แบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ
เล่มที่ 8
เรื่อง Present Continuous Tense
โดย
นางสาวอัจฉราพร เทศศิริ
โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และฝึกทักษะการเขียน เพื่อให้สามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฝึก ไปใช้
ประโยชน์ในการเขียนภาษาอังกฤษในโอกาสอื่น ๆ และเพื่อให้นักเรียนสามารถผ่านการทดสอบ
การเขียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ บรรลุถึงมาตรฐานการเรียนรู้ทกี่ าหนดไว้ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 10 เล่ม แต่ละเล่ม มีเนือ้ หา
กิจกรรมที่ให้ฝึกแตกต่างจากกัน ไม่ผูกโยงกัน ผูเ้ รียนจะเริ่มศึกษาและฝึกเล่มใดก่อนก็ได้ ทุกเล่ม
เป็นข้อความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการเขียนภาษาอังกฤษทัง้ สิ้น ผู้ใช้จึงควรศึกษาให้ครบทุกเล่ม และ
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้แบบฝึกฯทีร่ ะบุไว้
หวังว่าแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จะสร้างเสริมความสามารถในการ
เขียนภาษาอังกฤษของผู้ใช้ และมีประโยชน์ต่อการนาไปพันนาความสามารถในทักษะอื่นที่
เกี่ยวข้องได้ไม่มากก็นอ้ ย

อัจฉราพร เทศศิริ

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
คาแนะนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ 1 สังเกตสังกา
กิจกรรมที่ 2 ภาษามีกฎ
กิจกรรมที่ 3 ทดลองฝึกทา
กิจกรรมที่ 4 เขียนซ้าอีกที
กิจกรรมที่ 5 เขียนดีมีรางวัล
Key

i
ii
1
2
3
4
6
7
8

1

คาแนะนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

สาระสาคัญ
การเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กาลังเกิดขึ้น ต้องใช้โครงสร้างประโยค
Present Continuous Tense
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เขียนประโยค Present Continuous Tense ได้ถูกต้อง
2. สามารถเขียนประโยค Present Continuous Tense เพื่อการสื่อสารได้
เนื้อหา โครงสร้างประโยค Present Continuous Tense
ประธาน + verb to be + verb ที่เติม ing + ส่วนขยาย
กิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน
2. แจกแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนศึกษากิจกรรม
ที่ 1 ขั้นสังเกตสังกา แล้วทา กิจกรรมที่ 2 ภาษามีกฎ โดยให้อ่านและร่วมกันทาความเข้าใจ
กฎเกณฑ์ และ ทากิจกรรมที่ 3 ทดลองฝึกทา และ กิจกรรมที่ 4 เขียนซ้าอีกที ด้วยกันทั้ง
กลุ่ม เมื่อนักเรียนทาเสร็จแต่ละกิจกรรม ให้นักเรียนตรวจคาตอบได้จากเฉลยท้ายแบบฝึก
หากมีกิจกรรมใดที่ทาไม่ถูกต้องให้ศึกษากฎเกณฑ์และทาซ้าจนกว่าจะผ่าน ก่อนจะ
ทากิจกรรมต่อไป
3. ให้นักเรียนทากิจกรรมที่ 5 เขียนดีมีรางวัล โดยให้ทาด้วยตนเอง นักเรียน
สามารถย้อนกลับไปดูตัวอย่างและกฎเกณฑ์ได้หากไม่เข้าใจ เมื่อทาเสร็จแล้วนาคาตอบสู่
ครูผู้สอนเพื่อตรวจคาตอบและเก็บคะแนน
เวลาที่ใช้ฝึก 120 นาที
สื่อการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เล่มที่ 8
การวัดผลประเมินผล ตรวจผลงานจากการทาแบบฝึกกิจกรรมที่ 5
โดยใช้เกณฑ์ผ่าน สาหรับผู้ที่ได้คะแนนรวมจากการทาแบบฝึก ร้อยละ 70 ขึ้นไป

2

กิจกรรมที่ 1 สังเกตสังกา
ให้นกั เรียนดูภาพซ้ายมือ และ ประโยคบรรยายภาพด้านขวา
My father

My father is reading a book.
read

My mother
My mother is cooking.
cook

My brother
My brother is watching TV now.
watch TV
A boy
A boy is waiting for the bus.
wait for
Bruce
Bruce is eating.
eat

3

กิจกรรมที่ 2 ภาษามีกฎ
จากประโยคตัวอย่าง เราจะเห็นประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวที่กาลังเกิดขึ้น
ประโยคที่เล่าเรื่องที่กาลังเกิดขึ้นนี้เรียกว่า Present Continuous Tense

Present Continuous Tense เป็นประโยคที่ใช้บอกเล่าเรือ่ งราวทีก่ าลังเกิดขึน้
ในขณะทีพ่ ูด มีโครงสร้างดังนี้
ประธาน + verb to be + verbแท้ทเี่ ติม ing + ส่วนขยาย
ประธาน คือ ผูท้ ี่ทากริยา อาจเป็นคานาม หรือคาสรรพนาม
Verb to be เป็นกริยาช่วย เมื่อจะนาไปใช้ในประโยค จะเปลี่ยนรูปไปตามประธานคือ
- เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ หรือสรรพนาม he, she, it verb to be จะใช้
รูป is
- เมื่อประธานเป็นพหูพจน์คือมีมากกว่า 1 หรือสรรพนาม you, they, we
verb to be จะใช้รูป are
- เมื่อประธานเป็น I verb to be จะใช้รูป am
Verbแท้ ที่แสดงการกระทา เมื่อจะเติม ing จะมีกฎเกณฑ์คอื
- คาพยางค์เดียวที่มีสระเสียงสัน้ ตัวเดียว และมีตัวสะกดตัวเดียว ให้เติม
ตัวสะกดอีก 1 ตัว เช่น sit – sitting, run-running, stop-stopping
- คาที่ลงท้ายด้วย e และ หน้า e เป็นพยัญชนะ ต้องตัด e ออกก่อนจึงเติม
ing เช่น take – taking
ส่วนขยาย เพิ่มส่วนขยายเพื่อให้ประโยคมีใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และท้ายประโยคจะ
ใส่คาบอกเวลา ‘now’

4

กิจกรรมที่ 3 ทดลองฝึกทา
มาลองทาแบบฝึกกันดูนะคะ ให้นักเรียนเติม ingที่
ท้ายคาศัพท์ที่กาหนดให้ในสดมภ์ซ้ายมือ โดย
เขียนลงในสดมภ์ขวามือนะคะ.....ไปเลย ลองทาดู
คาที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กริยา
eat
sleep
sit
read
write
smile
cook
do
drive
sing
swim
take
watch
buy
cry
fly
ride
play
come
go

ง่ายมาก...หมู หมู

เติม ing

5

ทดลองฝึกทา (ต่อ)
ลองทาอีกแบบฝึกนะคะ แบบฝึกนี้
เลือกใช้ verb to be ให้สอดคล้องกับ
ประธานของประโยคค่ะ

จงเติม verb to be ในช่องว่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับประธาน
1. I ……………… washing the dishes in the kitchen now.
2. My mother and I ………………watching TV now.
3. Tyrun and Dino …………. studying English now.
4. The boys ...............playing football.
5. The dog and the cat ……………….running into the house now.
6. A boy ……………..crying now.
7. The birds ……………….singing outside my bedroom now.
8. My brother …………………sleeping now.
9. We ………………going to school now.
10. I ………………taking a shower now.

เพื่อความเข้าใจ ลองทาเล่น ๆ
อีกสักแบบฝึกนะคะ...เปิดหน้าถัดไป
เลยค่ะ

6

กิจกรรมที่ 4 เขียนซ้าอีกที

ข้อ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จงแต่งประโยค Present Continuous Tense จากกลุ่มคาที่กาหนดให้
คาที่กาหนดให้
ประโยค
John / sleep / now
The teacher/ teach/in the hall/now
I / go to school / now
Tyrun and Mapu / play / tennis / now
Students / write/ letters / now
The police / train / the dogs / now
My sister / watch TV / in the living room
My father / wash / his car
Sorrus / run / in the soccer field
Jerry and Tom / eat /lunch
The parents / come / to our class

John is sleeping now.

ใครทำถูกทุกข้อ ก็ไปทำกิจกรรมในกรอบต่อไปนะคะ
.....ใครถูกน้อยกว่ำ 10 ข้อ ให้ไปอ่ำนกรอบ
‘ภำษำมีกฎ ’ แล้วมำลองทำใหม่ค่ะ

7

กิจกรรมที่ 5 เขียนดีมีรางวัล
Granddad (คุณปู่) ส่งข้อความมาทาง Line คุยกับ
Dino ค่ะ Dino พิมพ์ผิดหลายทีเ่ หมือนกันค่ะ
ช่วยแก้ให้Dino ด้วยค่ะ

Hi Dino. How are you?

Hello Granddad. I’m fine, and you?
I’m good. Is everybody at home
now?
Yes.

What is your father doing?

He are fixing the ceiling fan.

What are others doing?
Others? Mom are cooking. Tyrun and Mapu is helping dad.
Lassy are digging the ground in the garden. Champ, my
new cat, are looking at my gold fish. Mrs.Brown is comeing
to our house. She is takeing a big cake. Wow! I is being
hungry. And you? What am you doing?

..

I’m going to your house. And you,
what are you doing?
I are do my homework in the bedroom.

Who is chatting with me, then?

I don’t know. Ha..Ha..Ha

8

Key

เฉลย
กิจกรรมที่ 3 ทดลองฝึกทา

ให้นักเรียนเติม ingที่ท้ายคาศัพท์ทกี่ าหนดให้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

eating
sleeping
sitting
reading
writing
smiling
cooking
doing
driving
singing

11 swimming
12 taking
13 watching
14 buying
15 crying
16 flying
17 riding
18 playing
19 coming
20 going
กิจกรรมที่ 3 ทดลองฝึกทา (ต่อ)
จงเติม verb to be ในช่องว่างให้ถูกต้องเหมาะสมกับประธาน
1. I …am… washing the dishes in the kitchen now.
2. My mother and I …are…watching TV now.
3. Tyrun and Dino …are…. studying English now.
4. The boys ...are.....playing football.
5. The dog and the cat …are….running into the house now.
6. A boy ……is…..crying now.
7. The birds …are….singing outside my bedroom now.
8. My brother …is…sleeping now.
9. We …are……going to school now.
10. I …am taking a shower now.
กิจกรรมที่ 4 เขียนซ้าอีกที
จงแต่งประโยค Present Continuous Tense จากกลุ่มคาที่กาหนดให้
1 The teacher is teaching in the hall now.
2 I am going to school now.
3 Tyrun and Mapu are playing tennis now.
4 Students are writing letters now.
5 The police are training the dogs now.
6 My sister is watching TV in the living room now.
7 My father is washing his car.
8 Sorrus is running in the soccer field.
9 Jerry and Tom are eating lunch.
10 The parents are coming to our class.

ยินดีดว้ ย
คุณผ่านด่านอีกด่าน
หนึ่งแล้ว
ไปสู้ต่อที่
ด่านต่อไป

