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ค าช้ีแจงในการใช้ชุดการสอน 

 
ค าช้ีแจงส าหรับครู 
 

1. ชุดการสอนรายบุคคล การใชค้  า ชุดท่ี 1 เร่ือง  Adjective ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
อยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้ ชุดการสอน การใชค้  า เร่ือง  Adjective  

2. ชุดการสอนเป็นการเรียนรู้แบบรายบุคคล ไดแ้บ่งกิจกรรมออกเป็น 2  
กิจกรรม รวมเป็น 1 ชุดการสอน 

3. ชุดการสอนน้ีใชก้บันกัเรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 40  คน แบ่งเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละ  8  คน  

4.  ใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามบตัรค าสั่ง และตามค าช้ีแจงของแต่ละ 
กิจกรรมซ่ึงประกอบดว้ยบตัรเน้ือหา บตัรกิจกรรมท่ี 1 – 2  และบตัรเฉลยกิจกรรมท่ี 1 - 2  

5.  ระหวา่งท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมในแต่ละกิจกรรม ใหค้รูสังเกต 
พฤติกรรมในขณะปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด 

6. ช้ีแจงขั้นตอนการเรียนใหน้กัเรียนรู้เก่ียวกบับทสนทนาของนกัเรียน            
ในการใชชุ้ดการสอนก่อนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

7. กิจกรรมการเรียนการสอนแบ่งออก 3 ขั้นตอน 
- ขั้นน าเขา้สู่กิจกรรม 
- ขั้นการด าเนินกิจกรรม 
- ขั้นสรุปกิจกรรม 
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ส่ิงทีค่รูต้องเตรียม 

1.  ศึกษาระบบการสอนและขั้นตอนการสอนใหเ้ขา้ใจ บทเรียนจดัเป็นชุด 
การสอนรายบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ยชุดการสอนดงัน้ี 

ก. บตัรค าสั่ง 
ข. บตัรเน้ือหา เร่ือง Adjective  
ค. บตัรกิจกรรม มี  2  กิจกรรม 
ง. บตัรเฉลยกิจกรรม 

2. ศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ 
3. ฝึกการใชส่ื้อ / นวตักรรม 
4. จดัเตรียมซองแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัการท ากิจกรรม พร้อมกบั 

กระดาษและเฉลยแบบทดสอบ 
5.  ซองบตัรกิจกรรม 
6.  กล่องชุดกิจกรรม 

ส่ิงทีนั่กเรียนต้องปฏบิัติ 
 ครูช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบถึงบทบาทของนกัเรียนดงัต่อไปน้ี 

1. นกัเรียนตอ้งท าตามกติกาท่ีตกลงกนัไวใ้นการร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
3. ศึกษาบตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา และบตัรกิจกรรมตามล าดบัโดยไม่ตอ้งรีบ 

ร้อน เม่ือเชา้ใจแลว้ค่อยท ากิจกรรมหรือตอบค าถามทุกขอ้ 
4.  เม่ือท ากิจกรรมในแต่ละกิจกรรมเสร็จแลว้ ใหน้กัเรียนร่วมแสดงความ 

คิดเห็นเพื่อหาค าตอบพร้อม ๆ กนั 
5. นกัเรียนตอ้งศึกษากิจกรรมน้ีดว้ยตนเอง ถา้มีปัญหาหรือขอ้สงสัยให ้

ปรึกษาเพื่อนหรือครูผูส้อนทนัที เพื่อขอค าแนะน าหรือหรือค าปรึกษาต่อไป 
6.  ใหน้กัเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบและหา้มขีดเขียนขอ้ความ 

ลงในเอกสารน้ี  
 



 3 ชุดการสอน  ลกัษณะของค า เร่ือง  Adjective กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 3 

 
7. เม่ือศึกษาเสร็จแลว้ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน แลว้น าคะแนน 

 
ท่ีไดท้ั้งหมดไปบนัทึกในแบบบนัทึกคะแนนท่ีก าหนดไว ้(ก่อนเรียน ระหวา่งกิจกรรม หลงั
เรียน) 

8.  ส่งชุดการสอนคืนใหก้บัครูผูส้อน 
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แผนผงัการจัดการเรียน 

     ท ากจิกรรมทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนกลุ่มที ่1 

 

นักเรียนกลุ่มที ่3 
 

นักเรียนกลุ่มที ่4 

กระดานด า 

โตะ๊ครู 

 

นักเรียนกลุ่มที ่2 

 

นักเรียนกลุ่มที ่5 
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ส่วนประกอบของชุดการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คู่มือครู 1  เล่ม 

2. แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง Adjective and Adverb 

3. ซองแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน พร้อมกระดาษค าตอบ
และซองเฉลยแบบทดสอบ 

4. ซองกจิกรรม 

5. กล่องชุดการสอน 
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         แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3                  
ปีการศึกษา 2551                                                  หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง การใช้ค า 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1                                                          เร่ือง Adjective                                                                                    
เวลา  2 ช่ัวโมง 

 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้  
     มาตรฐาน ต 1.1 เขา้ในกระบวนการฟังและการอ่านสามารถตีความความเร่ืองท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และน าความรู้มาใชอ้ยา่งมีวจิารณญาณ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน  
     อ่านออกเสียงบทอ่านไดถู้กตอ้งตามหลกัการออกเสียงและเหมาะสมกบั 

เน้ือหาท่ีอ่าน 
3.  สาระส าคญั 
 1. เสียงสระต่าง ๆ 

2. เสียงพยญัชนะต่าง ๆ 
3. ค า ค าประสม กลุ่มค า และวลี 
4. ประโยคชนิดต่าง ๆ 
5. บทสนทนา 
6. ขอ้ความสั้น ๆ 
7. เน้ือเร่ืองสั้น ๆ 

     8. บทเพลงหรือบทกลอน 

4.   กจิกรรมการเรียนรู้  
       ช่ัวโมงที ่1 
        ใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 



 7 ชุดการสอน  ลกัษณะของค า เร่ือง  Adjective กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 3 

 ก. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 1. ครูและนกัเรียน สนทนา ทบทวนเก่ียวค า Adjective ท่ีเรียนมาแลว้  
 2. ครูยกตวัอยา่งเก่ียวกบัการใชค้  าคุณศพัท ์ คือค าท่ีใชข้ยายค านามเพื่อใหค้  านามมี
ความหมายชดัเจนเพิ่มมากข้ึน เช่น  a nice student (นกัเรียนท่ีสุภาพเรียบร้อย) 
 3. ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  8  คน เพื่อไปรับชุดการสอน การใชค้  า 
ชุดท่ี 1 เร่ือง Adjective                                                                                      
 4.  สมาชิกภายในกลุ่ม ด าเนินการเลือกหวัหนา้ และเลขาฯกลุ่ม 
 ช่ัวโมงที ่2 

ข. ขั้นเข้าสู่กจิกรรม 
 1. หวัหนา้กลุ่ม อ่านบตัรค าสั่ง แลว้ปฏิบติัตามค าสั่ง 
 2. หวัหนา้กลุ่มเปิดซองเน้ือหาแลว้แจกบตัรเน้ือหาใหส้มาชิกศึกษา 
 3. สมาชิกศึกษาบตัรเน้ือหา เร่ือง Adjective                                                                                       
 4.  ร่วมกนัอภิปราย และท าแบบฝึกกิจกรรม เร่ือง Adjective                                                                                       
 5.  หวัหนา้กลุ่มแจกบตัรค าถาม และกระดาษค าตอบแบบฝึกกิจกรรม                      
ใหส้มาชิกทุกคนท า 
 6.  เลขาฯกลุ่มรับเฉลยแบบฝึกกิจกรรมจากครูมาเฉลยใหส้มาชิกในกลุ่มฟัง 
สมาชิกตรวจค าตอบ  ขอ้ใดผดิใหแ้กค้  าตอบ 
 7.  เลขาฯกลุ่มน าบตัรเฉลยไปคืนครูผูส้อนเกบ็รวบรวมบตัรเน้ือหาเขา้ซองรอท า
กิจกรรมในขั้นต่อไป 
 ค. ขั้นสรุปบทเรียน 
 1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป การใชค้  า เร่ือง Adjective                                                                                       
 2. นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
5.   ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

      1.  ชุดการสอน  การใชค้  า ชุดท่ี 1 เร่ือง Adjective                                                                                       
     2.  หนงัสือแบบเรียนวิชาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
     3.   หอ้งสมุดโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
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6. กระบวนการวดัผลประเมนิผล 

1. สังเกตการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากช้ินงานกลุ่ม 
3. ประเมินจากช้ินงานรายบุคคล 
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วชิาภาษาองักฤษ    ชุดการสอน การใช้ค า                      ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
ชุดการสอนที ่1 เร่ือง  Adjective                                     เวลา 20 นาท ี
ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ                       คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Direction : Choose the correct forms of adjectives 
1. His father is an …………. But his mother is a …………. 
  a.  England…Scotland b. English…Scotland 
  c.  English…Scotch  d.  England…Scottish 
2. She has a cancer. The doctor said it’s not dangerous, so it is a ………case. 

a.  hopeless   b.  hopeful 
c.  hope   d.  hoped 

3.   They are in the ……….season now. 
  a.  rain   b.  raining 
 c.  rainy   d.  rained 
4.   It’s very ………to watch people watching a boxing match. 
  a.  interest   b.  interesting 
  c.  interested    d.  to interest 
5.  You are always sure of a …….. welcome to my house in New York. 
  a.  friend   b.  friendship 
  c.  friendless   d.  friendly 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
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6.   Of course, all of the children were……. about that. 
  a.  happy    b.  happily 
  c.  happier   d.  happiness 
7.   That girl never does ………. work in class. 
  a.  carefully    b.  care 
 c.  careful   d.  caring 
8.  In the library,  Please be  …………… don’t make a ……… noise. 
  a. quiet/quiet   b.  loud/loud 
  c.  quiet/loud    c.  loud/quiet 
9.  The …….. men are standing at the bus stop. 
  a.  three tall thin  b.  three thin tall 
  c.  tall three thin  c.  tall thin three 
10.  This ………… dress are mine. 
  a.  beautiful blue new b.  beautiful new blue 
  c.  new beautiful blue d.  new  blue beautiful 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 

  
 
 
 

1. c 
2. b 
3. c 
4. b 
5. d 
6. a 
7. c 
8. c 
9. a 
10. b 
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 ชุดการสอน การใชค้  า 
ชุดท่ี 1 เร่ือง Adjective     

 
 
 
 

 
ใหน้กัเรียนปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

1. นกัเรียนเปิดซองชุดการสอน การใชค้  า ชุดท่ี 1  เร่ือง  Adjective  

            2. ตั้งใจปฏิบติักิจกรรมทีละขั้นตอนอยา่งระมดัระวงั ไม่ก่อกวนผูอ่ื้น และ 
                ไม่ชกัชวนเพื่อนใหอ้อกนอกลู่นอกทาง 
            3. ประธานกลุ่มแจกบตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา และบตัรกิจกรรมใหส้มาชิกในกลุ่ม 
      ทุกคน 

            4. สมาชิกทุกคนศึกษาบตัรค าสั่ง บตัรเน้ือหา และบตัรกิจกรรม 

            5. สมาชิกทุกคนแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยปฏิบติักิจกรรมตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
            6. สมาชิกทุกคน ร่วมกนัประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมโดยการตรวจแนวการตอบ 

                ค  าถามจากบตัรเฉลย 

 
 

 
 
 

บตัรค าสัง่ 
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Practice Exercise 

Direction : Choose the correct adjectives for each picture to make the  
                    opposite meaning in each item. 
                    full  black ugly  white slow big  dirty short empty  happy  
                    small fat   beautiful    new thin  clean  long  fast old sad     

                                                  
 1.  a_____________ ball    a_____________ ball 

                                                    
2.  a_____________ face    a_____________ face 

                                                          
3.  a_____________ man    a_____________ man 

                                                 
4.  a_____________ hand    a_____________ hand 
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  5.  a_____________ bin    a_____________ bin 

                                                   
6.  a_____________ hair    a_____________ hair 

                                               
   7.  a_____________ sleeves  a_____________ sleeves 

                                            
8.  a_____________ dog    a_____________ dog 

                                               
9.  a_____________ car    a_____________ car 

                                                          
10.  a_____________ child   a_____________ child 
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บัตรเฉลย  

Direction : Choose the correct adjectives for each picture to make the  
                    opposite meaning in each item. 
                    full  black ugly  white slow big  dirty short empty  happy  
                    small fat   beautiful    new  thin  clean  long  fast old sad     

                                                  
 1.  a_____big______ ball    a____small______ ball 

                                                            
2.  a___beautiful____  face   an____ugly______ face 

                                                       
3.  a______fat______ man   a_____thin________ man 

                                                 
4.  a____dirty_______ hand  a_____clean______ hand 
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  5.  a_____full_______ bin   a_____empty______ bin 

                                                   
6.  a______white______ hair   a_____black______ hair 

                                               
   7.  a_____________ sleeves  a_____________ sleeves 

                                            
8.  a____slow_______ dog   a_____fast______ dog 

                                               
9.  a____new_______ car    a______old_____ car 

                                                          
10.  a_____sad______ child   a______happy____ child 
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Adjective  

 

ค าคุณศัพท์ (Adjective) 

 คือ ค าท่ีใชข้ยายความหมายของค านามเพื่อใหค้  านามมีความหมายชดัเจนเพิ่มมากข้ึน เช่น 
   a nice student (นกัเรียนท่ีสุภาพเรียบร้อย) 
   a good student (นกัเรียนท่ีดี) 
 a student a lazy student (นกัเรียนท่ีข้ีเกียจ) 
   an intelligent student (นกัเรียนท่ีฉลาด) 
   a fat student (นกัเรียนท่ีอว้น) 
 จากตวัอย่าง นกัเรียนจะเห็นว่า ค  านามค าว่า a student เม่ือมีค าคุณศพัท์มาขยาย ความหมายก็
ชดัเจนเพิ่มข้ึน ท าใหเ้ราทราบวา่นกัเรียนมีลกัษณะอยา่งไร 

 
ชนิดของค าคุณศัพท์ 
 ค าคุณศัพท์ในภาษาองักฤษมีจ านวนมากมาย เพื่อความสะดวกในการท าความเข้าใจและ
น าไปใช ้ในระดบัน้ีนกัเรียนควรทราบชนิดของค าคุณศพัท ์ต่อไปน้ี 

1. ค าคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive adjective) 
เป็นค าคุณศพัท์ท่ีใช้ขยายค านามเพื่อบอกความเป็นเจา้ของ ว่าใครเป็นเจา้ของค านามนั้น 

ไดแ้ก่ ค  าวา่ my, our, your, his, her, its, their และช่ือคนท่ีเติม ’s เช่น John’s, Bill’s เป็นตน้ 
ตัวอย่าง เช่น 
His computer is very expensive. 
Jack’s parents are very generous. 
Our company makes cars. 
My father is a teacher. 
Their  school is far from here. 

   
 

บตัรเน้ือหา 
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แบบฝึกหัดที ่1 

 
Direction : Complete the dialogue, using possessive adjectives my, you, his, its, etc.). 
GARY       : I’ve lost (1) ……my………. Mobile phone. 
FREDDY : What that on the table? 
GARY : That’s (2) …………………case. But the phone isn’t in it! 
FREDDY : Have you looked in all (3) …………….pockets? 
GARY : Yes, I’ve looked in (4) …………..bag and (5) …….. pocket. 
FREDDY : Have you changed (6) …………. Clothes today? 
GARY     : Yes, I have changed (7) …………….trousers. 
FREDDY  : Have you looked in (8) …………….. old trousers? 
GARRY    :  Yes, but is wasn’t there. Mike and Rachel took me to college in (9) …………… 
                      car this morning. Perhaps I left it there. But I can’t phone Rachel. I don’t know 
                       (10)……… number! 
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บัตรเฉลย 

แบบฝึกหัดที ่1 
 

Direction : Complete the dialogue, using possessive adjectives my, you, his, its, etc.). 
GARY       : I’ve lost (1) ……my………. Mobile phone. 
FREDDY : What that on the table? 
GARY : That’s (2) ………its…………case. But the phone isn’t in it! 
FREDDY : Have you looked in all (3) …your……….pockets? 
GARY : Yes, I’ve looked in (4) …my……..bag and (5) …your.. pocket. 
FREDDY : Have you changed (6) ……your………. Clothes today? 
GARY     : Yes, I have changed (7) …my…….trousers. 
FREDDY  : Have you looked in (8) ……your…….. old trousers? 
GARRY    :  Yes, but is wasn’t there. Mike and Rachel took me to college in (9) …their…… 
                      car this morning. Perhaps I left it there. But I can’t phone Rachel. I don’t know 
                       (10)…her…… number! 
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2.  ค าคุณศัพท์บอกจ านวนนับ (Cardinal number) 

เป็นค าคุณศพัทท่ี์ใชบ้อกจ านวนนบัท่ีแน่นอนของค านาม เช่น one, two, three, ten,  เป็นตน้ 
ตัวอย่าง เช่น 
Human beings have ten fingers. 
My cousins have five big trucks. 
They bought four books from the bookstore. 

         Our house has  ten windows. 
         There are seven days in a week. 
         One day has twenty-four hours. 
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แบบฝึกหัดที ่2 

 
 Direction : Fill the right numbers in the blanks. 

                                                 
 

1.   One hand has…………….. fingers.         2.   Horse has…………….. head. 

                                            
3.   Spiderman has …………….. legs.       4.   Spider has…………….. legs. 

                                                        
5.   Three ants have …………….. legs.       6.   A truck  has……….. wheels. 

 

                                                           
7.   A plane has…………….. wings.       8.   A fish has…………….. legs. 

                                                    
9.   A dragon  has…………….. tail.      10.   A dozen of eggs has ………eggs   
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บัตรเฉลย 

แบบฝึกหัดที ่2 
 

                                          
 

1.   One hand has……five…….. fingers.          2.   Horse has……one….. head. 

                                                
3.   Spiderman has ……two….. legs.        4.   Spider has…eight…….. legs. 

                                                      
5.   Three ants have …eighteen….. legs.        6.   A truck  has…six….. wheels. 

 

                                                              
7.   A plane has…four……….. wings.        8.   A fish has…zeroor,no….. legs. 
 

                                                  
 

9.   A dragon  has…one…….. tail.      10.   A dozen of eggs has twelve eggs   
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3.   ค าคุณศัพท์ทีบ่อกล าดับที ่(Ordinal number) 

เป็นค าคุณศพัทท่ี์ใชข้ยายค านามเพื่อบอกล าดบัท่ี เช่น first, second, third, fourth, fifth, …  
                  เป็นตน้ 

      ตัวอย่างเช่น 
Sam is the first son of his family. 
James won the second prize last week. 
 

 
 
1.  Number 31 is the third  of this buffalo racing. 

        2.   Number 25  is the first of this buffalo racing. 
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แบบฝึกหัดที ่3  

 
          Direction : Put the right ordinal number in the box. 
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บัตรเฉลย 

แบบฝึกหัดที ่3 
 

Direction : Put the right ordinal numbers in the boxes. 
 

 
 
 
 

The first 

The second 

The third 

The fourth 

The fifth 

The seventh 

The sixth 
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4.   ค าคุณศัพท์บอกปริมาณ (Quantitative adjective) 

เป็นค าคุณศพัท์ท่ีใช้ขยายค านาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณส่ิงของเหล่านั้น ว่ามีมากหรือ
นอ้ย แต่ไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน เช่น much, little,  many, few, some, any เป็นตน้ 

much  = มาก ,little = นอ้ย  ใชค้  านามท่ีนบัไม่ได ้  
         much time   much luck   little energy   little money 

many = มาก  few  =  นอ้ย    ใชก้บัค านามพหูพจน์     
         many people   many friends   few cars  few countries 
  ตัวอย่าง เช่น  

Tony drank much coffee at the party last night.    (ในงานเล้ียงเม่ือคืนน้ีโทนีด่ืมกาแฟมาก) 
I have  a few friends in America.  (ฉนัมีเพื่อนนอ้ยท่ีอเมริกา) 
Sue wants to buy many mangoes.  (ฉนัอยากจะซ้ือมะม่วงจ านวนมาก) 

         Henry gave me a little money.   (เฮนรีใหเ้งินฉนัเล็กนอ้ย)    
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แบบฝึกหัดที ่4 

 
Direction :  Complete the sentences by using  much,  many,  few or  little.   

1.  He isn’t very popular. He has ………….... friends. 
  2.  Ann is very busy these days. She has ……………. free time. 
  3.  Did you take ………………. photographs when you were on holiday? 
  4.  I’m not very busy today. I haven’t got ……………. I  do. 
 5.  The museum was very crowded. There are too …………… people. 
  6.  Most of the town is modern. There are ……………… old buildings. 
  7.  The weather has been very dry recently. We’ve had …………………rain. 
 8.  This town is not a very interesting place to visit, so ………… tourists come here. 
  9.  I don’t think Jill would be a good teacher. She’s got ………….. patience. 
 10. She’s lucky. She has ……………… problem.  
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บัตรเฉลย 

แบบฝึกหัดที ่4 
 

 Direction :  Complete the sentences by using  much,  many,  few or  little   
1.  He isn’t very popular. He has ……few……... friends. 

  2.  Ann is very busy these days. She has ……little………. free time. 
  3.  Did you take ……many…………. photographs when you were on holiday? 
  4.  I’m not very busy today. I haven’t got ……much………. I  do. 
 5.  The museum was very crowded. There are too …many………… people. 
  6.  Most of the town is modern. There are ……few………… old buildings. 
  7.  The weather has been very dry recently. We’ve had ……little………rain. 
 8.  This town is not a very interesting place to visit, so …few…… tourists come here. 
  9.  I don’t think Jill would be a good teacher. She’s got …little……….. patience. 
 10. She’s lucky. She has ………few……… problem.  
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5.  ค าคุณศัพท์บอกลกัษณะ (Descriptive adjective) 

เป็นค าคุณศพัทท่ี์ใช้แสดงลกัษณะหรือคุณภาพของคน, สัตว,์ ส่ิงของ และสถานท่ี เพื่อให้
ทราบวา่มีลกัษณะอยา่งไร เช่น good, bad, nice, tall, short, fat, thin, poor, rich, happy, ugly, handsome 
เป็นตน้ 
                  ตัวอย่าง เช่น 

Jack and Jim are good friends. 
Bob Dore is nice. 

         Tom’s friend is very fat but Bill’s friend is thin and tall. 
        Aladin  has much money. He is a rich  man.
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แบบฝึกหัดที ่ 5 

 
Direction :  Complete the sentences by using  stormy  handsome, fat, poor, wide , strong, 
                      tall, bad, happy, flowing  
 

 
 

 
 
                                       
 
    1.  Ethiopia has many …… people.        2.  Smoking in the park is a ….. man. 

 
 
 
 
 
 

               3.  Tom cruise is ………… man.                  4.  Enjoy eating make him a ……….. man.  
 
 
 
 
 
 
               5.  He can lift a heavy thing           6.  He’s ………. and slim. 
                    because he is a ………… man. 
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  7.  He eats ……….. bananas.   8.  She opens …………. door. 
 
 

 

 

 

 

 
 9.   It will rain today because I see …… sky           10.  Chaopraya  river is a …………. river. 
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บัตรเฉลย 

แบบฝึกหัดที ่ 5 
 

Direction :  Complete the sentences by using  stormy  handsome, fat, poor, wide , strong, 
                      tall, bad, happy, flowing  
 

 
 

 
 
                                       
 
    1.  Ethiopia has many poor people.        2.  Smoking in the park is a bad man. 

 
 
 
 
 
 

               3.  Tom cruise is a handsome man.                  4.  Enjoy eating make him a fat man.  
 
 
 
 
 
 
               5.  He can lift a heavy thing           6.  He’s tall and slim. 
                    because he is a strong man. 
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  7.  He eats yellow bananas.   8.  She opens wide door. 
 
 

 

 

 

 

 
 9.   It will rain today because I see stormy sky 10.  Chaopraya  river is a flowing river. 
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6.  ค าคุณศัพท์บอกสี (Color) 

เป็นค าคุณศพัทท่ี์ใชบ้อกสีของวตัถุ, ส่ิงของ เช่น red, yellow, black, white, dark, brown 
เป็นตน้ 

 
ตัวอย่าง เช่น 
She likes the white curtain. 
I like black and white clothes. 
George bought black shoes. 
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แบบฝึกหัดที ่ 6 

 
  ขา้งล่างน้ีคือค าใหก้ารของพยานท่ีพดูถึงโจรปลน้ธนาคาร นกัเรียนคิดวา่ค าใหก้ารของพยาน 
       จะตรงกบัผูต้อ้งสงสัยคนใด? (A – F) 
  He’s tall and slim, wearing a dark suit, dark hat and dark tie, carrying a black briefcase.  
       He’s about 35, has short dark  hair and is clean-shaven without glasses 

 
 
 
 
The answer is ………………….. .
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บัตรเฉลย 

แบบฝึกหัดที ่ 6 
 

  ขา้งล่างน้ีคือค าใหก้ารของพยานท่ีพดูถึงโจรปลน้ธนาคาร นกัเรียนคิดวา่ค าใหก้ารของพยาน 
       จะตรงกบัผูต้อ้งสงสัยคนใด? (A – F) 
  He’s tall and slim, wearing a dark suit, dark hat and dark tie, carrying a black briefcase.  
       He’s about 35, has short dark  hair and is clean-shaven without glasses 

 

 
 
 
The answer is …D……………..  
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7.  ค าคุณศัพท์บอกขนาด (Size) 

เป็นค าคุณศพัทท่ี์ใชข้ยายค านาม เพื่อบอกวา่มีขนาดเป็นอยา่งไร เช่น small, big, large 
เป็นตน้ 

ตัวอย่างเช่น  
Our school is quite large. 
He wants to buy a small house. 
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แบบฝึกหัดที ่7 

 
     Direction :  Complete the dialogue with suitable adjective. 
      use these adjective  ----->   massive, large, little, small, huge,  fat,  short, great, tall, long 

  
     1.  Tanachart has a ………….. flash drive. 
 

              
 
 2. Tokyo is a ……….. city. 
 

                
 
  3.  He enjoy eating so that he is a…………. man  
 

                 
4.  He buys a short pants. 
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  5.  …………. Wall is in China 
 

                
 
  6.  There were tiny orange colored spiders in Vietnam. 
  

                 
 
 7.  A doctor checks eyes of the little panda. 
 

               
 
 8.  Bai-Yok is a tall tower. 

http://www.kachornpon.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/great_wall_of_china.jpg
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  9.   Misisipi is a long river. 
 
 

                    
 
   10.  Jupiter is the most massive planet. 
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บัตรเฉลย 

แบบฝึกหัดที ่7 
 
       Direction :  Complete the dialogue with suitable adjective. 
        use these adjective  ----->   massive, large, little, small, huge,  fat,  short, great, tall, long 

  
     1.   Tanachart has a small flash drive. 
 

                 
 
   2.   Tokyo is a huge city. 
 

                            
 
      3.   He enjoy eating so that he is a  fat man  
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  4.   He buys a short pants. 
 

              
 
   5.   Great Wall is in China 
 

                
 
  6.   There were tiny orange colored spiders in Vietnam. 
  

                      
 
 7.   A doctor checks eyes of the little panda. 
 
 
 

http://www.kachornpon.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/great_wall_of_china.jpg
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    8.   Bai-Yok is a tall tower. 
 

                     
 
    9.   Misisipi is a long river. 
 

                      
 
    10.   Jupiter is the most massive planet. 
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8.  ค าคุณศัพท์ช้ีเฉพาะ (Demonstrative adjective) 

เป็นค าคุณศพัทท่ี์ใชข้ยายค านาม เพื่อบอกช้ีเฉพาะวา่เป็นค านามตวัใด เช่น this, these, those  
                  เป็นตน้ 

ตัวอย่าง เช่น 
I like this jeans but I don’t like those 

  This jacket is nice, but I don’t like that shirt.    
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แบบฝึกหัดที ่8 

 
Direction : Complete the dialogue with this, that , these or those. 
 
 
 
 

I like …(1)… Honda. I prefer …(2)…Suzuki. 

I don’t like …(3)…Ducatis. 

No, But I like…(4)… Kawasakis 

over there. And I like…(5)… girls.  

…(8)… is a fantastic bike! 

Yes, …(9)… is a Yamaha. 

But it’s very expensive. 

…(10)… are cheaper 

…(6)… are  beautiful Kawasakis.It’s 

cheaper than …(7)…Ducatis. 
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บัตรเฉลย 

                                                  แบบฝึกหัดที ่8 
 
Direction : Complete the dialogue with this, that , these or those. 
 
 
 
 

I like this Honda. I prefer that Suzuki. 

I don’t like these Ducatis. 

No, But I like those Kawasakis 

over there. And I like those girls.  

This is a fantastic bike! 

Yes, That is a Yamaha. 

But it’s very expensive. These 

are cheaper 

These are  beautiful Kawasakis.It’s 

cheaper than  those Ducatis. 
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9.  ค าคุณศัพท์บอกสัญชาติ (Nationality) 

เป็นค าคุณศพัทท่ี์ใชข้ยายนาม เพื่อบอกสัญชาติของคน, สัตวแ์ละส่ิงของ  
ตวัอยา่ง เช่น 
Volvo is a Swedish car. 
The American people drink coffee every day. 
Toyota is a Japanese car. 
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แบบฝึกหัดที ่9 

 
Direction : Complete each word in the nationalities column with one of the endings in 

                                       the box.  
 

 
  Countries nationalities 
 1 Canada Canad………            
 2 Brazil Brazil……… 
 3 China Chin………. 
 4 France Fr…………. 
 5 Germany Germ……… 
 6 India Ind……… 
 7 Spain Span……… 
 8 Turkey Turk……… 
 9 United State Americ……… 
 10   Greece Gree……… 

an   ian   ese   ench   ish  k 
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บัตรเฉลย 

                                                  แบบฝึกหัดที ่9 
 

Direction : Complete each word in the nationalities column with one of the       
      endings in the box.  

 
 

  Countries nationalities 
 1 Canada Canadian 
 2 Brazil Brazilian 
 3 China Chinese 
 4 France French 
 5 Germany German 
 6 India Indian 
 7 Spain Spanish 
 8 Turkey Turkish 
 9 United State American 

 10   Greece           Greek

an   ian   ese   ench   ish  k 



 50 ชุดการสอน  ลกัษณะของค า เร่ือง  Adjective กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 3 

 
10.  ค าคุณศัพท์บอกวสัดุ (Material) 

           เป็นค าคุณศพัทท่ี์ใชข้ยายนาม เพื่อบอกใหท้ราบวา่ท ามาจากวสัดุอะไร ส่วนใหญ่ 
                     ค  าคุณศพัทช์นิดน้ีจะเป็นค านามแต่ท าหนา้ท่ีขยายค านาม  

ตวัอยา่ง เช่น 
His house is made of bricks. (บา้นของเขาสร้างดว้ยอิฐ) 
Kate’s wearing a cotton blouse. (เคทสวมเส้ือท่ีท ามาจากฝ้าย) 
There are a lot of plastic flowers in that vase. (มีดอกไมพ้ลาสติกจ านวนมากในแจกนั 

                                                                                     ใบนั้น) 
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แบบฝึกหัดที ่10 

 

Direction : What is the correct of these adjectives? 
                     glass  wooden plastic  brick marble paper crystal  bamboo leather 

 

 
 
A: David has a …(1)…. house!  

 

 
B: He sure does. And I like the …(2)…. door.  

 
 
A: Did you see Indonesian …(3)…. table in his study?  
B: Do you mean that big old table?  
A: Yes, that one. Isn't it nice?  
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B: No, I think it's just a new thing. I prefer that red chair he has in the kitchen.  
     The …(4)…. one.  
A: No, I think red plastic looks cheap.  
 

 
B: But you can't say that the elegant big …(5)…. table he has in the dining room isn't  
     nice, can you?  
A: Oh, that round Italian …(6)….table? Beautiful!  
B: And what a wonderful green Italian …(7)….sofa!  
 

 

 
A: That long green couch? No, I didn't like it - too green! But I did like the small  
      modern …(8)…. chairs he has. Adds a very nice touch.  
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B: Those …(9)….chairs? I thought you didn't like it.  

 

A: But those are nice. Let's say that it's wonderful to have enough money to buy  
      small French …(10)…. chairs, isn't it? 
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บัตรเฉลย 
                                                  แบบฝึกหัดที ่10 

 

Direction : What is the correct of these adjectives? 

A: David has a (1)brick house!  
B: He sure does. And I like the (2) glass door.  
A: Did you see Indonesian (3)teak table in his study?  
B: Do you mean that big old black table?  
A: Yes, that one. Isn't it nice?  
B: No, I think it's just an enormous old round thing. I prefer that small round red table he has  
     in the kitchen. The (4) plastic one.  
A: No, I think red plastic looks cheap*.  
B: But you can't say that the elegant big (5)crystal table he has in the dining room isn't nice,  
     can you?  
A: Oh, that round Italian (6)crystal table? Beautiful!  
B: And what a wonderful green Italian (7)leather sofa!  
A: That long green couch? No, I didn't like it - too green! But I did like the small modern  
      (8)marble chairs he has. Adds a very nice touch.  
B: Those round (9)bamboo chairs? I thought you didn't like it.  
A: But those are nice. Let's say that it's wonderful to have enough money to buy small red  
      French (10)paper chairs, isn't it?  
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ต าแหน่งของค าคุณศัพท์  :  ต าแหน่งของค าคุณศพัทท่ี์พบมากมี 3 ต าแหน่ง คือ 

1. หน้าค านาม (before the noun)  ใหว้างค าคุณศพัทห์นา้ค านามท่ีค าคุณศพัทไ์ปขยาย เช่น 
Billy has got a beautiful car.   There’s a very old church in this village. 
Ann is an intelligent teacher.   Do you like Thai food. 

2. หลงั Verb to be/(is/am/are/was/were… + adjective) เช่น 
The weather (อากาศ) is nice today.    Those flowers are very beautiful. 

3. หลังกริยาที่มีลักษณะเหมือน  Verb to be ซ่ึงเรียกวา่ Linking Verb (Linking Verb + 
adjective) Linking Verb เป็นกริยาท่ีแสดงสภาพของส่ิงต่าง ๆ รวมทั้งสภาพของคนดว้ย เป็นกริยาท่ีไม่
เป็นการกระท า เช่น sound, feel (รู้สึก), appear, taste, become, smell 

The milk turned sour.  (นมเปร้ียว)   It sounds good.  (ท่าทางดูดี) 
 
 
 

การเรียงค าคุณศัพท์ (The order of Adjectives) 
 
 ในบางคร้ังค านามค าเดียว มีค าคุณศพัทม์าขยายพร้อม ๆ กนัหลายค า เม่ือมีค าคุณศพัท์มาขยาย
ค านามมากกวา่หน่ึงค า เราตอ้งจดัเรียงล าดบัก่อนหลงัใหถู้กตอ้ง หลกัการเรียงล าดบัค าคุณศพัทมี์ดงัน้ี 
 ล าดับที ่1 ค าคุณศพัท์ท่ีแสดงความเป็นเจา้ของ หรือค าคุณศพัทท่ี์ช้ีเฉพาะ ค าคุณศพัท์ 2 
ประเภทน้ีจะขยายค านามพร้อมกนัไม่ได ้จะขยายไดค้ร้ังละประเภทเท่านั้น 
 ล าดับที ่2 ค าคุณศพัทแ์สดงล าดบัท่ี 
 ล าดับที ่3 ค าคุณศพัทแ์สดงจ านวนนบั 
 ล าดับที ่4 ค าคุณศพัทแ์สดงขนาด 
 ล าดับที ่5 ค าคุณศพัทแ์สดงลกัษณะทัว่ไป 
 ล าดับที ่6 ค าคุณศพัทแ์สดงอายุ 
 ล าดับที ่7 ค าคุณศพัทแ์สดงสี 
 ล าดับที ่8 ค าคุณศพัทแ์สดงสัญชาติ 
 ล าดับที ่9 ค าคุณศพัทแ์สดงวสัดุท่ีท า 
 ล าดับที ่10 ค าคุณศพัทท่ี์ค าคุณศพัทข์ยาย 
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ไม่ไดห้มายความวา่ ค  าคุณศพัทท์ั้ง 9 ล าดบัน้ีเกิดข้ึนพร้อมกนั ถา้ล าดบัใดไม่มีก็จะขา้มไปยงั

ล าดบัต่อ ๆ ไป เช่น ตวัอยา่งต่อไปน้ี ให้นกัเรียนพิจารณาเองวา่ เป็นค าคุณศพัทร์ะดบัใด ท่ีใชข้ยาย
ค านาม 
 a large wooden table (บอกขนาดและบอกวสัดุท่ีท า) 
 an old French woman (บอกอายแุละบอกสัญชาติ) 
 a big white plastic bag (บอกขนาด, บอกสีและบอกวสัดุท่ีท า) 
 John’s big blue plastic chair (บอกความเป็นเจา้ของ, บอกขนาด, บอกสีและบอกวสัดุ         
ท่ีท า) 
 เพื่อความสะดวกในการท าความเขา้ใจและน าไปใช ้นกัเรียนอาจจะเขียนเป็นแผนผงัการเรียงค า
คุณศพัทไ์ด ้ดงัน้ี 
 แสดงความเป็นเจา้ของ/คุณศพัท์ช้ีเฉพาะ    ล าดบัท่ี    จ  านวนนบั    ขนาด    
ลกัษณะทัว่ไป    อาย ุ   สี    สัญชาติ    วสัดุท่ีท า    ค  านาม 
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บัตรกจิกรรมที ่1 

 
Put the adjectives in the brackets in the correct orders. 
 
1. an unusual ring (gold) 

=………………………………………………………………………………………… 
2. an old lady (nice) 

=………………………………………………………………………………………… 
3. a good-looking man (young) 

= ………………………………………………………………………………………… 
4. a modern house (attractive) 

=  ……………………………………………………………………………………… 
5. black gloves (leather) 

=  ……………………………………………………………………………………… 
6. an American film (old) 

=  ……………………………………………………………………………………… 
7. a large rose (red) 

=  ……………………………………………………………………………………… 
8. a sunny day (lovely) 

=  ……………………………………………………………………………………… 
9. an ugly dress (orange) 

= ………………………………………………………………………………………… 
10. a wide avenue (long) 

=………………………………………………………………………………………… 
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เฉลยบัตรกจิกรรมที ่1 

 
 
 
 
 
 
 

1. an unusual gold ring 
2. a nice old lady 
3. a  good – looking young  man 
4. an  attractive modern house 
5. black leather gloves 
6. an  old  American  film 
7. a large  red rose 
8. a lovely sunny day 
9. an  ugly  orange  dress 
10. a  long  wide  avenue 
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                                         บัตรกจิกรรมที ่ 2 
 

Put the words in the correct orders. 
 
1. children – asleep – the – are? 

=  ……………………………………………………………………………………… 
2. very – city – is – a – New York – modern. 

=  ……………………………………………………………………………………… 
3. building – over – old – that – 500 years – is. 

=  ……………………………………………………………………………………… 
4. don’t – happy – very – you – sound. 

=  ……………………………………………………………………………………… 
5. a – he – very – man – healthy – looks. 

=  ……………………………………………………………………………………… 
6. bridge – long – is – 1.55 kilometers – the. 

=  ……………………………………………………………………………………… 
7. blue – seen – have – my – you – T – shirt – ever? 

=  ……………………………………………………………………………………… 
8. is – a – generous – Kate – woman – very. 

=  ……………………………………………………………………………………… 
9. look – very – Simon – angry – did? 

=  ……………………………………………………………………………………… 
10. some – there – flowers – yellow – beautiful – are – in – the garden. 

=  ……………………………………………………………………………………… 
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                                    เฉลยบัตรกจิกรรมที ่ 2 
 
 
 
 

          1.  Are  the  children  asleep ? 
2.  New  York  is  a  very  modern  city. 
3.  That  building  is over 500 years  old. 
4.  You  don , sound  very  happy. 
5.  He looks  a very  healthy  man. 
6.  The  bridge  is  1.55 kilometers long 
7.  Have  you  very  seen  my  blue T – shirt ? 
8.  Kate is  a  very generous woman. 
9.  Did  Simon  look  very  angry ? 
10. There  are  some  beautiful  yellow  in  the  garden. 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 

 
วชิาภาษาองักฤษ  ชุดการสอน การใช้ค า                       ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 
ชุดการสอนที ่1 เร่ือง  Adjective                                     เวลา 20 นาท ี
ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ                       คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Direction : Choose the correct forms of adjectives 
1.   His father is an …………. But his mother is a …………. 
  a.  England…Scotland b.  English…Scotch  
  c. English…Scotland d.  England…Scottish 
2. She has a cancer. The doctor said it’s not dangerous, so it is a ………case. 

a.  hopeless   b.  hoped 
c.  hope   d.  hopeful  

3.   They are in the ……….season now. 
  a.  rainy   b.  raining 
 c.  rain   d.  rained 
4.   It’s very ………to watch people watching a boxing match. 
  a.  interesting   b.  interest    
  c.  interested    d.  to interest 
5.  You are always sure of a …….. welcome to my house in New York. 
  a.  friend   b.  friendless 
  c.  friendly   d.  friendship   
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6.   Of course, all of the children were……. about that. 
  a.  happier   b.  happiness 
  c.  happily   d.  happy   
7.   That girl never does ………. work in class. 
  a.  carefully    b.  care 
 c.  careful   d.  caring 
8.  In the library,  Please be  …………… don’t make a ……… noise. 
  a. quiet/loud   b.  loud/quiet  
  c. quiet/quiet    d.  loud/loud 
9.  The …….. men are standing at the bus stop. 
  a.  tall three thin  b.  tall thin three  
  c.  three thin tall  d.  three tall thin  
10.  This ………… dress are mine. 
  a.  beautiful new blue  b.  new  blue beautiful 
  c.  beautiful blue new  d.  new beautiful blue  
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1. a 
2. a 
3. b 
4. b 
5. c 
6. c 
7. a 
8. a 
9. a 
10. c 

 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

ตรวจใหค้ะแนน
ตวัเองนะคะ 
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