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ค าแนะน าในการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech ส าหรับนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เล่มที่ 4 เรื่อง Adjectives จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรูด้้วย
ตนเอง โดยปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนดังนี้

1.  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้       
เพื่อให้ทราบว่านักเรียนสามารถเรียนรูอ้ะไรได้บ้าง

2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วตรวจค าตอบที่เฉลยไว้ท้ายแบบทดสอบ             
เพื่อให้นักเรียนรูว้่านักเรยีนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษามากน้อยเพียงใด

3. ศึกษาชุดกิจกรรมและท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการทบทวนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ยิ่งขึ้น

4. ท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้วตรวจหาค าตอบที่เฉลยไว้ท้ายแบบทดสอบ              
เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจอีกครั้ง

5. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและไม่เปิดดูเฉลยก่อน
6. ถ้านักเรียนและผู้สนใจต้องการเนือ้หาเพิ่มเติมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้

สามารถค้นคว้าได้จากบรรณานุกรมท้ายเล่ม

ศึกษาค าแนะน าก่อนการใช้นะคะ
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เรื่อง Adjectives

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.3  

น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรือ่งต่างๆ 
โดยการพูดและการเขียน

ตัวชี้วัด
มฐ. ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพื่อน และ

สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
มฐ. ต 1.3 ป.6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่างๆ

ตามท่ีฟัง หรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ Adjective (ค าคุณศัพท)์ ได้

2. นักเรียนสามารถน า Adjective (ค าคุณศัพท)์ มาแต่งประโยคได้



สาระส าคัญ

3

ใช้ขยาย noun กบั pronoun เพ่ือบรรยายใหเ้หน็ลกัษณะของ 
noun หรอื pronoun ชดัเจนย่ิงขึน้ แบง่ออกเป็น adjectives

(ค าคณุศพัท)์ ส  าหรบับอกลกัษณะ บอกปรมิาณ และบอกจ านวน
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง Adjectives

Directions  : Choose the best answer.

ค าชี้แจง     1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน
2. ให้นักเรียนกากบาท   ทับตัวอักษรที่ถูกต้องที่สุด

1.  The man is _____________.
a.  old
b.  cold
c.  young
d.  beautiful

2.  The boy is _____________.
a.  old
b.  cold
c.  young
d.  beautiful

3.  Ice is _____________.
a.  tall
b.  hot
c.  cold
d.  short
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4. The ruler is ________ but the pencil is
_____________.

a.  high/ low
b.  hot/ cold
c.  tall/ short
d.  long/ short

5.  Pun Pun :  I did not see you yesterday.
Nan       :  I was  _____________.

a.  fine
b.  sick
c.  happy
d.  strong

6.  Flank  :  Are  you  _____________.?
Devid :  Yes, I want to eat a bowl of noodle.

a.  sad
b.  angry
c.  thirsty
d.  hungry

7.  There are  ________girls in the classroom.
a.  black
b.  hot
c.  angry
d.  diligent
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง   9-10  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คะแนนระหว่าง   7-8 อยู่ในเกณฑ์ ดี
คะแนนระหว่าง   5-6    อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
คะแนนระหว่าง   0-4 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบจ านวน    10   ข้อ
นักเรียนท าถูกต้อง............... ข้อ

8.  My car is dirty but your car is _____________..
a.  clean
b.  short
c.  tall
d.  long

9.  Look at ! the sky.  It is _____________.
a.  brown
b.  blue
c.  green
d.  yellow

10.  There are  _____________. fish in the jar.
a.  tall
b.  good
c.  small
d.  long
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เร่ือง Adjectives

c2.

a

ฟ

1

d4.

c3.

b5. 10. c

d7.

d6.

b9.

a8.
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ความหมายและประเภทของ Adjectives (ค าคุณศัพท์) 

ค าคุณศัพท์ (Adjectives) คือ ค  าท่ีท  าหนา้ท่ีขยายค านามและค าสรรพนาม              
เพ่ืออธิบายลกัษณะขนาด  รูปรา่ง  คณุภาพ  สี  อารมณ ์ ความรูส้กึ  ของค านามหรอื      
ค าสรรพนามใหม้ีความหมายชดัเจนย่ิงขึน้  เช่น

A red shirt This is a red shirt.
Two small fish There are two small fish.
A happy girl She is a happy girl.  เป็นตน้

ค าคุณศัพท์ (Adjectives)  ที่ควรทราบในระดับช้ันนี้มี 4 ประเภท ดังนี้

1.  ค าคณุศพัทท์ี่บอกขนาด (Size) เช่น  big (ใหญ่)  small (เลก็)  tall (สงู)
2.  ค าคณุศพัทท์ี่บอกความรูส้กึและอาหาร  (felling) เช่น  sad (เศรา้)  thirsty

(กระหาย)  sick (ป่วย)
3.  ค าคณุศพัทท์ี่บอกคณุภาพ  (Quality) เช่น good (ดี)  bad (ไมด่ี)  
diligent (ขยัน)
4.  ค าศพัทบ์อกสี  (Colour) เช่น  red (แดง)  black (ด  า) yellow (เหลือง)   
ซึง่ค  าคณุศพัทเ์หลา่นีเ้ราจะศกึษารายละเอียดในกรอบตอ่ๆไปคะ่

หลักการใช้ค าคุณศัพท์  (Adjectives) ใหป้ฏิบตัิดงันี ้ คือ
1. วางไวห้นา้ค านาม  เช่น a  fat  boy  , a  big  house

2. วางไวห้ลงั Verb to be เช่น  A cat is white, An ant is small.

เป็นตน้

เนื้อหาเยอะหนอ่ยนะเพื่อน ๆ
เข้าใจหรือเปล่าคะ
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ค าคุณศัพท์ที่บอกขนาดและรูปร่าง (Size and Shape)

Adjectives (ค าคณุศพัท)์ บอกขนาดและรูปรา่ง  จะวางไวห้นา้ค านามหรอื
ค าสรรพนาม  ที่ไปขยายหรือวางไว้หลัง  Verb to be เช่น   It is a big house.

a big house a small house

a tall man a short boy

a slim lady a fat man

a thick book a thin book
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คุณศัพท์ที่บอกความรู้สึกและอาการ

เรื่องนี้เป็นเรื่องของค าคุณศัพท์ท่ีบ่งบอกถึงความรู้สึก อาการของค านาม      
ค าสรรพนามหรือประธานของประโยค  เช่น sad (เสียใจ) happy (มีความสขุ) 
angry (โกรธ) etc…

ดูตัวอย่างประโยคและการใช้นะคะ

You are thirsty. She is sad.

They are happy. John is angry.

He is sick. This man is strong.

He is sleepy. That cat is hungry.

I am fine. He is tried.

สังเกตให้ดีนะ  ต าแหน่งของ  Adjectives

(ที่พิมพด์ว้ยอกัษรตวัสีแดง)  จะอยู่หลัง  verb to be นะคะ
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ค าคุณศัพท์ที่บอกคุณภาพ (Adjective of Quality)

ค าคุณศัพท์ท่ีบอกคุณภาพ (Adjective of Quality) หมายถึง  
ค าที่บ่งบอกถึงคุณภาพความดี ไม่ดี สวย ไม่สวย เก่า ไม่เก่า  หรือค าคุณศัพท์ท่ีมี
ความหมายตรงกันข้าม (Opposite word) เช่น good (ดี)  ugly (ขี้เหร่)  
new (ใหม่)  clean (สะอาด)  etc…

Example

John is a good boy. Joe is a bad boy.

My car is new. Your car is old.

My shirt is clean. Your short is dirty.

A girl is beautiful. Kim is ugly.

It’s O.K
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ค าคุณศัพท์บอกสี (Color)

ค าคุณศัพท์บอกสี  (Color) ไดแ้ก่  ค  าต่อไปนี้
Yellow Orange Green Red Pink
Violet Brown Blue Black

ค าคุณศัพท์บอกสีมีหน้าที่ขยายค านามหรือค าสรรพนาม  เพื่อบอกว่าค า
เหล่านั้นมีสีอะไร  เช่น

A leaf is green. A hat is red.

The sky is blue. The sunflowers are yellow. 

Grape is violet. Lotus is pink.

Carrots are orange. The bag is black.

สรุป
เรื่องค าคุณศัพท์บอกสี (Color) มีวิธีการใชเ้หมือนค าคณุศพัท์
ตวัอื่นๆ  คือ วางไวข้า้งหลงั Verb to be.



กิจกรรมที1่
Exercise 1

ความหมายและประเภทของ (Adjectives)

Directions : Write the word above the correct category.
ค าชี้แจง  : จ าแนกค าแต่ละหมวดหมู่แล้วเขียนลงในหมวดหมู่ที่ก าหนดให้

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง    5      อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คะแนนระหว่าง    4      อยู่ในเกณฑ์ ดี
คะแนนระหว่าง    3      อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
คะแนนระหว่าง   0-2 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข

คะแนนเต็ม     5   คะแนน
นักเรียนท าได.้...........คะแนน

13

1. a small bug

2. a good doctor

3. a happy girl

4. a beautiful rainbow 

5. a green apple

Size

___________________

___________________

Felling

___________________

___________________

Quality

___________________

___________________

Color

___________________

___________________



กิจกรรมท่ี 2
Exercise 2

ค าคุณศัพท์ที่บอกขนาดและรูปร่าง (Size and Shape)

Directions : Complete the sentences by using 
the adjectives in the box.

ค าชี้แจง          : น าค าคุณศัพท์ที่ก าหนดให้เติมลงในประโยคให้ถูกต้อง

14

big short thin old long
young thick slim small fat

1. A model is  ________. 

2. That man is  ________. 

3. My house is  _______. 

4. Your hut is  ________. 

5. It is a  ______  book.



เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง   9-10   อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คะแนนระหว่าง   7-8     อยู่ในเกณฑ์ ดี
คะแนนระหว่าง   5-6     อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
คะแนนระหว่าง   0-4 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข

คะแนนเต็ม     10   คะแนน
นักเรียนท าได.้...........คะแนน เกณฑ์การผ่านต้องได้ 8 คะแนนขึ้นไป

6. That book is  ________.

7. A grandfather is  ______.

8. He is a   _________  boy.

9. A rope is  _________.

10. A ruler is  ___________.

15



กิจกรรมท่ี 3
Exercise 3

ค าคุณศัพท์ที่บอกความรู้สึกและอาการ

Directions : Draw the lines matching each item to 
the picture.

ค าชี้แจง          :จงโยงเส้นประโยคและรูปภาพที่มีความหมายตรงกัน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง    5      อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คะแนนระหว่าง    4      อยู่ในเกณฑ์ ดี
คะแนนระหว่าง    3      อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
คะแนนระหว่าง   0-2 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข

คะแนนเต็ม     5   คะแนน
นักเรียนท าได.้...........คะแนน
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1. He is very tired.  A.

2. He is happy.  B. 

3. Tom is hungry.  C.

4. I am fine.  D. 

5. She is sad.  E.



กิจกรรมที่ 4
Exercise 4

ค าคุณศัพท์ที่บอกคุณภาพ (Adjective of Quality)

Directions : Tick  in the box to in front of the correct      
adjectives.

ค าชี้แจง :ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง   หน้าค าคุณศัพท์
ที่เหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง    5      อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คะแนนระหว่าง    4      อยู่ในเกณฑ์ ดี
คะแนนระหว่าง    3      อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
คะแนนระหว่าง   0-2 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข

คะแนนเต็ม     5   คะแนน
นักเรียนท าได.้...........คะแนน
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1. Film is a tall man but Mark is a _______ man.

 short  long  good

2. My dog is white but his dog is _______.

 long  black  big

3. YaYa is beautiful but Tukky is  _____.

 bad  short  ugly

4. A new book is mine.An _______  book is yours.

 tall  old  thin

5. Ice is cold but coffee is  ________.

 hot  new  fat

เกณฑ์การผ่านต้องได้ 4 คะแนนขึ้นไป



กิจกรรมท่ี 5
Exercise 5

ค าคุณศัพท์บอกสี (Color)

Directions  : Fill the adjective of color in the blank.
ค าชี้แจง           : ให้นักเรียนเติมค าคุณศัพท์บอกสีลงในช่องว่างให้เหมาะสม

เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง    5      อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คะแนนระหว่าง    4      อยู่ในเกณฑ์ ดี
คะแนนระหว่าง    3      อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
คะแนนระหว่าง   0-2 อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข

คะแนนเต็ม     5   คะแนน
นักเรียนท าได.้...........คะแนน
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1. The hat is  _______.

2. Two cows are ___ and  _____.

3. There are  ____ chick on the farm.

4. A mangosteen is  ______.

5. A worm is on the _____leaf.

เกณฑ์การผ่านต้องได้ 4 คะแนนขึ้นไป



แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง Adjectives

Directions  : Choose the best answer.
ค าชี้แจง : 1. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน

2. ให้นักเรียนกากบาท   ทับตัวอักษรที่ถูกต้องที่สุด
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1.  There are  ______  fish in the jar.
a.  tall
b.  good
c.  small
d.  long

2.  Look  at !  the sky.  It is  ______.
a.  brown
b.  Blue
c.  Green
d.  yellow

3.  My car is dirty but your car is  _____.
a.  clean
b.  short
c.  tall
d.  long
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4.  There are  ____  girls in  the classroom.
a.  black
b.  hot
c.  angry
d.  diligent

5.  Flank  :  Are  you  _____?
David :  Yes, I want to eat a bowl of noodles.
a.  sad
b.  angry
c.  thirsty
d.  hungry

6.  Pun Pun :  I did not see you yesterday.
Nan      :  I was  _________.
a.  fine
b.  sick
c.  happy
d.  strong

7.  The ruler is _____ but the pencil is ______.
a.  high  /  low
b.  hot  / cold
c.  tall  /  short
d.  long  /  short



เกณฑ์การประเมิน
คะแนนระหว่าง   9-10  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
คะแนนระหว่าง   7-8 อยู่ในเกณฑ์ ดี
คะแนนระหว่าง   5-6    อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
คะแนนระหว่าง   0-4    อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุงแก้ไข
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8.  Ice is  _______.
a.  tall
b.  hot
c.  cold
d.  short

9.  The boy is  _______.
a.  old
b.  long
c.  cold
d.  young

10.  The man is  ______.
a.  old
b.  cold
c.  young
d.  beautiful

เกณฑ์การผ่านต้องได้ 8 คะแนนขึ้นไป



เฉลยกิจกรรมที่ 1
Exercise 1

ความหมายและประเภทของ (Adjectives)

Directions : Write the word above the correct category.
ค าชี้แจง  : จ าแนกค าแต่ละหมวดหมู่แล้วเขียนลงในหมวดหมู่ที่ก าหนดให้
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1. a small bug

2. a good doctor

3. a happy girl

4. a beautiful rainbow 

5. a green apple

Size

a small bug

Felling
a happy girl

Quality

a good doctor
a beautifulrainbow

Color

a green apple

Well done.



เฉลยกิจกรรมที่ 2
Exercise 2

ค าคุณศัพท์ที่บอกขนาดและรูปร่าง (Size and Shape)

Directions : Complete the sentences by using 
the adjectives in the box.

ค าชี้แจง          : น าค าคุณศัพท์ที่ก าหนดให้เติมลงในประโยคให้ถูกต้อง
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big short thin old long
young thick slim small fat

1. A model is  slim   . 

2. That man is  fat   . 

3. My house is  big   . 

4. Your hut is  small   . 

5. It is a  thick   book.



6. That book is  thin   .

7. A grandfather is  old   .

8. He is a   young   boy.

9. A rope is  long   .

10. A ruler is  short   .

It’s easy.
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เฉลยกิจกรรมที่ 3
Exercise 3

ค าคุณศัพท์ที่บอกความรู้สึกและอาการ

Directions : Draw the lines matching each item to 
the picture.

ค าชี้แจง          :จงโยงเส้นประโยคและรูปภาพที่มีความหมายตรงกัน
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1. He is very tired.  A.

2. He is happy.  B. 

3. Tom is hungry.  C.

4. I am fine.  D. 

5. She is sad.  E.

Very easy.



เฉลยกิจกรรมที่ 4
Exercise 4

ค าคุณศัพท์ที่บอกคุณภาพ (Adjective of Quality)

Directions : Tick  in the box to in front of the correct      
adjectives.

ค าชี้แจง :ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ในช่อง   หน้าค าคุณศัพท์
ที่เหมาะสม
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1. Film is a tall man but Mark is a _______ man.

 short  long  good

2. My dog is white but his dog is _______.

 long  black  big

3. YaYa is beautiful but Tukky is  _____.

 bad  short  ugly

4. A new book is mine.An _______  book is yours.

 tall  old  thin

5. Ice is cold but coffee is  ________.

 hot  new  fat











It was great.



เฉลยกิจกรรมที่ 5
Exercise 5

ค าคุณศัพท์บอกสี (Color)

Directions  : Fill the adjective of color in the blank.
ค าชี้แจง           : ให้นักเรียนเติมค าคุณศัพท์บอกสีลงในช่องว่างให้เหมาะสม
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1. The hat is  red.

2. Two cows are white and black.

3. There are yellow chick on the farm.

4. A mangosteen is purple.

5. A worm is on the green leaf.

You are win.



เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เร่ืองAdjectives
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