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                          หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ  ชุด นิทานส่งเสริมคุณธรรม วิชา อ 21102   

            ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เลม่ท่ี 1เร่ือง Super Diligent Roger จดัท าขึน้เพ่ือพฒันา  

               ทกัษะการอา่นภาษาองักฤษและเพิ่มพนูความรู้ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 เน่ืองจาก  

               นกัเรียนมีทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียนอ่อนมาก หนงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือเลม่ท่ี 1 ในจ านวน 4 เลม่  

               ซึง่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ภาษาองักฤษเก่ียวกบัการเป็นเดก็ดี มีความขยนั ตัง้ใจเรียนหนงัสือ  รู้จกัใช้เวลาวา่ง 

               ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนัน้ เด็ก ๆ ยงัได้รับความรู้ในด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เก่ียวกับ   

               Present  Simple Tense อีกด้วย 

                             ขอขอบคณุทา่นผู้อ านวยการโรงเรียน คณะผู้ เช่ียวชาญและผู้ เก่ียวข้องทกุท่าน ท่ีให้ค าปรึกษา   

               ค าแนะน าท่ีทรงคณุคา่แก่ผู้จดัท า ซึง่ท าให้หนงัสือสง่เสริมการอ่านภาษาองักฤษ ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม   

               วิชา อ 21102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เล่มท่ี 1เร่ือง Super Diligent Roger  

                    ได้รับการพฒันาให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ ส าหรับใช้เป็นส่ือในการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนได้อยา่ง 

                มีประสิทธิภาพ 
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1.  ครูศกึษารายละเอียดของหนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม เลม่ท่ี 1     
      เร่ือง Super Diligent Roger ด้วยตนเองให้เข้าใจอยา่งลกึซึง้ 
2. ครูศกึษาวิธีการสอนแบบ 3P 2W โดยมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้ขัน้  Warm up , Presentation, Practice,  
      Production, and Wrap up 
3.  ครูปฐมนิเทศการใช้หนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม เลม่ท่ี 1   
     เร่ือง Super Diligent Roger ให้นกัเรียนทราบอยา่งชดัเจน 
4.  ครูให้นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินความรู้พืน้ฐานของนกัเรียน 
5.  ให้นกัเรียนท าความเข้าใจกบัเนือ้เร่ืองและแบบฝึกหดัทีละขัน้ตอน  หากเกิดปัญหาหรือ              
     มีข้อสงสยัขณะท่ีด าเนินกิจกรรม ครูควรให้ค าแนะน าและให้ความชว่ยเหลือในทนัที 
6.  ครูอนญุาตให้นกัเรียนใช้พจนานกุรม (Dictionary) ในการค้นหาค าศพัท์  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
     ในการเรียนรู้มากขึน้ 
7.  หลงัจากนกัเรียนท าแบบฝึกหดัจากหนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ ชดุ นิทานสง่เสริม 
     คณุธรรม เลม่ท่ี 1 เร่ือง Super Diligent Roger ครบทกุแบบฝึกหดัแล้ว ครูให้นกัเรียนท า 
     แบบทดสอบหลงัเรียน  
8.  ครูให้นกัเรียนบนัทกึคะแนนของตนเองจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหดั            
     และแบบทดสอบหลงัเรียน ลงในตารางบนัทกึคะแนนท้ายเลม่หนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ        
     ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม เลม่ท่ี 1  เร่ือง Super Diligent Roger 
9.  ครูบนัทกึคะแนนของนกัเรียนทกุคนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหดั                 
      และแบบทดสอบหลงัเรียน ลงในตารางบนัทึกคะแนนในคูมื่อการใช้หนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ  
      ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม เลม่ท่ี 1  เร่ือง Super Diligent Roger 
 
 

 

ค ำชีแ้จงกำรใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  ส ำหรับครู 
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1.  ศกึษารายละเอียดของหนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม เลม่ท่ี 1    
      เร่ือง Super Diligent Roger และปฏิบตัติามขัน้ตอน 
2.  ปฏิบตัิตามขัน้ตอนในการใช้หนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ  ชดุ นิทานสง่เสริมคุณธรรม    
    เล่มท่ี 1 เร่ือง Super Diligent Roger ดงันี ้
         2.1  ศกึษามาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดั 
         2.2  ศกึษาจดุประสงค์การเรียนรู้ 
         2.3  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยตนเอง 
         2.4  อา่นและท าความเข้าใจเนือ้หาทกุขัน้ตอน ก่อนท าแบบฝึกหดัในหนงัสือสง่เสริมการอ่าน 
                ภาษาองักฤษ ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม เลม่ท่ี 1 เร่ือง Super Diligent Roger    
         2.5  ท าแบบฝึกหดัและตรวจค าตอบจากเฉลยค าตอบ หากสงสยัหรือไมเ่ข้าใจ ให้นกัเรียน 
                ขอค าแนะน าหรือซกัถามจากครูผู้สอน 
         2.6  ท าแบบทดสอบหลงัเรียน และตรวจค าตอบจากเฉลยค าตอบท้ายเลม่ 
3.  เปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน วา่แตกตา่งกนั 
     มากน้อยเพียงใด เพ่ือดคูวามก้าวหน้าในการเรียนรู้ 
4.  นกัเรียนสามารถใช้พจนานกุรม (Dictionary) ในการค้นหาค าศพัท์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
     ในการเรียนรู้มากขึน้ 
5.  ให้นกัเรียนบนัทกึคะแนนของตนเองจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหดั                
      และแบบทดสอบหลงัเรียน ลงในตารางบนัทกึคะแนนท้ายเลม่หนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ       
      ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม เลม่ท่ี 1  เร่ือง Super Diligent Roger 
6.  ในการท าแบบฝึกหดัในหนงัสือสง่เสริมการอา่นภาษาองักฤษ ชดุ นิทานสง่เสริมคณุธรรม เลม่ท่ี 1    
      เร่ือง Super Diligent Roger ทกุแบบฝึกหดั ขอให้นกัเรียนท าด้วยความตัง้ใจ มีความซ่ือสตัย์           
     ตอ่ตนเอง โดยไมด่เูฉลยก่อนท า 
  

ค ำชีแ้จงกำรใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  ส ำหรับนักเรียน   
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ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1  เล่มที่ 1  เร่ือง Super Diligent Roger 
 

2 



  

 
           
   มำตรฐำน ต 1.1 ม.1/1  ปฏิบตัิตามค าสัง่ ค าขอร้อง ค าแนะน า และค าชีแ้จงง่าย ๆ ท่ีฟังและอา่น 
   มำตรฐำน ต 1.1 ม.1/2  อา่นออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง ( poem)  สัน้ ๆ  ถกูต้อง 
                                         ตามหลกัการอา่น 
   มำตรฐำน ต 1.1 ม.1/4  ระบหุวัข้อเร่ือง (Topic) ใจความส าคญั (main idea) และตอบค าถาม 
                                         จากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน  และเร่ืองสัน้   
   มำตรฐำน ต 1.2 ม.1/4  พดูและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมลู และแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบั 
                                         เร่ืองท่ีฟังหรืออ่านอยา่งเหมาะสม 
   มำตรฐำน ต 2.2 ม.1/1  บอกความเหมือนและความแตกตา่ง  ระหวา่งการออกเสียงประโยค  
                                         ชนิดตา่ง ๆ  การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการล าดบัค า               
                                         ตามโครงสร้างประโยคของภาษาตา่งประเทศและภาษาไทย 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  3 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 



  

                                                                      
 
 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
1. นกัเรียนสามารถแตง่ประโยคโดยใช้โครงสร้างประโยค Present Simple Tense ได้ถกูต้อง 
2. นกัเรียนสามารถแตง่ประโยคค าถามและปฏิเสธโดยใช้กริยาชว่ย do, does, don’t, และ doesn’t 

ได้ถกูต้อง 
3. นกัเรียนสามารถเขียนและบอกความหมายของค าศพัท์จากเนือ้เร่ืองได้ถกูต้อง 
4. นกัเรียนสามารถตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองโดยใช้โครงสร้างประโยค Present Simple Tense  

ได้ถกูต้อง 
5. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ตวัละครจากเนือ้เร่ือง Super Diligent Roger ได้ถกูต้อง 
6. นกัเรียนสามารถอา่นจบัใจความจากเนือ้เร่ือง Super Diligent Roger แล้วเรียงล าดบัเหตกุารณ์ 

ได้ถกูต้อง 
7. นกัเรียนมีความรู้ด้านคณุธรรม ด้วยการเป็นเด็กดี ขยนั  ตัง้ใจเรียนและรู้จกัใช้เวลาวา่ง             

ให้เกิดประโยชน์ 
8. นกัเรียนมีความสขุและสนกุสนานในการเรียนรู้และท าแบบฝึกหดั 
9. นกัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีและมีเจตคตท่ีิดีตอ่วิชาภาษาองักฤษมากขึน้ 
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เด็ก ๆ จะ๊ 

ตอ้งศึกษาจดุประสงคก์ารเรียนรูก้อ่นนะครบั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
จำกกำรเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่งเสริมคุณธรรม 

เล่มที่ 1 เร่ือง  Super Diligent Roger  หลักไวยำกรณ์ Present  Simple  Tense และกำรอ่ำนจับใจควำม 

 
 

 
ตวัอยา่ง  0. The boy sometimes ……………….. on the table. 

a.  sit  b.  sat  c.   sits   d.  is sitting 
1. He never ……………… in Phuket. 

a.  live  b.  lives  c.  is living  d.  lived 
       2. A pilot ……………… to Europe once a week. 
  a.  fly    b.  is flying c.  doesn’t fly  d.  don’t fly 
        3. …………..  they often play football in the field? 
  a.  Do  b.   Does c.  Is   d.  Are 
       4. We ……………… rice and pork once a week. 
  a.  buy  b.  buys  c.  are buying  d.  bought 
Items  5 – 10. Read the passage then answer the questions. 

Tom works at a bank. He is the manager. He starts to work at 8:00 a.m. every day. He finishes  
working at 6:00 p.m. every day. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother  
and sister also work at the bank, but they do not live close to the bank. They drive their cars to work.  
Tom helps all the workers and tells them what to do in the bank. So all the workers love their boss.  
Tom likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom, and they ……(9)…… hello  
to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy.  
Tom really likes his job.  
vocabulary 
manager (n.)  ผูจ้ดัการ  finish (v.)  เสร็จ   also (adv.)  อีกดว้ย boss (n.) เจา้นาย   
worker (n.) คนงาน  customer (n.) ลูกคา้ feel (v.)  รู้สึก  really (adv.)  จริง ๆ 
feel (v.)  รู้สึก    
  

Choose the best correct answer. 
ค ำชี้แจง  เลอืกค าตอบที่ถกูต้องที่สดุเพียงค าตอบเดยีว แล้วกากบาท X ทบัข้อที่เลอืก 

5 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนนท่ีได้ …… คะแนน 

X 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ต่อ 

5. Where does Tom work? 
     a.  at a school   b.  at a bank   
     c.  at a market  d.  at a hospital 
6.  What does Tom do? 

                   a.  the teacher  b.  the customer   
                   c.  the manager  d.  the merchant  
              7.  How does he go to work? 
                   a.  by car   b.  by bus   
                   c.  by van   d.  on foot 
              8.  He  ……………..  his job. 
                   a.  likes   b.  comes    
                   c.  feels   d.  talks  
             9.  Many customers like Tom, and they ……………… hello to him.  
                   a.  speak   b.  say    
                   c.  answer   d.  write 
            10.  The word “him” in line 6 refers to? 
                    a.  the workers  b.  customers   
                    c.  his brother and sister d.   Tom 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Super Diligent Roger 
 

 

7 
เด็กๆ  พรอ้มหรือยงั  มาอ่านเนือ้เร่ืองกนัเถอะ 

Let’s read together…… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good morning,   

my name is Micky.   

Nice to meet you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi, I’m Roger. I study 

at Smart school. Nice to     

meet you, too. Today is 

my first day at school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It was the first day of school; Roger met Micky 

on the way. 
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In the classroom 
 

 

 

 

 

 

Micky, you always sleep in 

the class. It is not a good habit! 

You will get in trouble 

if you don’t pay any attention in class. 
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During the lunch break 
 

 

 

                                                                                     What do you normally do 

    after lunch?  

I go to the playground 

and play with other friends. 

What about you? 

 

I always go to the library. 

I read books to prepare 

for the exam. 
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 After the afternoon class,     

Micky talked with Roger. 
 

 

 

 

What do you normally do 

after school? When I get home, 

I do my homework and then 

I do the housework. 

What about you? 
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I watch T.V. and play 

video games until 

midnight.   
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When it was time for the exam,   

Roger could do it easily because he 

was well-prepared ,but Micky could not do 

the exam because he never studied any lessons. 
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It was time for the exam results. 

Micky did not pass the exam so he cried, 

while Roger was very happy 

because he passed.   
 

 

 

Next time, I will be 

more studious and pay 

more attention in my 

classes.  
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 Moral of the story  
 

 

 

 

 Diligence  brings  success. 

ความขยนัน ามาซึง่ความส าเรจ็ 

 

                              ข้อคดิจากเร่ือง 
 

 

 

 

 เดก็ ๆ การเป็นคนขยนั  ตั้งใจเรียนหนงัสือและทาํตวั 

                           เป็นคนดี  ยอ่มทาํใหเ้รา  ประสบความสาํเร็จในชีวิต….. 

ดูเจา้เหมียวมิคก้ีซิ !  เป็นตวัอยา่งท่ีไม่ดีเลย  ไม่ตั้งใจเรียน  

ไม่รู้จกัแบ่งเวลาใหถู้กตอ้ง  แลว้ผลท่ีตามมา  กท็าํใหส้อบ 

ไม่ผา่น  เดก็ ๆ อยา่เอาอยา่งเจา้เหมียวนะ….. ตอ้งเอาอยา่ง 

เจา้หมานอ้ยโรเจอร์  เพราะการทาํดีตอ้งไดรั้บผลดีแน่นอน
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E                     Exercise 1  

 Find the words in the story and fill 
                             in the blanks. 
                                เด็ก ๆ ช่วยหาคาํศัพท์ในเร่ืองมาเติมให้ตรงกบัความหมาย 

 

 

  
 
 

  

 

 

 

h _ b _ t (n.) นิสยั a _ _e n _ i _ _ 
(n.) ความสนใจ 

_ i _ _ a _ _ 

_(n.) ห้องสมดุ 
 
 
 
 
- 

e _ _ m  (n.) การสอบ 

e _ s _ _ y 
(adv.) โดยง่าย 

r _ _ u _ _ 
(n.) ผลสอบ 

_ r _ _ a _ _ 
(v.) เตรียมตวั 

h _ _ s _ _ o _ k 
(n.) งานบ้าน 

_ _ s _ _ n 
(n.) บทเรียน 

_ _ i l (v.) (สอบ)ตก 

p_ _y g _ _ u _ d 
(n.) สนามเด็กเลน่ 
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a i 

Example 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน  คะแนนท่ีได้ …………… คะแนน 



 

 

 

 

                        Exercise 2  
Let’s guess the meaning of these 
following sentences. 
เด็ก ๆ  ลองทายดูซิว่า ประโยคเหล่านี ้น่าจะแปลว่าอะไร 

 
 

 

             It’s not a good habit. 

                 …………………………..…… 

  Nice to meet you. 
 

            ………………………………………………. 

  You will get in trouble. 

             ………………………………………………. 

  What about you? 

              ……………………………………………… 
 

                                                                          แล้วเธอล่ะ 

                                                                          ยนิดทีี่ได้รู้จกั 

                                                      มันไม่ใช่ลกัษณะนิสัยทีด่เีลย 

                                                                         เธอจะลาํบากนะ 
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มันไม่ใช่ลกัษณะนิสัยทีด่เีลย 

Example 

คะแนนเตม็ 3 คะแนน   

คะแนนท่ีได้ …… คะแนน 
 



 

 18 
Exercise 3 

  Rearrange these following 
  pictures in the correct order. 
เด็ก ๆ  ช่วยเรียงลาํดับภาพเหล่านีใ้ห้ถูกต้อง ตามลาํดับก่อนหลงั 
จากเน้ือเร่ืองนะจ๊ะ 

 

 

1 

 

 

คะแนนเตม็ 4 คะแนน   

คะแนนท่ีได้ ….… คะแนน 
 



Exercise 4 

Answer these following questions. 
จากเน้ือเร่ืองจงตอบคาํถามต่อไปนี ้ โดยเลือกคาํตอบมาตอบให้ถูกต้อง 

 
 

   

   1. What does Micky always do in the class? 

     ……………………………………………………………………… 

   2. What does Roger normally do after lunch? 

     ……………………………………………………………………… 

   3. Does Micky normally help his parents to do housework? 

     ……………………………………………………………………… 

   4. What does Micky do until midnight? 

  ………………………………………………………………………
 
 

 

 

 
 

 

 

He always sleeps in 

the class. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Roger normally goes to the 

library to study the lessons. 
 

 

 

 

Micky watches T.V. and plays 

video games until midnight. 
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   Example       Does Micky study at the same school as Roger? 

               Yes, he does. 
 

5.  What does Roger do when he gets home? 

………………………………………………………………………

……………… 

No, he doesn’t.  
 Yes, he does. 

 

He does his homework and the housework. 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน   

คะแนนท่ีได้ ….… คะแนน 
 



 
 
Grammar Focus  

เดก็ ๆ ลองสังเกตประโยคเหล่านีท้ี่นํามาจากในเร่ือง ว่ามีรูปประโยคและความหมาย
อย่างไร 

 

                                                                                               You always sleep in class. 

เธอหลบัในห้องเรียนเสมอ ๆ 
 

 

                                                What do you normally do 

after lunch? 

เธอมักจะทาํอะไรหลงัจากทานอาหารกลางวนั 
 

            I go to the playground and play with other friends.  

What about you?      

           เราไปสนามเด็กเล่น เล่นกบัเพ่ือน ๆ นะ  แล้วเธอล่ะ 
 

 

 

I always go to the library. 

I read books to prepare  

for the exam. 

เรามกัจะไปห้องสมุดเพ่ือทบทวน 

บทเรียนและอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ 
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                                                                                           What do you normally do 

after school?   

เธอมักจะทาํอะไรตอนเลกิเรียนล่ะ 
 
 

 

 

             When I get home, I do my homework and then I do  

       the housework. What about you? 

เม่ือถึงบ้าน เรากจ็ะทาํการบ้าน หลงัจากน้ันกจ็ะทาํงานบ้าน แล้วเธอล่ะ 
 

 

      I watch T.V. and play 

video games until 

midnight.   

เรากดู็โทรทศัน์ และเล่นเกมจนถึงเทีย่งคืน 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 เอ๊.. เหมยีวสังเกตว่า ประโยคเหล่านี ้

บอกถึงเหตุการณ์ ทีเ่กดิขึน้ 
เป็นประจํา หรือเหตุการณ์ทีเ่ป็นปกติ 
เพ่ือน ๆ  มคีวามเห็นว่าอย่างไรครับ.. 
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ใช่แล้วจ๊ะ..ประโยคเหล่านี ้ใช้กบัเหตุการณ์ที่เกดิขึน้โดยธรรมชาต ิ
         การกระทําที่เป็นกจิวตัร เป็นนิสัย 

เด็ก ๆ กส็ามารถแต่งประโยคแบบนีไ้ด้โดย 

    I   

    You                    + V1(คือ คาํกริยาท่ีไม่ผนัรูป) 

    We   

    They 

He 

    She    + V1(คือ คาํกริยาท่ีไม่ผนัรูป)+ s/es 

    It  

ถา้ประธานของประโยคเป็น He,She, It หรือ ประธานเอกพจนอ่ื์น ๆ 

คาํกริยาตอ้งเติม s หรือ es ดว้ย โดยจะมีวธีิเติมดงัน้ี 

กิริยาทัว่ ๆ ไป เราเติม s ไดเ้ลย เช่น 

open            opens 

speak                  speaks 

กิริยาท่ีลงทา้ยดว้ย o, s, ss, ch, sh, x ใหเ้ติม es เช่น 

go                       goes 

wash            washes 

mix                mixes 
 

 

เด็ก ๆ ใจเยน็ ๆ ค่อย ๆ 

ทาํความเข้าใจ  ไม่ยากเลยจ้ะ… 
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กิริยาท่ีลงทา้ยดว้ย y ถา้หนา้ y เป็นพยญัชนะ 
                      ใหเ้ปล่ียน y เป็น i ก่อนแลว้เติม es เช่น

cry                           cries 

try                            tries 

fly                            flies  

     
กริยาท่ีลงทา้ยดว้ย y และหนา้ y เป็นสระ a, e, i, o, u  

                      ใหเ้ติม s เช่น 

play                         plays 

obey                        obeys 

destroy                    destroys 

buy          buys 
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เม่ือเข้ำใจหลักกำรเตมิ  s หรือ es  
ท้ำยค ำกริยำที่ใช้กับประธำนเอกพจน์
แล้ว เดก็ ๆ ลองศึกษำตัวอย่ำงประโยค 
ในหน้ำถัดไปนะคะ 



 

 

 

 

Examples                                            

 

                          John normally has spaghetti for breakfast. 

               

             The sun rises every day. 

 

             Mary works at the bank.  

  

             He always goes to school early. 

 

             That dog barks every day. 

 

             A baby always cries in the evening. 

 

             Peter plays football after school on Tuesday. 

 

             My mother buys fruit in the morning every day. 

มำดูตัวอย่ำงกันเลย 
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เด็ก ๆ  สงัเกตว่า เราจะพบค าเหลา่นี้ ทีท่ าหน้าที ่

บอกความถีบ่่อย ๆ ในประโยคแบบนีด้ว้ย 
 

 

 

 

 

        always   เสมอ ๆ 

 

 

 

 

 

  every day 

 

 

 

 

 

         ทกุวนั 

        sometimes บางครัง้  every month        ทกุเดอืน 

        usually                    เปน็ประจ า           every week               ทกุอาทติย ์

        generally 

        often 

โดยปกต ิ

 บอ่ย ๆ 

    never          ไมเ่คย 

                                 Examples 

  You always sleep in class. 

                What do you normally do after lunch?   

What do you usually do after school?   
 

I often go to the library. I read books to 

prepare for the exam. 
 

  I generally go to the playground and play with other friends.  

  What about you? 
 

I always watch T.V. and sometimes play 

video games until midnight.   
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Exercise 5 
Complete the sentences below. 

เด็ก ๆ  จงเติมคาํกริยาให้ถูกต้องตามประธานของประโยคนะคะ 

Example  They (come) here every day. 

     They come here every day. 

1. They (run) to school every day. 

 ………………………………………………………… 

2. A teacher (write) on the blackboard every day.   

 ………………………………………………………… 

3.  We (live) in Thailand. 

        ………………………………………………………… 

4.  You (sing) in your bathroom every morning. 

 ………………………………………………………… 

5.  He usually (watch) T.V. until midnight. 

 ………………………………………………………… 

6.  Roger (wash) his hands every day. 

 ........................................................................................ 

7. Roger normally (do) his homework after school. 

 ....................................................................................... 

8.  Micky never (read) books. 

 ....................................................................................... 

26 

คะแนนเตม็ 8 คะแนน  คะแนนท่ีได้ ….… คะแนน 
 



 

รู้มัย้จ้ะว่า verb to be ท่ีเราเห็นในประโยคอยูบ่อ่ย ๆ นัน้ 
คือ Present  Simple Tense นัน่เอง ซึง่ verb to be  
(is, am, are) ใช้ต่างกนัตามประธานของประโยคต่อไปนี ้  

ประธำนเอกพจน์ 

He 
She  
It 
A man 
John 
 
ประธำน 

I         ใช้กบั  am    

 
ประธำนพหูพจน์ 

You 
We 
They 
The doctors 
Nancy and Tony 
 

ใช้กบั  is 

ใช้กบั  are 
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ตัวอย่ำงประโยค 
       She is pretty. 
       John is a boy. 
       I am a student. 
       You are smart. 
       The doctors are clever. 
verb to be ในโครงสร้างประโยค Present Simple Tense มีหลกัการใช้ ดงัต่อไปนี ้
1. to be + adjective หมายถึง การใช้ verb to be ตามด้วยค าคณุศพัท์ เช่น 
         I am happy. 
         You are smart. 
         They are lazy. 
         That dog is fierce. 
         She is pretty. 
2. to be + complement หมายถึง การใช้ verb to be  ตามด้วยค านามและส่วนขยายประโยค  
    เพ่ือให้ประโยคสมบรูณ์ขึน้ ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
    2.1 ประธาน + verb to be ตามด้วยค านาม เช่น 

I am an actress. 
She is a nurse. 
His father is an engineer. 
They are soccer players. 

    2.2 ใช้ในรูปของประโยค There is / There are ตามด้วยค านามและส่วนขยายประโยค เช่น 
There is a pen on the table. 
There are five books in a backpack. 
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กำรสร้ำงประโยคปฏเิสธ  
ถ้าเราจะเปล่ียนรูปประโยคบอกเล่า ให้เป็นประโยคปฏิเสธ สามารถท าได้ง่ายๆ คือ ให้น า not  
มาวางไว้หลงั verb to be (is, am, are) ดงันี ้
 
ประโยคบอกเล่ำ    ประโยคปฏเิสธ    
I am a boy.       I am not a boy. 
He is diligent.     He is not diligent. 
You are short.      You are not short. 
Nick is a policeman.     Nick is not a policeman. 
The dogs are fierce.    The dogs are not fierce. 
There is an umbrella on the wall.   There is not an umbrella on the wall. 
There are seven days in a week.   There are not seven days in a week. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เด็ก ๆ จ้ะ รูปย่อปฏิเสธ ของ verb to be มีดงันี ้ 
am not รูปย่อคือ ’m not   
is not  รูปย่อคือ isn’t 
are not  รูปย่อคือ aren’t 
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ส่วนประโยคค าถาม ก็ไม่ยากจ้ะ แค่ย้าย verb to be มาวางไว้หน้าประธานของประโยค  
ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้
I am beautiful.   =   Am I beautiful? 
He is a doctor.   =  Is he a doctor? 
They are tall.    =  Are they tall? 
 

ถ้าเป็นโครงสร้างประโยค There is / There are ให้เปล่ียนเป็น Is there / Are there  
แล้วตามด้วยประธานของประโยค ดงันี ้
There is a book on the desk.         =   Is there a book on the desk? 
There are many apples in the basket.   =   Are there many apples in the basket? 
 

คราวนีม้าดตูวัอย่างประโยคค าถาม และวิธีการตอบค าถามแบบ short answer เช่น 
Am I beautiful?    Yes, you are.  /  No, you aren’t. 
Is he a doctor?    Yes, he is.  /  No, he isn’t. 
Are you happy?    Yes, I am.  /  No, I’m not. 
Are they tall?     Yes, they are.  /  No, they aren’t. 
Is there a book on the desk?  Yes, there is.  /  No, there isn’t. 
Are there many apples in the basket? Yes, there are.  /  No, there aren’t. 
 

เด็ก ๆ หน้าต่อไป พวกเราจะได้เรียนรู้เก่ียวกบั 
การใช้ verb to do ในโครงสร้างประโยค  
Present Simple Tense  นะคะ  
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เดก็ ๆ  สงสัยรึเปล่าว่า เราจะสามารถสร้างรูปประโยค 
                                          บอกเล่านี ้หรือที่เรียกว่า ประโยค Present Simple Tense 
                                             ให้เป็นประโยคปฏิเสธ หรือ ประโยคคาํถามได้อย่างไร 

 
 

การสร้างประโยคคาํถามและปฏิเสธ โดยใช ้do หรือ does ตามหลกัท่ีวา่ 
การเปล่ียนประโยคบอกเล่าเป็นคาํถามและปฏิเสธนั้น ถา้ไม่มีกริยาช่วย  
(is, am, are, can, should, must) ในประโยค ใหเ้อา verb to do มาใชแ้ทน  
ดงัน้ี 

 

                                            I   

                        You                                 

                         We   

                        They 

                    The boys 

               Bob and Peter  

 

   

                       He 

                         She        

                           It  

                        A girl 

                        Mary 
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ใช ้  do , don’t  

  
 

ประธำนพหพูจน์ 

    ประธำนเอกพจน์ 

ใช ้  does , doesn’t   



 

การสร้างประโยคปฏิเสธและคาํถาม 

ตวัอย่างประโยค การใช้  Does และ doesn’t 

The boy drinks milk.   (ประโยคบอกเล่า) 
The boy doesn’t drink milk.  (ประโยคปฏิเสธ) 
Does the boy drink milk?    (ประโยคคาํถาม) 
 
 
 
1. ให้ดูประธานของประโยคบอกเล่า ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ให้ใช้ Does ขึน้ต้นประโยคคาํถาม 
    ตามด้วยประธานของประโยค แล้วตามด้วยกริยาแท้ทีไ่ม่เติม s หรือ es   
    (จากตัวอย่างประโยคบอกเล่า ประธานคือ The boy เป็นเอกพจน์ จึงต้องใช้ Does ขึน้ต้น  
    ประโยคคาํถาม ส่วนกริยาแท้ คือ drink ไม่ต้องเติม s)  
2. หรือดูกริยาแท้ในประโยคบอกเล่า ถ้ากริยาแท้เติม s หรือ es เม่ือสร้างเป็นประโยคคาํถามให้ใช้   
    Does ขึน้ต้นประโยค ส่วนกริยาแท้ให้ตัด s หรือ es ทิง้ 
    (จากตัวอย่างกริยาแท้ในประโยคบอกเล่าคือ drinks จึงใช้ Does  ขึน้ต้นประโยค  ส่วนกริยา    
    แท้คือ drink  ให้ตัด s ทิง้) 
 
  
 
1. ให้ดูประธานของประโยคบอกเล่า ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ให้เติม doesn’t หน้ากริยาแท้      
    ทีต่ดั  s หรือ es ทิง้ 
    (จากตัวอย่างประธานคือ The boy เป็นเอกพจน์  แล้วเติม doesn’t หน้ากริยาแท้คือ drink) 
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หลกัการใช้ Does 

สร้างประโยคคาํถาม 

หลกัการใช้ doesn’t 
สร้างประโยคปฏิเสธ 
 



 
       
      ลองมาดูตวัอย่างประโยคกนันะคะ 
 

     She watches this programme every day. 

     She doesn’t watch this programme every day.  

     Does she watch this programme every day? 
 

   

     A girl sings well. 

     A girl doesn’t sing well. 

     Does a girl sing well? 
 

       

     Mary lives here. 

     Mary doesn’t live here. 

         Does mary live here? 

    

     It  eats a rat. 

     It doesn’t eat a rat. 

        Does it eat a rat? 
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       ตวัอย่างประโยคการใช้ Do และ don’t 
     We go to school on Mondays. (ประโยคบอกเล่า) 
     We don’t go to school on Mondays. (ประโยคปฏิเสธ) 
     Do we go to school on Mondays?  (ประโยคคาํถาม) 
 

         
        
       1. ให้ดูประธานของประโยคบอกเล่า ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ใช้ Do ขึน้ต้นประโยค 
           ตามด้วยประธาน แล้วตามด้วยกริยาแท้ทีไ่ม่เติม s หรือ es   
           (จากตัวอย่างประโยคบอกเล่า ประธานคือ We  เป็นพหูพจน์ จึงต้องใช้ Do  ขึน้ต้น  
           ประโยคคาํถาม ส่วนกริยาแท้ คือ go ไม่ต้องเติม es)  
       2. หรือดูกริยาแท้ในประโยคบอกเล่า ถ้ากริยาแท้ไม่เติมอะไรเลย เม่ือสร้างเป็นประโยคคาํถาม 
           ให้ใช้ Do ขึน้ต้นประโยค แล้วตามด้วยกริยาแท้ตัวเดิมไม่เปลีย่นแปลง 
           (จากตัวอย่างกริยาแท้ในประโยคบอกเล่าคือ go จึงใช้ Do  ขึน้หน้าประโยค ส่วนกริยาแท้ 
            ใช้ go ตัวเดิม) 
 
        
       
       1. ให้ดูประธานของประโยคบอกเล่า ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้เติม don’t  หน้ากริยาแท้ 
          ทีไ่ม่เติม s หรือ es  
          (จากตัวอย่างประธานคือ We เป็นพหูพจน์ แล้วเติม don’t  หน้ากริยาแท้คือ go) 
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หลกัการใช้ Do  
สร้างประโยคคาํถาม 

     หลกัการใช้ don’t  
     สร้างประโยคปฏิเสธ 
 



      ลองมาดูตวัอย่างประโยคกนันะคะ 
 
    They speak English. 

    They don’t speak English. 

    Do they speak English? 

 

 

    I read every day. 

    I don’t read every day. 

    Do I read every day? 

 

 

   We learn English today. 

   We don’t learn English today. 

   Do we learn English today? 

 

                            

  The boys play football. 

  The boys don’t play football. 

  Do the boys play football? 
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มข้ีอสังเกตจ๊ะเด็ก ๆ ประโยคคาํถามทีใ่ช้
Do และ Does ขึน้ต้นประโยคน้ัน 

คาํกริยาแท้ไม่ต้องเติม s หรือ es นะจ๊ะ 



 

  Exercise 6 

Complete the sentences with do or does. 

ให้เด็ก ๆ  เติม do,does ในช่องว่างให้ถูกต้อง 
                       อย่ำลืมนะ ถ้ำขึน้ต้นประโยคต้องเขียนเป็นตัวอกัษรพมิพ์ใหญ่นะจ๊ะ     
     

Example  …………… he sing well? 

 

1. ……………… it fly well? 

2. ……………… you learn Chinese? 
 

3. ……………… he understand English? 
 

4. ……………… they hear the teacher? 
 

5. ……………… she wash her clothes well? 
 

6.  When ……………… the sun rise? 
 

7.  Where …………… the boys live? 
 

8.  What …………… she like? 
 

9.  Where …………… you go every day? 
 

10. Where ……………… they work? 
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คะแนนเตม็ 10 คะแนน  คะแนนท่ีได้ ….… คะแนน 
 

Does 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Exercise 7 

 

 

 
เดก็ ๆ  ในการทําเป็นประโยคปฏิเสธ  
เดก็ ๆ กส็ามารถนํา not ไปเตมิหลงั do หรือ does 
 ได้เลย เช่น do not หรือ does not  
นอกจากนี ้ยงัเขยีนเป็นรูปย่อได้โดย 

do not  –  don’t 

does not  –  doesn’t 

    Complete the sentences. 

   ให้เด็ก ๆ  เติม do not, does not ในช่องว่างให้ถูกต้อง ( สามารถใช้รูปย่อได้นะจ๊ะ) 
          

 

 

1.  She …………………… sleep here. 
 

2. They ………………… sing well 
 

3. They ……………… open the windows every night. 
 

4.  He ……………… know my friends. 
 

5.  We ……………………. go there every day. 
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 Examples   I …………………. like dogs.   

            หรือ    I …………………. like dogs. 
 

do not 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน  คะแนนท่ีได้ ….… คะแนน 
 

don’t 



 

Exercise 8 
Fill the words under the pictures.       

          นําคาํศัพท์ในตาราง มาเติมให้ตรงกบัรูปภาพ  
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studious          library            happy        sing     

  dance           playground           wash                 cry      read 

lunch                   rise             exam               sleep 

    read 

 
-------- 

Example 
คะแนนเตม็ 12 คะแนน  คะแนนท่ีได้ ….คะแนน 
 

 

 

-------

-------
 

------

-----
-
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Exercise 9 
Fill in the columns. 

ให้เด็ก ๆ เลือกกลุ่มค าด้านล่างมาเติมลงในคอลมัน์เพ่ือบอกลกัษณะนิสยัของ Roger และ 

Micky จากเนือ้เร่ืองให้ถกูต้อง 

Roger Micky 

1. always goes to the library 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. always sleeps in the class 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
 always sleeps in the class                         

always goes to the library 

reads books to prepare for the exam          

is diligent 

doesn’t pay any attention in class      

goes to the playground 

does homework and housework      

plays with other friends 

watches T.V. and plays video games    

can do the exam easily 

passes the exam                                 

fails the exam  
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คะแนนเตม็ 10 คะแนน  คะแนนท่ีได้ ……. คะแนน 
 



 

 
Exercise 10 

      Complete the story by choosing the words, phrases and  

      sentences in the box below. 

ใหเ้ด็ก ๆ เลือกค า กลุม่ค า และประโยค a - k ที่ก าหนดใหใ้นตาราง มาเตมิเนือ้เร่ืองใหส้มบรูณ ์

a. could do    

b. I watch T.V. and play video games until midnight. 

c. You will get in trouble if you don’t pay any attention in class.   

d. happy   

e. What do you normally do after school?   

f. could not do   

g. Roger met Micky on the way.   

h. Micky, you always sleep in the class. 

i. I always go to the library and read books to prepare for the exam.   

j. did not pass the exam    

k. I go to the playground and play with other friends. 
 

It was the first day of school.  …………………………………………………………………… In the classroom,   

Roger looked at Micky and said, “ ………………………………………………………………………..…………” 

“…………………………………………………………………….” During the lunch break, they talked together. 

Micky said, “ …………………………………………………………………………………….”,but Roger said, 

“…………………………………………………………………………” After the afternoon class, Micky talked          

with Roger. “………………………………………………………………………..” Roger answered,  

“I do my homework and housework.” “What about you?”,asked Roger.  

Micky answered,“………………………………………..…………………” When it was time for the exam.  

Roger …………………………………………………it easily, but Micky ………………………………………….… the exam. 

Then it was time for the exam result. Micky ………………………………………………………….. so he cried, 

while Roger was very …………………………………………………………… because he passed. 

 

(g) Roger met Micky on the way.   
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 คะแนนเตม็ 10 คะแนน  คะแนนท่ีได้ ……. คะแนน 
 



 

 

Super Diligent Roger 

                            หมาน้อยโรเจอร์จอมขยนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการไปโรงเรียน มคิกีไ้ด้พบกบัโรเจอร์ ทั้งสองเป็นเพ่ือนกนั                   
           และเรียนห้องเดียวกนั  ในห้องเรียนมคิกีม้กัจะแอบหลบัอยู่เสมอโดยไม่สนใจบทเรียน 

 ทีคุ่ณครูสอน  ตอนพกักลางวนัหลงัจากรับประทานอาหารเสร็จ โรเจอร์มักจะเข้าห้องสมุด   
 เพ่ือทบทวนบทเรียน  ในขณะทีม่คิกีจ้ะออกไปเล่นกบัเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ทีส่นามเด็กเล่น  

 หลงัเลกิเรียนเม่ือโรเจอร์ทาํการบ้านเสร็จแล้ว  กม็ักจะช่วยพ่อแม่ทาํงานบ้านเสมอ ๆ  

 แต่มคิกีเ้อาแต่ดูโทรทศัน์และเล่นเกมจนดึก 

เม่ือถึงเวลาสอบ มคิกีท้าํข้อสอบไม่ได้เพราะไม่เคยสนใจการเรียนเลย  ในขณะที่ 
           โรเจอร์ทาํข้อสอบได้และสอบผ่านในทีสุ่ด  เน่ืองจากขยนัทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ  
          มคิกีเ้สียใจทีท่าํข้อสอบไม่ผ่าน  จึงตั้งใจว่าต่อไปนีจ้ะตั้งใจเรียนและขยนัทบทวนบทเรียน   
           เสมอ ๆ 
 

41 

 



 แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
จำกกำรเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  ชุด นิทำนส่งเสริมคุณธรรม 

เล่มที่ 1 เร่ือง Super Diligent Roger  หลักไวยำกรณ์ เร่ือง Present Simple Tenseและกำรอ่ำนจับใจควำม 

 
 

ตวัอยา่ง  0. The boy sometimes ……………….. on the table. 
a.  sit  b.  sat  c.   sits   d.  is sitting 

1. He never ……………… in Phuket. 
a.  live  b.  lives  c.  is living  d.  lived 

       2. A pilot ……………… to Europe once a week. 
  a.  fly    b.  is flying c.  doesn’t fly  d.  don’t fly 
        3. …………..  they often play football in the field? 
  a.  Do  b.   Does c.  Is   d.  Are 
       4. We ……………… rice and pork once a week. 
  a.  buy  b.  buys  c.  are buying  d.  bought 
Items  5 – 10. Read the passage then answer the questions. 

Tom works at a bank. He is the manager. He starts to work at 8:00 a.m. every day. He finishes   
working at 6:00 p.m. every day. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother 
and sister also work at the bank, but they do not live close to the bank. They drive their cars to work.  
Tom helps all the workers and tells them what to do in the bank. So all the workers love their boss.  
Tom likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom, and they ……(9)…… hello 
to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy.  
Tom really likes his job.  
vocabulary 
manager (n.)  ผูจ้ดัการ  finish (v.)  เสร็จ   also (adv.)  อีกดว้ย boss (n.) เจา้นาย   
worker (n.) คนงาน  customer (n.) ลูกคา้ feel (v.)  รู้สึก  really (adv.)  จริง ๆ 
feel (v.)  รู้สึก    
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Choose the best correct answer. 
ค ำชี้แจง  เลอืกค าตอบที่ถกูต้องที่สดุเพียงค าตอบเดยีว แล้วกากบาท X ทบัข้อที่เลอืก 

X 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

คะแนนท่ีได้ … คะแนน 
 



 
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ต่อ 

5. Where does Tom work? 
     a.  every day  b.  at a bank  c.  manager  d.  the boss 
6.  What does Tom do? 

                   a.  a teacher  b.  a customer  c.  a manager  d.  a merchant  
              7.  How does he go to work? 
                   a.  by car  b.  by bus  c.  by van  d.  walk 
              8.  He  ……………..  his job. 
                   a.  likes  b.  help   c.  feel   d.  talk   
             9.  Many customers like Tom, and they ……………… hello to him.  
                   a.  speak  b.  say   c.  answer  d.  write 
            10.  The word “him” in line 5 refer to? 
                    a.  the workers b.  customers  c.  his brother and sister d.   Tom 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ต่อ 
5. Where does Tom work? 
     a.  at a school   b.  at a bank   
     c.  at a market  d.  at a hospital 
6.  What does Tom do? 

                   a.  the teacher  b.  the customer   
                   c.  the manager  d.  the merchant  
              7.  How does he go to work? 
                   a.  by car   b.  by bus   
                   c.  by van   d.  on foot 
              8.  He  ……………..  his job. 
                   a.  likes   b.  comes    
                   c.  feels   d.  talks  
             9.  Many customers like Tom, and they ……………… hello to him.  
                   a.  speak   b.  say    
                   c.  answer   d.  write 
            10.  The word “him” in line 6 refers to? 
                    a.  the workers  b.  customers   
                    c.  his brother and sister d.   Tom 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน -หลังเรียน (Pretest - Posttest) 
  จำกกำรเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่งเสริมคุณธรรม 

เล่มที่ 1 เร่ือง Super Diligent Roger  หลักไวยำกรณ์ เร่ือง Present Simple Tense  
และกำรอ่ำนจับใจควำม 

____________________________________________________________________________ 

          1.  b    
  2.  c 
  3.  a    
  4.  a 
  5.  b    
  6.  c 
  7.  d    
  8.  a 
  9.  b    
  10. d   
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Exercise 1 

library 

exam 

easily 

            result                            

  
 

 

 

 

 

 

 

attention 

 prepare 

 housework 

  lesson

            playground    

    Exercise 2 

  

 

  Nice to meet you.      You will get in trouble. 

ยนิดีทีไ่ด้รู้จัก                                        เธอจะลาํบากนะ 

  What about you? 

แล้วเธอล่ะ 

     Exercise 3

45 Answer Key 

  Volume 1 

fail 

 

 

4 

5 

4 



Exercise 4 

1. He always sleeps in the class. 

2. Roger normally goes to the library to study the lessons. 

3. No, he doesn’t. 

4. Micky watches T.V. and plays video games until midnight. 

5. He does his homework and the housework.   

Exercise 5 

  1. They run to school every day. 

  2. A teacher writes on the blackboard every day. 

  3. We live in Thailand.  

  4. You sing in your bathroom every morning. 

  5. He usually watches T.V. until midnight. 

  6. Roger washes his hands every day. 

  7. Roger normally does his homework after school. 

  8. Micky never reads books. 

Exercise 6 

  1. Does it fly well? 

  2. Do you learn Chinese? 

  3. Does he understand English? 

  4. Do they hear the teacher? 

  5. Does she wash her clothes well? 

6. When does the sun rise? 

  7. Where do the boys live? 

  8. What does she like? 

9. Where do you go every day? 

  10. Where do they work? 

46 



Exercise 7 

1. She does not sleep here. หรือ She doesn’t sleep here. 

2. They do not sing well. หรือ They don’t sing well. 

3. They do not open the windows every night. หรือ  
    They don’t open the windows every night. 

4. He does not know my friends. หรือ He doesn’t know my friends. 

5. We do not go there every day. หรือ We don’t go there every day. 
 

Exercise 8 
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studious 
 

lunch 
cry 
 

happy 

library wash 

sing exam rise 

   playground  

playground 

playground 

 playground 
 

 

 

………… 

……………

.. 

sleep 

dance 



  
ตำรำงบันทกึคะแนนก่อนเรียน - หลังเรียน 

 จำกกำรเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่งเสริมคุณธรรม                             
วิชำ อ 21102 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน 2 ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 

เล่มที่ 1 เร่ือง Super Diligent Roger 
 

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

รำยกำร คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 10  
 แบบทดสอบหลงัเรียน 10  

ระดบัคณุภาพ  

ผลการประเมิน  
(ผา่น / ไมผ่า่น) 

 

    
 เกณฑ์กำรประเมิน/ระดับคุณภำพ 
 

ระดับคะแนน ระดับคุณภำพ 
9 - 10 ดีมาก 
7 - 8 ดี 
5 - 6 ปานกลาง 
0 - 4 ควรปรับปรุง 

 
  เกณฑ์กำรผ่ำน  นักเรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนได้ระดับคุณภำพตัง้แต่ระดับปำนกลำงขึน้ไป 
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ตำรำงบันทกึคะแนนแบบฝึกหดั 
 จำกกำรเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ชุด นิทำนส่งเสริมคุณธรรม                        

วิชำ อ 21102 ภำษำอังกฤษพืน้ฐำน 2 ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 
เล่มที่ 1 เร่ือง Super Diligent Roger 

Name ………………………………………………………… Class ………… Number ……….. 
รำยกำร  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

Exercise 1 10  
Exercise 2   3  
Exercise 3  4  
Exercise 4  5  
Exercise 5  8  
Exercise 6 10  
Exercise 7  5  
Exercise 8 12  
Exercise 9 10  

  Exercise 10 10  
 รวม 77  

คิดเป็นร้อยละ  
(คะแนนท่ีได้ x 100) 

77 

 
 

ระดบัคณุภาพ  
ผลการประเมิน  
(ผา่น / ไมผ่า่น) 

 

  เกณฑ์กำรประเมิน/ระดับคุณภำพ 
ระดับคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภำพ 

62 - 77     ร้อยละ  80  ขึน้ไป ดีมาก 
54 - 61     ร้อยละ  70 - 79 ดี 
47 - 53     ร้อยละ  60 - 69 ปานกลาง 
39 - 46     ร้อยละ  50 - 59 พอใช้ 
 0 - 38     ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ควรปรับปรุง 

 

  เกณฑ์กำรผ่ำน  นักเรียนได้ระดับคุณภำพตัง้แต่ระดับปำนกลำงขึน้ไป 
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_____________
_____ 



 

 

Exercise 9 

 

 

Roger 

 

 

Micky 

1. always goes to the library 

2. reads books to prepare  

    for the exam 

3. is diligent 

4. does homework and   

    housework 

5. can do the exam easily    

6. passes the exam    

1. always sleeps in the class 

2. doesn’t pay any attention  

    in class 

3. goes to the playground 

4. plays with other friends 

5. watches T.V. and plays  

    video games     

6. fails the exam 
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   playground  

playground 

playground 

 playground 
 

 

 

       It was the first day of school.  ………………………………………………………  

  In the classroom, Roger looked at Micky and said,      

   …………………………………………………………………………. 

“………………………………………………………………………………………………………………….....”  

  During the lunch break, they talked together. Micky said,   

  “……………………………………………………………………………………………….……. ” 

  ,but Roger said,“ …………………………………………………………………………….. 

  ……………………………….……………  After the afternoon class,  

 Micky talked with Roger.“….……………….…………………………………………………..…..”     

 Roger answered, “I do my homework and housework.” 

 “What about you?” ,asked Roger.  

 Micky answered,……………………………………………………………………………………………… 

 When it was time for the exam. Roger ……………………. it easily,  

 but Micky …………………………… the exam. Then it was time for the exam 

result. Micky ……………………………..……………… so he cried,  

 while Roger was very ………………. because he passed. 

 

Mmmmmmmm 

 

 

(g) Roger met Micky on the way. 

“(h) Micky, you always sleep in the class.” 

(c) You will get in trouble if you don’t pay any attention in class.    

(k)I go to the playground and play with other friends. 

(i)I always go to the library and read books  

(e) What do you normally do after school? 

“(b) I watch T.V. and play video games until midnight.” 

 

(a) could do 

(f) could not do 

(j) did not pass the exam 

(d) happy 
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to prepare for the exam.” 

Exercise 10 
 

 



  
             

 

 

 

 

หนงัสอื  :   Super Diligent Roger 
 

  

                                ผูแ้ตง่     :   นางสาววาสนา  พวงแกว้  

                       วาดภาพโดย    :   นายปกรณ ์ตั้งประสาทวงศ ์ 

 

                                                ประวตัผิูแ้ตง่ 

                                 ชือ่           นางสาววาสนา  พวงแก้ว 

                   วฒุกิารศกึษา           ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)  

                                                 สถาบันราชภฏันครปฐม  

                         ต าแหนง่           คร ู   วิทยฐานะครชู านาญการ  

                 สถานทีท่ างาน           โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช 

                                                 บวรนิเวศศาลายา   

                                                 ในพระสงัฆราชูปถมัภ ์ 

                                                 อ าเภอพทุธมณฑล   จังหวัดนครปฐม  

 

ประวตัผิูว้าดภาพ 

                                  ชือ่          นายปกรณ ์ตั้งประสาทวงศ ์ 

                   วฒุกิารศกึษา           ศบ. (ศิลปบัณฑิต)  

                                                 มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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