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แบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ“Tense”
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เลมที่ 1 Present Simple Tense

นางณัฐชยา แพงสกุล
ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรียนชุมชนบานศรีดอนชัย
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
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แบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ“Tense” เลมที่ 1 Present
Simple Tense เปนแบบฝกทีจ่ ัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รหัสวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนนวัตกรรมทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีการแบง
เนื้อหาและเสนอกิจกรรมไวอยางเปนลําดับ เนื้อหาจะเนนทักษะการเขียน เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียน และการเรียนรูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู และเขาใจ เกี่ยวกับทักษะการเขียนที่หลากหลาย จากแบบฝก
ทักษะและทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
จะเปนประโยชนแกครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสงเสริมให
นักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีมีทักษะในการเขียนใหมีประสิทธิภาพมีพื้นฐานในการเขียน
ที่ดี สามารถใชภาษาเปนเครื่องมือแสวงหาความรู และนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ณัฐชยา แพงสกุล

สารบัญ
หนา
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เรื่อง
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คํานํา
สารบัญ
คําชี้แจงสําหรับครูในการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
คําแนะสําหรับนักเรียนในการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
จุดประสงคการเรียนรู
Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3
Exercise 4
Exercise 5
Exercise 6
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Exercise 1
เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Exercise 2
เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Exercise 3
เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Exercise 4
เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Exercise 5
เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ Exercise 6
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน(Post-Test)
บรรณานุกรม

ก
ข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
18
20
22
23
24
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คําชี้แจงสําหรับครใู นการใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน

เมื่อครูผูสอนไดนําแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนไปใชควรปฏิบัติ ดังนี้
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1. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียน ควบคูไปกับแผนการจัดการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. หลังจากไดศึกษาเนื้อหาแลวใหนักเรียน ตอบคําถามเพื่อประเมินความรู
แตละเรื่อง
3. ควรใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
เพื่อความเขาใจโดยครูใหคําแนะนําอยางใกลชิด
4. ใหนักเรียนตรวจสอบเฉลยทายเลม เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะ
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนจบแลวเพื่อทราบผลการเรียนรูของตนเอง
5. ทดสอบความรูหลังเรียน หลังจากที่นักเรียนทําแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนจบชุดแลว ดวยการทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. ใชเปนสื่อการสอนสําหรับครู
7. ใชเปนแบบเรียนที่ใหนักเรียนไดเรียนรู และซอมเสริมความรูตนเองทั้งในและ
นอกเวลาเรียน
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คําแนะนําสําหรับนักเรียน
การใชแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เรื่อง Present Simple Tense
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แบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมี 6 กิจกรรม ใชรวมกับ
แผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง
Present Simple Tense นักเรียนจะตองปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังนี้
1. แบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ การใช Tense เรื่อง
Present Simple Tense เลมนี้ นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถ
ซึ่งประกอบดวย คําชี้แจงการใช จุดประสงคการเรียนรู แบบฝกทักษะการเขียน
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เฉลยคําตอบแบบฝกทักษะการเขียน และเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน(Post-Test)
2. นักเรียนเรียนรูดวยความตั้งใจหากทําไมไดหรือสงสัยใหทบทวนคําอธิบายใน
ใบความรูหรือปรึกษาคุณครู
3. ทําแบบฝกตามใบงาน ตามลําดับขั้นตอน
4. ทําแบบฝกใหครบทุกขั้นตอนดวยความซื่อสัตย
5. การเรียนรูจะสมบรูณมากขึ้น ถานักเรียนทําแบบฝกตามขั้นตอนที่มีในแบบฝก
6. ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ซึ่งอยูทายชุดแบบฝกและเฉลยคําตอบ
เพื่อตรวจสอบความกาวหนา
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จุดประสงคการเรียนรู
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1. นักเรียนสามารถใชคํากริยาสอดคลองกับประธานในประโยคบอกเลา
Present Simple Tense ไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถเปลี่ยนกริยาชองที่ 1 ไดถูกตองตามประธาน
3. นักเรียนสามารถเปลี่ยนประโยคบอกเลา Simple Present Tense เปนประโยค
ปฏิเสธและประโยคคําถามไดถูกตอง
4. นักเรียนสามารถเขียนและตอบคําถาม Yes / No question และ Question
Words ไดถูกตอง
5. นักเรียนใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

f

Name ……………………………………..Class……………………Number……………
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Exercise 1
Directions : Complete the sentences with the correct form of the verbs
in the box.

k.

eat, fly, help, study, go, brush, rain, carry, bother, have, go

no

Example : It rains every day in the rainy season.

If you can’t do them, ask me please.
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1. Thichakorn ........................ English every day.
2. The students ........................ lunch at the school canteen.
3. He usually ........................ his parent after school.
4. A girl ........................ her teeth every morning.
5. The student ........................ to school early.
6. The postman ........................ the parcel to the school.
7. The butterfly ........................ the garden.
8. Suda and Lumduan ........................ to visit their cousin.
9. The birds always ........................ the plants of farmers.
10. The teacher ........................ blue eyes and blond hair.

Name ……………………………………..Class……………………Number……………

Exercise 2
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Direction : Write the sentences in adverbs of frequency.
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Example : She watches television in the evening. (always)
She always watches television in the evening.
1. He goes to school every day. (always)
…………………………………………………………………………………
2. They pay attention to my words. (never)
…………………………………………………………………………………
3. I go to the seaside at weekend. (often)
…………………………………………………………………………………
4. Lucy goes to the beach on holiday. (always)
…………………………………………………………………………………
5. Thai people let their children get married with close cousin. (seldom)
…………………………………………………………………………………
6. The Englishmen drink tea in the afternoon. (usually)
…………………………………………………………………………………
7. Our teacher comes to meet us in the classroom.(often)
………………… ………………………………………………………………
8. The bride gives the groom a ring. (sometimes)
…………………………………………………………………………………
9. The bride wears a white wedding dress and veil. (usually)
…………………………………………………………………………………
10. Marry plays tennis at the club. (sometimes)
…………………………………………………………………………………

Name ……………………………………..Class……………………Number……………

Exercise 3
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Direction : Change these sentences into negative sentences.
Example : He goes to school by bus.
He doesn’t go to school by bus.
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1. He writes the arts column for The Independent.
……………………………………………………………………………
2. We have a new English teacher this year.
……………………………………………………………………………
3. My friend wears the right ring finger.
……………………………………………………………………………
4. She lives with her parents and her brother in a house near her school.
……………………………………………………………………………
5. He plays volleyball in her spare time.
……………………………………………………………………………
6. They study from 8:30 a.m. to 4:00 pm.
……………………………………………………………………………
7. He forgets his homework every day.
……………………………………………………………………………
8. Pupils in his country wear a school uniform.
……………………………………………………………………………
9. Mary watches the news on TV. everyday.
……………………………………………………………………………
10. Philip starts his day with a big breakfast for half an hour.
…………………………………………………………………………..

Name ……………………………………..Class……………………Number……………

Exercise 4
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Directions : Change these sentences into Yes / No question .
Example : He goes to school by bus.
Does he go to school by bus?
1. He writes the arts column for The Independent.
……………………………………………………………………………
2. We have a new English teacher this year.
……………………………………………………………………………
3. My friend wears the right ring finger.
……………………………………………………………………………
4. She lives with her parents and her brother in a house near her school.
……………………………………………………………………………
5. He plays volleyball in her spare time.
……………………………………………………………………………
6. They study from 8:30 a.m. to 4:00 pm.
……………………………………………………………………………
7. He forgets his homework every day.
……………………………………………………………………………
8. Pupils in his country wear a school uniform.
……………………………………………………………………………
9. Mary watches the news on TV. every day.
……………………………………………………………………………
10. Philip starts his day with a big breakfast for half an hour.
………………………………………………………………………………...

Name……………………………………..Class…………..Number…………
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Exercise 5
Direction : Answer the questions.
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1. Does the winter begin in the December and ends in the February?
……………………………………………………………………………
2. Does Thailand have four season?
……………………………………………………………………………
3. Does the earth moves around the moon?
……………………………………………………………………………
4. Do you toothbrush when you get up in the morning?
……………………………………………………………………………
5. Do five Gorillas have ten legs?
……………………………………………………………………………
6. What days do the students study in a week?
……………………………………………………………………………
7. What is the biggest mountain in the world?
……………………………………………………………………………
8. What province is in the North of Thailand?
……………… ………………………………………………………
9. Which colors do you often see during Christmas day?
……………… ………………………………………………………
10. Where does your mother cook food?
……………… ………………………………………………………

Name……………………………………..Class…………..Number…………
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Exercise 6

Direction : Make the questions with the answers order.

no

k.

1. …………………………………………………………………….
She goes cycling with her friends.

an

2. …………………………………………………………………….
The students have lunch at 12.00 o’clock.

ob

3. …………………………………………………………………….
My daughter always does her homework at home.

ro

4. ……………………………………………………………………..
My mother is a teacher in a primary school.

w
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5. ……………………………………………………………………..
She is tall and slim with short black hair?

co
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post–Test)
แบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ”Tense”
เลมที่ 1 Present Simple Tense
Direction : Choose the correct answer.

no

k.

1. My older brother ……….the plants every three weeks.
a. water
b. waters
c. watered
d. is watering

b. Always you go
d. Do you always go

an

2. ………..to school early or late?
a. Do always you go
c. Have you always gone

ro

ob

3. Does your father……….a motorcycle to the post office every day?
a. ride
b. rode
c. ridden
d. riding

w
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4. Miss Becky is sick today. ……….she………….us?
a. Did , teach
b. Does , teach
c. Is , going to teach
d. Has , taught
5. Mrs. Suda sometimes…………her children to the swimming pool.
a. taking
b. took
c. takes
d. is taking
6. Sally wants to buy some blouse. The sale girl says : “……………………”
a. May I know you height?
b. What is you weight ?
c. What size do you take?
d. Can I see your waist ?

co
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7. You are in a grocery and buying many things. When you finish choosing
things. The shop assistant asks whether you want to buy something more.
She says : “…………………………”
a. Do you want anything?
b. Do you want some more?
c. Anything else?
d. Something else?

k.

8. Peter ....................(not watch ) TV now. He ................... (study) in his room.
c. don't watches, studies.

b. doesn't watch, studies.

d. doesn't watches, studies.

no

a. don't watch, studies.

b. want, wants
d. wants, wants

10. Her teacher……have a big car.
a. do
c. don’t

b. does
d. doesn’t
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9. A: What does he………….?
B: He ……. some ice coffee.
a. wants, want
c. wanted, wants

11. Water always ________ at 0 degree Celsius.
a. froze
b. frozen
c. freezes
d. is freezing
12. My mother often ________ on the electric stove.
a. cook
b cooks
c cooked
d is cooking

co
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13. Her daughters usually _____ cartoons on Sunday morning.
a. watch
b. watches
c. are watching
d. are going to watch
14. What kinds of TV program do you like?
a. I like to watch cartoon.
c. I like to swim.

b. I like to play football.
d. I like fishing.

no

k.

15. Where do the students usually do their homework?
a. At the hospital.
b. At school.
c. At home.
d. At the market.

ob

an

16. He go to see ………….in the hospital.
a. farmer
b. doctor
c. policeman
d. teacher

w
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17. What sports do you like?
a. I like baseball.
c. I like concerts.

b. I like fashion shows.
d. I can’t ride horse.

w

w

Situation : At school. (ขอ18-20 )
A: How do you get to school?
B : ..................18.................. .
A: How long does it take you to get from home to school?
B ..................19.................. .
A: How far is it from your home to school?
B : ..................20.................. .

b. It takes twenty-five minutes.
d. I take the school bus.

19. a. It takes one hour.
c. It is not far.

b. It takes turn.
d. I can ride my bike.

20. a. It’s three o’clock.
c. It’s about three kilometers.

b. I walk to school.
d. It takes one hour.
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18. a. I get up at six o’clock.
c. It’s three miles.

Good luck for everybody.
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เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense
Exercise 1

k.

Directions : Complete the sentences with the correct form of the verbs
in the box.

no

eat, fly, help, study, go, brush, rain, carry, bother, have, go

an

Example : It rains everyday in the rainy season.
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1. Thichakorn studies English every day.
2. The students have lunch at the school canteen.
3. He usually helps his parent after school.
4. A girl brushes her teeth every morning.
5. The student goes to school early.
6. The postman carries the parcel to the school.
7. The butterfly flies in the garden.
8. Suda and Lumduan go to visit their cousin.
9. The birds always bother the plants of farmers.
10. The teacher has blue eyes and blond hair.
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เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense
Exercise 2

Direction : Write the sentences in adverbs of frequency.

w

w

w
.k

ro

ob

an

no

k.

1. He goes to school every day. (always)
He always goes to school every day.
2. They pay attention to my words. (never)
They never pay attention to my words.
3. I go to the seaside at weekend. (often)
I often go to the seaside at weekend.
4. Lucy goes to the beach on holiday. (always)
Lucy always goes to the beach on holiday.
5. Thai people let their children get married with close cousin. (seldom)
Thai people seldom let their children get married with close cousin.
6. The Englishmen drink tea in the afternoon. (usually)
The Englishmen usually drink tea in the afternoon.
7. Our teacher comes to meet us in the classroom.(often)
Our teacher comes to meet us in the classroom.
8. The bride gives the groom a ring. (sometimes)
The bride sometimes gives the groom a ring.
9. The bride wears a white wedding dress and veil. (usually)
The bride usually wears a white wedding dress and veil.
10. Marry plays tennis at the club. (sometimes)
Marry sometimes plays tennis at the club.
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เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense
Exercise 3

k.

Direction : Change these sentences into negative sentences.

w
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no

1. He writes the arts column for The Independent.
He doesn’t write the arts column for The Independent.
2. We have a new English teacher this year.
We don’t have a new English teacher this year.
3. My friend wears the right ring finger.
My friend doesn’t wear the right ring finger.
4. She lives with her parents and her brother in a house near her school.
She doesn’t live with her parents and her brother in a house
near her school.
5. He plays volleyball in her spare time.
He doesn’t play volleyball in her spare time.
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เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense
Exercise 3
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6. They study from 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
They don’t study from 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
7. He forgets his homework every day.
He doesn’t forget his homework every day.
8. Pupils in his country wear a school uniform.
Pupils in his country don’t wear a school uniform.
9. Mary watches the news on TV. everyday.
Mary doesn’t watch the news on TV. everyday.
10. Philip starts with his day with a big breakfast for half an hour.
Philip don’t start with his day with a big breakfast for half an hour.

If you don’t understand.
You should ask me, please.
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เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense

k.

Exercise 4

no

Direction : Change these sentences into Yes/No question.
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1. He writes the arts column for The Independent.
Does he write the arts column for The Independent?
2. We have a new English teacher this year.
Do we have a new English teacher this year?
3. My friend wears the right ring finger.
Does my friend wear the right ring finger?
4. She lives with her parents and her brother in a house near her school.
Does she live with her parents and her brother in a house
near her school?
5. He plays volleyball in her spare time.
Does he play volleyball in her spare time?
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เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense
Exercise 4
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6. They study from 8:30 a.m. to 4:00 pm.
Do they study from 8:30 a.m. to 4:00 p.m.?
7. He forgets his homework every day.
Does he forget his homework every day?
8. Pupils in his country wear a school uniform.
Do pupils in his country wear a school uniform?
9. Mary watches the news on TV. every day.
Does Mary watch the news on TV. every day?
10. Philip starts his day with a big breakfast for half an hour.
Does Philip start his day with a big breakfast for half an hour?
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เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense

Direction : Answer the questions.

k.

Exercise 5

no

1. Does the winter begin in the December and ends in the February?
Yes, it does.

an

2. Does Thailand have four season?
No, it doesn’t.

ro

ob

3. Does the earth moves around the moon?
No, it doesn’t.

w
.k

4. Do you toothbrush when you get up in the morning?
Yes, I do.

w

w

5. Do five Gorillas have ten legs?
No, they don’t.
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เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense
Exercise 5

k.

6. What days do the students study in a week?
They study on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.

no

7. What is the biggest mountain in the world?
The biggest mountain in the world is Everest.

ob

an

8. What province is in the North of Thailand?
Chiangrai province is in the North of Thailand.

ro

9. What colors do you often see during Christmas day?
I often see green, red and white during Christmas day.

w

w

w
.k

10. Where does your mother cook food?
My mother cooks food in the kitchen.

co
m

เฉลยแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense
Exercise 6

no

1. Who does she go cycling with?
She goes cycling with her friends.

k.

Direction : Make the questions with the answers order.

an

2. What time do the students have lunch?
The students have lunch at 12.00 o’clock.

ob

3. Where does your daughter always do homework?
My daughter always does her homework at home.

ro

4. What is your mother do?
My mother is a teacher in a primary school.

w

w

w
.k

5. What does she look like?
She is tall and slim with short black hair?

ro
w
.k
w

w

คําตอบ
C
B
B
A
C
B
A
D
A
C

no

k.

ขอที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

an

คําตอบ
B
D
A
B
C
C
C
B
B
D

ob

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
แบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ”Tense”
เลมที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense
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