

แบบฝกหัดที่ 3
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Directions : Make the sentences into negative form.

เปล่ียนประโยคที่กําหนดใหเปนประโยคปฏิเสธ

Examples  : I clean my bedroom at the weekend.

I don’t clean my bedroom at the weekend.

1. We watch football on television.

………………………………………………………………………………………………………………………

2. He is a  young man.

………………………………………………………………………………………………………………………

3. They are my neighbors.

………………………………………………………………………………………………………………………

4.  That elephant is big.

………………………………………………………………………………………………………………………

5. The bus arrives at eight thirty.

………………………………………………………………………………………………………………………

6.  Tony and Sam play computer game with me.

………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝกหัดที่ 4
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Directions: Make sentences into yes-no question form.

เปล่ียนประโยคที่กําหนดให ใหอยูในรปูคาํถาม

Examples  :  The sun is hot.

Is the sun hot?

1. That car is a new car.

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. The teacher lives in a big house.

…………………………………………………………………………………………………………………………

3.  You are hungry.

…………………………………………………………………………………………………………………………

4.  They play computer game in the game shop.

…………………………………………………………………………………………………………………………

5.  Cindy and Judy play volleyball.

…………………………………………………………………………………………………………………………

6.  John gets up early at the weekend.

…………………………………………………………………………………………………………………………

7.  The boy goes to school on foot.

…………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฝกหัดที่ 5
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Directions : Make wh-questions using words given and answer.

ใชคําที่กําหนดใหสรางประโยคคําถาม wh-question และตอบคําถาม

What/you / like / pizza

Question : What do you like?

Answer : I like pizza.

1. Where / she/ live / New York

Question : ……………………………………………………………………………………………..

Answer :…………………………………………………………………………………………………..

2. What / Peter / get up / 7 o’clock

Question : ……………………………………………………………………………………………..

Answer :…………………………………………………………………………………………………..

3. Who / your / best friend / Claudia 

Question : ……………………………………………………………………………………………..

Answer :…………………………………………………………………………………………………..

4. What / language /  they / speak / Spain

Question : ……………………………………………………………………………………………..

Answer :…………………………………………………………………………………………………..

5. Where / Joey / come from / Australia

Question : ……………………………………………………………………………………………..

Answer :…………………………………………………………………………………………………..

แบบฝกหัดที่ 6
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เรื่อง Present Simple Tense

Directions : Choose the correct answer.

คําช้ีแจง : เลือกคําตอบที่ถกูตองที่สดุ

1. Peter ___________ do his homework. 

a. does b. doesn’t 

c. isn’t d. is

2. It ___________a beautiful day today. 

a. am b. are

c. be d. is 

3. ___________I a teacher? 

a. Are b. Be 

c. Am d. Is

4. Do you ___________milk in your coffee? 

a. like b. liked 

c. likes d. liking

5. His friend ___________to school by bicycle. 

a. going b. go 

c. goes d. gone

แบบทดสอบหลังเรียน 

Post-test
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6. Mrs. Black ___________e-mails in the evenings

a. write b. writes 

c. writing d. wrote

7. Cindy and Susan ___________films every weekend.

a. watches b. watching 

c. watched d. watch

8) The girls always ___________ homework at school. 

a. done b. does 

c. do d. doing

9) Every morning my father ___________at 6 o'clock.

a. get up b. got ups 

c. gets up d. getting up

10) The sun ___________in the east.

a. rises b. set

c. sets d. rise

แบบทดสอบหลังเรียน 

Post-test
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Directions: Make a sentence using words given.

ใชคําที่กําหนดใหแตงประโยค 

Examples  : It / a book.

It is a book.

1. I / a teacher

I am a teacher.

2. He / an actor

He is an actor.

3. The sun / rise / east

The sun rises in the east.

4. Peter and Sue / friends

Peter and Sue are friends.

5. She / go / school / late

She goes to school late.

6. Her house / in London

Her house is in London.

เฉลยแบบฝกหัดที่ 1
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Directions: Write the correct form of the verbs in present tense.

เปล่ียนคํากริยาใหอยูในรปู present tense

Examples :  You (be)…are……..my best friend.

1. She (wash)……washes……..the car in the afternoon.

2. I (do)……do…………..homework with friends.

3. A dog (be)………is………..friendly.

4. Peter(watch)……watches………..television in the living room.

5. He always (play)……plays……..football after school.

6. Jack and Rose (go)……go……..shopping every week.

เฉลยแบบฝกหัดที่ 2
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Directions : Give the meaning of these adverb

บอกความหมายคําศัพทที่กําหนดให

Examples : sometimes บางครั้ง

1. usually …โดยปกติ…………

2. never ……ไมเคย………

3. every day ……ทุกๆวัน…………

4. often ……บอยๆ………

5. always …เสมอๆ…………

6. twice a week ……2คร้ังตอสัปดาห…………

เฉลยแบบฝกหัดที่ 3
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Directions : Make the sentences into negative form.

เปล่ียนประโยคที่กําหนดใหเปนประโยคปฏิเสธ

Examples  :  I clean my bedroom at the weekend.

I don’t clean my bedroom at the weekend.

1. We watch football on television.

We don’t watch football on television.

2. He is a  young man.

He is not a young man.

3. They are my neighbors.

They are not my neighbor.

4. That elephant is big.

That elephant isn’t big.

5. The bus arrives at eight thirty.

The bus doesn’t arrive at eight thirty.

6.  Tom and Jerry play computer game with me.

Tom and Jerry don’t play computer game with me.

เฉลยแบบฝกหัดที่ 4
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Directions: Make sentences into yes-no question form.

เปล่ียนประโยคที่กําหนดให ใหอยูในรปูคาํถาม

Examples   :  The sun is hot.

Is the sun hot?

1. That car is a new car.

Is that car a new car?

2. The teacher lives in a big house.

Does the teacher live in a big house?

3.  You are hungry.

Are you hungry?

4.  They play computer game in the game shop.

Do they play computer game in the game shop?

5.  Cindy and Judy play volleyball.

Do Cindy and Judy play volleyball?

6.  John gets up early at the weekend.

Does John get up early at the weekend?

7.  The boy goes to school on foot.

Does the boy go to school on foot?

เฉลยแบบฝกหัดที่ 5
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Directions : Make wh-questions using words given and answer.

ใชคําที่กําหนดใหสรางประโยคคําถาม wh-question และตอบคําถาม

they / like / pizza

Question : What do you like?

Answer : I like pizza.

1. Where/ she/ live / New York

Question : Where does she live?

Answer :She lives in New York.

2. What / Peter / get up / 7 o’clock

Question : What time does Peter get up?

Answer :He gets up at 7 o’clock.

3. Who / your / best friend / Claudia 

Question : Who is your best friend?

Answer : Claudia is.

4. What / language / they / speak / Spain

Question : What language do they speak?

Answer :They speak Spain.

5. Where / Joey / come from / Australia

Question : Where does Joey come from?

Answer :He comes from Australia.

เฉลยแบบฝกหัดที่ 6
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เฉลยแบบทดสอบ

กอนเรียน-หลังเรียน

Pre - test

1. d

2. c

3. b

4. b

5. d

6. a

7. a 

8. c

9. d

10. b

Post - test

1. b

2. d

3. c

4. a

5. c

6. b

7. d 

8. b

9. c

10. a
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