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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง Prefixes 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
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 Prefix  คือ “อุปสรรค”   ท่ีใชเ้ติมหนา้ค าฐาน Base word เพื่อสร้างค าใหม่ ไดค้วามหมายท่ี
เปล่ียนไปจากเดิมหรือท าใหค้  าเปล่ียนรูปจากค านามเป็นค ากริยา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
 
   1.เติมข้างหน้าแล้วท าให้ค าน้ันมีความหมายตรงกนัข้าม เช่น un-,dis-,in-,non- ,mis- เป็นตน้                             
ตวัอยา่งเช่น   1.1 un-  (ไม่)  โดยปกติใชเ้ติมขา้งหนา้ค าคุณศพัท์(Adj.) เช่น  
                            clean                                unclean                                 ไม่สะอาด   
                            lucky                               unlucky                                  ไม่มีโชค     
                     1.2 dis-  (ไม่)   ใชเ้ติมขา้งหนา้กริยา(V.),ค านาม(N.),ค าคุณศพัท(์Adj.) เช่น 
                            like(v.)                             dislike                                    ไม่ชอบ 
                          honest(adj.)                       dishonest                              ไม่ซ่ือสัตย ์
                          comfort(n.)                      discomfort                              ความไม่สะดวก 
                    1.3 in- (im-,il-,ir-) (ไม่) ใชเ้ติมขา้งหนา้ค าคุณศพัทเ์ท่านั้น แต่จะใชอุ้ปสรรคตวัไหนเติม  
มีหลกัเกณฑด์งัน้ี- ใช ้im- เม่ือคุณศพัทต์วันั้นข้ึนดว้ยพยญัชนะ b,m,p เช่น :- 
 Possible  เป็นไปได ้ impossible เป็นไปไม่ได ้
 Mortal     ตอ้งตาย  immortal ไม่ตาย 
 Proper  เหมาะสม improper ไม่เหมาะสม 
                          - ใช ้il- เติม เม่ือคุณศพัทต์วันั้นข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะ l  เช่น :- 
 literate อ่านออกเขียนได ้ illiterate  อ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้
 legal ถูกกฎหมาย  illegal  ผดิกฎหมาย 
  -ใช ้ir- เติม เม่ือคุณศพัทต์วันั้นข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะ r เช่น :- 
 regular  ปกติ  irregular ไม่ปกติ 
 rational  มีเหตุผล  irrational ไม่มีเหตุผล 
 responsible            รับผดิชอบ irresponsible ไม่รับผดิชอบ 
                 - ใช้ in เติม เม่ือคุณศพัทต์วันั้นข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะนอกจากท่ีกล่าวมาแลว้  เช่น :- 
 definite  จ ากดั  indefinite ไม่จ  ากดั 
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 visible  พอมองเห็นได ้ invisible ไม่พอมองเห็นได ้
 complete  สมบูรณ์  incomplete ไม่สมบูรณ์ 
     1.4 non- (ไม่) อุปสรรคค าน้ีมกัจะใชเ้ป็นศพัทท์างวชิาการ (Technical Word) เสียมากกวา่ใชเ้ติมหนา้
ค านามบา้ง คุณศพัทบ์า้ง เช่น :- 
 finite  แท ้ nonfinite ไม่แท ้
 stop  หยดุ  nonstop  ไม่หยดุ 
 violent  รุนแรง  nonviolent ไม่รุนแรง 
     1.5 mis- (มิส) อุปสรรคตวัน้ีไม่ท าใหค้วามหมายตรงกนัขา้มเหมือนตวัอ่ืน แต่ใชใ้นความหมายวา่ 
“ผดิ,ไม่ถูกตอ้ง” ใชเ้ติมขา้งหนา้กิริยาเท่านั้น เช่น :- 
 manage  จดัการ  mismanage จดัการผดิ 
 pronounce  ออกเสียง mispronounce ออกเสียงผดิ 
 understand               เขา้ใจ  misunderstand เขา้ใจผดิ 
 2.เติมข้างหน้าแล้วท าให้ค าฐานเดิมกลายเป็นค ากริยา เช่น en-, em- เป็นต้น            
            2.1   en- (ท าให้เป็นเช่นน้ัน,ท าให้กลายเป็น) ใชเ้ติมขา้งหนา้ค าท่ีข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะทัว่ไป เช่น 
                       force(n.)                             enforce                                บงัคบัใหก้ระท า 
                      noble(adj.)                           ennoble                                ท าใหสู้งศกัด์ิ      
             2.2 em- (ท าให้กลายเป็น,ท าให้เป็นเช่นน้ัน) ใชเ้ติมขา้งหนา้ค าท่ีข้ึนดว้ยพยญัชนะ b,m              
และ p เท่านั้น เช่น 
                            body                                embody                             ท  าใหเ้ป็นรูปร่าง 
                            power                              empower                            ท าใหมี้อ านาจ 
3. ชนิดทีเ่ติมลงไปแล้ว มีความหมายแตกต่างกนัไป เช่น co-,re-,superเป็นต้น     
             3.1 co- (ร่วมกนั,สห,รวม) ใชเ้ติมหนา้นามหรือกริยา  เช่น 
                         author(n.)                           co-author                               ผูแ้ต่งร่วมกนั 
                        operate(v.)                           co-operate                               ร่วมมือกนั 
            3.2 re-(อกี,ใหม่,อกีท)ี ใชเ้ติมขา้งหนา้ค ากริยาเท่านั้น  เช่น 
                           write                                  rewrite                                   เขียนใหม่ 
                            tell                                     retell                                       เล่าใหม่ 
          3.2 super-(เหนือ เกินกวา่ ดีกวา่) เช่น 
                          natural                           supernatural                               เหนือธรรมชาติ 
และยงัมี Prefixes อ่ืนๆเช่น sub-,multi-,poly-,trans-,tri-,bi-,inter-,  over- 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง suffixes 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

Suffix คือ “ปัจจยั”  ท่ีเติมลงทา้ยค าอ่ืน(ค าฐาน)แลว้ท าใหค้  านั้นเปล่ียนไปหรือชนิดไป เช่น man เติมดว้ย  
-ly จะได ้manly(adj.) แปลวา่ มีลักษณะสมเป็นชาย    แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ 
    1.เติมเพือ่สร้างให้เป็นค านาม( Noun-Forming Suffixes)  ไดแ้ก่  
  -ment                  -ee,-e                 -ism,-ist                 -tion                 -an,-n                  -ty,-ity 
  -action                -ant                    -ness                     -ition                 -ent                     -y,-ery 
 -ification             -er,or                  -ing                       -sion                  -ese                     -dom 
 -al                         -ess                    -hood                   -ance,ence         -ure                     -ship                  
ตวัอยา่งเช่น 
 Verb  Noun   ความหมาย 
 Amuse  amusement  ความสนุกสนาน  
 Achieve  achievement  ความสมัฤทธ์ิผล 
 Govern  government  การปกครอง,รัฐบาล 
 Violate  violation   การฝ่าฝืน 
 Complete   completion  การท าใหส้มบูรณ์ 
 Attend  attention   ความตั้งใจ 
 Protect  protection  การป้องกนั 
 Collect  collection  การสะสม 
 Transport  transportation  การขนส่ง 
 Adapt  adaptation  การปรับเอามาใช ้
 Observe  observation  การเฝ้าดู 
 Compete  competition  การแข่งขนั 
 Repeat  repetition   การกระท าซ ้ า 
 Classify  classification  การจ าแนก 
 Beautify  beautification  การท าใหง้าม 
 Decide  decision   การตดัสินใจ 
 Divide  division   การแบ่ง,การหาร 
 Revise  revision   การทบทวน 
 Permit   permission  การอนุญาต 
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ใบความรู้ที่ 1.3 

เร่ือง Synonym and Antonyms 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
1. Synonyms: ค าทีม่ีความหมายเหมือนกนั 

ค าศพัท ์ ความหมาย Synonyms 
anticipate (v) คาดหมาย , การท าก่อนผูอ่ื้น Expect 
Adolescent (n) วยัรุ่น teenage 
Accurate (adj) แม่นย  า Precise , correct , exact 
Accomplish (v) บรรลุเป้าหมาย , ส าเร็จ achieve 
Accumulate (v) สะสม Collect 
Beneficial (adj) เป็นคุณประโยชน์ advantageous 
Bold (adj) กลา้ Brave , courageous 
Blend (v) ผสม , ปนกนั Combine , mix 
Bulky (adj) มากมาย , ใหญ่ Big , huge 
Consume (v) บริโภค Utilize , use up 
Contribute (v) สนบัสนุน , ช่วยเหลือตามส่วน Provide , supply 
Constant  (adj)  คงท่ี  ,มัน่คง continual 
Conflict (n) ความขดัแยง้ argument 
    Antonyms:ค าท่ีมีความหมายตรงขา้มกนั 

Example :     polite (สุภาพ) -  rude (หยาบคาย)  
   Fast (เร็ว) - slow (ชา้) 
   Easy (ง่าย) - difficult (ยาก) 
   Clear (ชดัเจน,เขา้ใจง่าย) - confusing (สับสัน,เขา้ใจยาก) 
   Clear (เป็นระเบียบ) -  untidy (ไม่เป็นระเบียบ)  
   Active (คล่องแคล่ว) - passive (เฉ่ือยชา) 
   Alive (มีชีวติ) - dead (ตาย) 
   Allow (อนุญาต) - forbid (หา้ม) 
   Awake (ต่ืน) - asleep (ง่วง) 
   Ascend (ข้ึน) - descend (ลง) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.4 

เร่ือง Compound Words 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 หมายถึง ค าประสม ไดแ้ก่ ค  าตั้งแต่สองค ามารวมกนัแลว้เกิดเป็นค าใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. Compound  Noun หมายถึง ค าทีผ่สมกนัแล้วกลายเป็นค านาม เช่น  
 A glass bottle   = ขวดแกว้  (a bottle made of glass) 
 A bookseller  = คนขายหนงัสือ  (a seller of books) 
 A petrol barrel = ถงัน ้ามนัรถ   (a barrel for petrol) 
 A reference book =หนงัสืออา้งอิง  (a book of reference) 
 A mathematics teacher= ครูสอนคณิตศาสตร์ ( a teacher of mathematics) 
 A shop assistant = ผูช่้วยเจา้ของร้าน (an assistant in a shop) 
 A sewing-machine = จกัรเยบ็ผา้  ( a machine that sews) 
 A swimming-pool = สระวา่ยน ้า  ( a pool for swimming) 
 A hairdresser  = ช่างท าผม  ( a person who dresses hair) 
 A passer-by  = คนท่ีสัญจรไปมา 
 A looker-on  = คนดู 
 A sister-in-law = ลูกสะใภ ้ 
 
2.Compound Adjective หมายถึง ประสมกนัแลว้เป็นค าคุณศัพท์    มีวธีิผสม ดงัน้ี 
 2.1 Adjective+noun เติม ed ใชเ้ป็นค าคุณศพัทผ์สม เช่น 
 -middle -aged  ท่ีอยูใ่นวยักลางคน 
 -old- fashioned  ลา้สมยั 
 2.2 noun+adjective เช่น ค าวา่ stone-cold  (เยน็เหมือนหิน) 
 2.3 adjective+ adjective เช่น tall-dark (ร่างสูงผวิคล ้า), bitter-sweet (มีรสขมๆหวานๆ) 
 2.4 noun+noun ไดเ้ป็นค า adj. เช่น sound-proof (ท่ีเก็บเสียง), water-proof (กนัน ้า) 
 2.5 adjective+noun เช่น heavy-weight (รุ่นเฮฟวีเ่วท),upper-class (ชนชั้นสูง) 
 2.6 noun (หรือ adjective,adverb+v3 ) เช่น well-trained (ท่ีฝึกดีแลว้), snow-covered (ท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะ), badly- written (ท่ีเขียนอยา่งไม่ดี) 
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 2.7 noun หรือ adjective,adverb+v-ing (present participle) เช่น grass-cutting (ส าหรับตดัหญา้), 
high-flying (ท่ีบินสูงได)้,quickly-growing (ท่ีเจริญเติบโตเร็ว) 
 2.8 Given phrases +noun เช่น a broken-hearted man (ชายท่ีอกหกั),a six-year-old boy (เด็กชายท่ีมี
อาย ุ7 ปี), a three-hour work (การท างาน 3 ชัว่โมง)  
                                                     ect. 
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ใบความรู้ที่ 1.5 
เร่ือง COLLOCATIONS 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 Collocation  คือ words that often occur together: เป็นกลุ่มค า  ส านวนท่ีมกัไป
ดว้ยกนั หรือตอ้งใชต้ามท่ีเจา้ของภาษานิยมใชส่ื้อสาร 

 ค าวา่ collocation  มาจากค าภาษาองักฤษ 2 ค า คือ col + location มีค  าแปลภาษาไทยวา่ 
“ค าปรากฏร่วม” collocation เป็นการเช่ือมค า การจดัวางค า หรือ กลุ่มค า (รวมทั้ง idioms) ท่ี
จ  าเป็นตอ้งใชร่้วมกนัในประโยค ท่ีเจา้ของภาษานิยมใช ้และเห็นวา่ถูกตอ้งตามมาตรฐาน ซ่ึงค าท่ีใช้
ร่วมกนันั้น จะใชค้  าอ่ืนแทน หรือสลบัต าแหน่งกนัไม่ได ้ ถึงแมว้า่ค  าท่ีจะใชแ้ทนมีความหมาย
เหมือนกนั หรือใกลเ้คียงกนัก็ตาม 
 ข้อควรระวงัอย่างยิง่  การใช ้Collocation ผดิ ท าใหส่ื้อความหมายผดิไปดว้ย ตวัอยา่งเช่น 
1. เธอเป็นคนใจเยน็ 

Correct : She is cool ‟ tempered. 
Wrong : She is cold ‟ hearted. (เธอเป็นคนใจร้าย) 

2. เขาผา่นไป 

Correct : He passed by. 
Wrong : He passed away. (เขาเสียชีวติ) 

3. เขาทานยา 

Correct : He takes medicine. 
Wrong : He takes drugs. (เขาติดยาเสพติด) 

4. บา้นหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก 

Correct : The house looks east. 
Wrong : The house turns to east. (บา้นหมุนไปทางทิศตะวนัออก) 

5. เธอเป็นคนง่ายๆ  

Correct : She is easy ‟ going. 
Wrong : She is an easy woman. (เธอเป็นผูห้ญิงใจง่าย) 
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Collocation มีทั้งทีเ่ป็นค านาม ค ากริิยา (two – word verbs) idions และส านวนต่างๆ  เช่น 
              - no worry 
              - no problem 
              - heavy rain, heavy snow 
              - to hard work 
              - fair skin 
                        - what’s up ? 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.1 

เร่ือง “การใช้ Tenses” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
    
1. Present Simple Tense   โครงสร้าง: S+ V1 
 1.1ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีเป็นความจริงตลอดไป หรือเป็นความจริงตาม
ธรรมชาติ ,ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเป็นประเพณี,สุภาษิต,ก าหนดการหรือตารางเวลา ซ่ึงไม่ไดบ้่ง
เฉพาะเจาะจงเวลาใด เช่น 
 - The sun  rises in the east.  
 - Actions speak louder than words. 
 - We wears black clothes when we go to the funeral. 
 1.2 ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเป็นจริงของกิริยาท่ีไม่สามารถแสดงอาการใหเ้ห็นได ้เช่น กิริยา
แสดงความนึกคิด แสดงความรับรู้ แสดงภาวะของจิต (และกิริยากลุ่มน้ีไม่ใชใ้นรูป Continuous 
คือ  have ท่ีแปลวา่ มี ,กิริยาท่ีมีความหมาย รัก ชอบ เกลียด ชงั เช่น  like ,love, hate ,detests) 
 - She detests people who are unkind to animals. 
 - I have two sisters. They love eating Somtam. 
 1.3 ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีท าหรือเกิดข้ึนเป็นประจ าหรือเป็นนิสัย กิจวตัร มกัจะมีค าวเิศษณ์
หรือวลีท่ีบอกถึงความถ่ีบ่อย  เช่น 
 always  often sometimes frequently usually naturally generally 
 rarely seldom  everyday   every...  once a week/…   on Sundays (ทุกวนัอาทิตย)์ 
          -Somsak  makes the bed every morning.  
 
2.Present Continuous  Tense โครงสร้าง  S + is/am/are +V-ing 
 2.1 ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีก าลงักระท าอยูข่ณะท่ีพดูมกัจะมีค ากิริยาวเิศษณ์บอกเวลา ต่อไปน้ี
ก ากบั คือ Now ,At the present,At this moment,At the present time,these days,this term, 
this year ตวัอยา่งเช่น   
 - At the present time he is staying at the hotel.  
 -  My son is working hard this term. 
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 2.2 ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตอนใกลซ่ึ้งคาดวา่จะตอ้งเป็นเช่นนั้นแน่นอน
และมกัใชก้บักิกริยาท่ีแสดง การเคล่ือนท่ี เคล่ือนไหว และมีค าบอกเวลาเป็นอนาคต เช่น 
 - We are moving into a new house tomorrow. 
                -She is having a baby soon. 
 
3.Present Perfect  Tense   โครงสร้าง S+ have/,has + V3 
 3.1 ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั (ขณะท่ีพดู) ในความหมาย
น้ีมกัจะมีค าบอกเวลา Adverbs เช่น since.. ,for.. ,so far , up to now, up to the present time. เช่น 
 - They have worked on the problem for two years so far. 
         3.2 ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีท าท่ีเป็นประสบการณ์วา่เคยท าในอดีต และเหตุการณ์ท่ีไดท้  าซ ้ าๆ 
หลายคร้ังในอดีต มกัจะใช ้Adverb ต่อไปน้ีก ากบั ever ,never ,once ,twice ,many times, 
again and again ,over and over, several times, เช่น  
 - A: Have you ever been abroad ?   B: No,never. 
 -  He has read this novel over and over. 
                - I have seen her many times. 
 3.3 ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ส่งผลถึงปัจจุบนัหรือเป็นการกระท าท่ี
พึ่งจบส้ินลงไปใหม่ในกรณีน้ีมี Adverb ร่วมคือ already , just , yet (ใชใ้นความหมายปฏิเสธและ
ค าถาม) recently ,eventually เช่น 
 - The train has arrived at the station. 
 - He  hasn’t gone out yet. 
          - They have already left for Bangkok. 
4.Present Perfect Continuous   โครงสร้าง  S + have/has + been +V-ing  
 4.1 ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีเกิดข้ึนในอดีตต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนัและจะยงัคง
ด าเนินต่อไปอีกในอนาคต โดยเฉพาะกิริยาท่ีมีความหมายเป็นการกระท าท่ียาวนานได ้เช่น  
learn, stay, live, work, sit, stand, sleep, rest, wait, play, etc. 
 -   I have been working on the problem for three hours. 
          -  The baby has been sleeping since 1 p.m. 
          - How long have you been studying English in this institute? 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.2 

เร่ือง “การใช้ Past Tense” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
1.  Past Simple Tense   โครงสร้าง      S + V2  
 1.1ใชก้บัเหตุการณ์ท่ีท าท่ีเกิดข้ึนแลว้ในอดีตและจบลงไปแลว้ในอดีต มี Adverb และ 
Adverb Clause บอกเวลาในอดีตท่ีเจาะจง เช่น ago , yesterday, last week, in 1980,  
when he was young, after he had gone  ยกตวัอยา่งเช่น 
 -  I lived in Songkla three years ago. 
 -  He learned English when he was young. 
 1.2ใชก้บัการกระท าซ่ึงเป็นประจ าในอดีตแต่ปัจจุบนัไม่ไดก้ระท าอีกแลว้ เช่น  
 - She walked to school every day last week. 
 - I always got up late last year. 
 
2. Past Continuous Tense     โครงสร้าง   S + was/were + V-ing 
2.1 ใชก้บัเหตุการณ์ในอดีต 2 อยา่งท่ีก าลงัเกิดข้ึนพร้อมๆ กนัในเวลาเดียวกนั เช่น  
 - My mother was cooking while I was playing. 
2.2 ใชก้บัเหตุการณ์ ในอดีต 2 อยา่ง  เกิดข้ึนไล่เล่ียกนั เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและด าเนินอยูก่่อนใช้ 
Past Continuous tense,  เหตุการณ์ท่ีเกิดทีหลงัใช ้Past Simple tense  เช่น 
             -While  he was walking along the street, he saw an accident. 
2.3 ใชก้บัเหตุการณ์หรือการกระท าท่ีก าลงัเกิดข้ึน ณ ขณะเวลาหน่ึงท่ีระบุอยา่งชดัเจนในอดีต 
เช่น        A: What were you doing at 8  yesterday evening ? 
              B: I was watching TV . 
 
3. Past Perfect Tense       โครงสร้าง   S +had+V3 
3.1 ใชก้บัเหตุการณ์ ในอดีต 2 อยา่งท่ีสัมพนัธ์ เก่ียวเน่ืองกนั เหตุการณ์ท่ีเกิดก่อนและจบส้ินลง
ก่อนใชP้ast Perfect Tense(had+V3)  ส่วนเหตุการณ์ท่ีเกิดทีหลงั ใช ้Past Simple Tense(V2)  
เช่น       - The football match had started when (before )we arrived at the field. 
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              -After  the football match had started ,we arrived at the field. 
 
4. Past Perfect Continuous Tense  โครงสร้าง   S+had been +V-ing 
  ใชเ้ช่นเดียวกนักบั Past Perfect Tense   แต่ใชเ้นน้ถึงความต่อเน่ืองของเวลาไดดี้กวา่  เช่น 
           -The telephone had rung for  five  minutes  before someone answered it. 
           -The telephone had been ringing for five minutes before someone answered it. 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 2.3 
เร่ือง “การใช้ Future Tense” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
1. Future Simple Tense : โครงสร้าง  S+ will+ V 
      1.1ใช้กบัเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต มีค าบอกเวลาอนาคตเสมอ ได้แก่ 
 soon ,shortly ,in a short time, in the future ,in a  few minutes /days .., tonight, 
tomorrow, next week/month.., next Monday etc. 
     1.2 ใช้ในประโยคใจความหลกั ที่adverbial clauseเป็น Present Tense เช่น 
           -They  will leave  as soon as  they have finished their work. 
           -She will stay here until her father  arrives from the office. 
          - I shall/will go if you pay. 
     1.3 ใช้ โครงสร้าง (be) going to  แทน  will หรือ shall   ในกรณเีพือ่แสดงความตั้งใจ หรือ
วางแผนไว้ , และใน การคาดคะเน  เช่น  -I  am going to buy a new house  next month. 
 
2. Future Continuous Tense:  โครงสร้าง  S+will +be+ V-ing 
2.1 ใช้กบัเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกดิขึน้   ทีก่ าลงัด าเนินอยู่ก่อน ใช้ Future Cont. อกีเหตุการณ์
หน่ึงทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา ใช้ Present Simple เช่น  
     -Mom will be cooking when we arrive home this evening. 
2.2 ใช้กบัเหตุการณ์ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ ในอนาคตทีร่ะบุโมงยาม/เวลาทีชั่ดเจน ขณะใดขณะหน่ึง  
     -She will be sleeping at  7 o’clock tomorrow morning. 
 
3. Future Perfect Tense : โครงสร้าง  S+will +have V3  ใช้กบั 2 เหตุการณ์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ไม่
พร้อมกนั  ทีจ่ะเกดิและเสร็จส้ินก่อน ใช้ S+ will+have V-3  ส่วนอกีเหตุการณ์ใช้ Present Simple 
-The concert will have begun before we reach the theater. 
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4. Future Perfect Continuous Tense: โครงสร้าง  S + will + have been +V-ing 
-ใช้เหมือนกนักบั Future Perfect Tense แต่เน้นความต่อเน่ืองของการกระท าเมื่อถึงเวลาน้ัน 
ยงัคงด าเนินอยู่ และจะยงัคงด าเนินต่อไปอกี 
-By 11 o’clock I shall have been working for three hours. 
-When you arrive, he will  have been waiting for you. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.4 

เร่ือง Compound Sentences 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

C0mpound Sentences  คือ - ประโยค 2 ประโยคขึน้ไปเช่ือมด้วย  punctuation, coordinate 
conjunction หรือ conjunctive adverb ดังตัวอย่างต่อไปนี ้

 
1.  Punctuation(เช่ือมด้วยเคร่ืองหมายวรรคตอน):    
  -John was sick; he didn’t come to school. 
  -The weather was hot; we went to the beach. 
 
Coordinate Conjunction:  and, or, nor, but, yet, so, for  
 - John plays the piano and his sister plays the guitar. 
 - They may complain but haven’t said anything yet. 
 - You can boil yourself an egg or you can make some cheese sandwiches. 
 - The girl did all the cooking, for her mother was in the hospital. 
 - The weather has improved, so we can enjoy our game.  
 
Conjunctive Adverb:  
    - Susan can buy a car; in addition, she can buy a television set.      

             - Do it now; otherwise, it will be too late.  
    - It is raining very hard; therefore, the club ill cancel the picnic.  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.5 

เร่ือง Complex Sentences 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
Adverbial Clause: 
     - When I last saw you, you lived in Washington. (บอกเวลา)  
         -They went wherever they could find work. (บอกสถานท่ี)  
     - Although I enjoyed myself, I was glad to come home. (ขอ้ความแยง้)  
     - I will come tomorrow if I have enough time. (แสดงเง่ือนไข)  
Complex Sentences 
1.Adverbial Clause: ท าหนา้ท่ีขยายความประโยคหลกั 
 - As I was in a hurry, he called a taxi. (บอกสาเหตุ)  
 - It is such a hot day that I must go to the beach.(บอกผล)  
 - He is saving his money so that he can go to college. (บอกจุดประสงค)์  
 - The new machine is more efficient than the old one.  (แสดงการเปรียบเทียบ)  
 - He looks as if he need more sleep. (บอกลกัษณะ)  
2.Adjective Clause ท าหนา้ท่ีขยายค านาม หรือ สรรพนาม ในประโยคหลกั 
 - I thank the woman who helped me.  
 - The people who I was waiting for were late. 
 - This is the girl whose picture you saw.  
 - The chair which he broke is being repaired. 
 - The woman who I was dancing with stepped on my toe 
3.Noun Clause 
 - How he get the money  is his own affair. (เป็นประธานของประโยค)  
 - I don’t know how he get the money. (เป็นกรรมของประโยค)  
 - The question is whether how he will get the money. (เป็นส่วนเติมเตม็ของประโยค) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.1 

เร่ือง “Functions and Exponents” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

Some of common functions : หน้าทีข่องภาษาทีใ่ช้กนับ่อยๆ  เช่น Greeting ,Apologizing 
,Thanking ,Requesting ,Inviting , Introduction someone/oneself 
  สถานการณ์  ต้องการชวนเพือ่น หรือ ใครสักคนไปรับประทานอาหารกลางวนั มีหลายส านวน
เพือ่ใช้ตามความเหมาะสม  ความเป็นกนัเอง ระหว่างผู้พูดกบัผู้ฟัง  เช่น  
Different exponents of inviting someone to lunch(เรียงเป็นกนัเองมาก  -เป็นทางการ) 

„ Coming for lunch ? 

„ Come for lunch with us ? 

„ Would you like to come for lunch with us ? 

„ Why don’t you come for lunch with us ? 

„ We would be very pleased if you could join us for lunch ? 
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เฉลย   :     1.   D        2.   A       3.   G       4.  B        5.  C 

 

 

หน้าท่ีของภาษาในสถานการณ์หน่ึง(Function)มีหลายส านวนใชต้ามความเหมาะสม เพื่อบอก ส่ือสาร 
หรือเป็นทางการมากนอ้ย 
 

Match the example sentences(exponents) 
with the function listed A-G  

Example sentences  Function  

1. I don’t think that’s 
a very good idea. 

2. It’s  a beautiful 
place with a big 
river. 

3. He might be able 
to, I’m not sure. 

4. What I mean is …. 
5. They’re much older 

than their friends. 

A. Describing 

B. Clarifying 

C. Comparing 

D. Disagreeing 

E. Wishing 

F.         Suggesting 

G. speculating 

Functions Exponents (ส านวน) 
 

Level of 
formality 

Introducing 
yourself 

- My name is Supa  Manoonsak. 
- Supa  Manoonsak. 
-. I’m Supa  Manoonsak. 
-May I introduce myself ,my name is Supa  Manoonsak. 

N 
I 
N 
F 

suggesting -We should go out for coffee sometimes. N 
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หลากหลายหนา้ท่ีทางภาษา(Functions) หลากหลายส านวนภาษาท่ีใชส่ื้อสาร ตามความเหมาะสม 
 
หมายเหตุ :   I  =   Informal (เป็นกนัเอง) 
        F =  Fomal (เป็นทางการ) 
        N = Neutral (กลางๆ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Would you like to go to the mall or something? 
-How about a pizza or something? 
-What if  I meet you at  the Pizza Place after work? 

F 
I 
F 

Asking for 
clarifying 

-Sorry,what doyou mean? 
-What do you mean? 
-Could you explain that? 

F 
I 
N 

Thanking 
 

-Thanks./Many thanks. 
-Thank you very much. 
-I have to thank you for… 
I would like to thank you for.. 

I 
N 
F 
F 
 

agreeing -Right. / That’s right. 
-You bet. /Yep./Uh-huh 
-It is. /It sure is. That’s for sure. 
-Yes, I agree. 

N 
I 
N 
N 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.1 
เร่ือง “Listening” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

การฟังเป็นทกัษะรับสาร( receptive skill)  ท่ีตอ้งหมัน่ฝึกฝน และรู้หลกัการฟังท่ีจะช่วยใหก้าร
ฟังมีประสิทธิภาพ มีวธีิการดงัน้ี 

1. ตั้งใจฟัง ขณะฟังจะตอ้งมีสมาธิสนใจฟัง        2. ท าความเขา้ใจกบัสารท่ีฟัง  
3. จบัประเด็นส าคญัของสาร          4. จดบนัทึกส่ิงท่ีไดฟั้ง  
5. วเิคราะห์สารจากการฟัง     6. ประเมินค่าสารจากการฟัง 
7. ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์                                                                                                                               

We listen to spoken language /different kinds of spoken text types :  
Conversations Announcements Songs Instructions   Lecture Advertisements    Etc. 

„ Spoken language in English : ลักษณะภาษาพูด ลักษณะเฉพาะ เช่น 
- Speed (slow, fast, with, without) and accent 
- Stress and introduction 

- Connected speech 

- Body language : gestures, facial expression 

- Not so well organized 

- General vocabulary and simple grammar 

- Context and knowledge of the world can help us understand 

„ Reasons for listening(sub skills)  

- Listening for gist (main idea หรือ ใจความส าคัญ) 

- Listening  for specific information (ส่ิงทีน่่าสนใจ หรือ เจาะจง) 

- Listening for detail (ต้องการทราบรายละเอียดย่อย)  

- Listening for attitude (ต้องการทราบทศันคติ/ความรู้สึกผู้พูด) 
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- Extensive Listening (การฟังในชีวิตจริงนอกช้ันเรียนหรือ ฟังตามความ

สนใจ) 

 รูปแบบกิจกรรมการฝึกฝนทกัษะการฟัง 

„ Some different aspects of listening practice  

- Hearing the differences between common sounds 

- Identifying important words 

- Understanding + responding to simple instructions/commands  

- Recognizing basic differences e.q. command vs. questions 

- Understanding the development of simply stories 

- Identifying main ideas 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 5.1 

เร่ือง “การพฒันาทกัษะการพูด” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
Speaking  is  a  productive  skill. 

 Accuracy   :  the  use of  correct   forms  :  grammar,  vocabulary and  renunciation 
 Fluency    : speak  at  a  normal  speed   with  smooth  use  of  connoted  speech  .  

พูดคล่องแคล่วลืน่ไหล  
 Appropriacy  :  ความเหมาะสม  
 Interaction   :  การปฏิสัมพนัธ์  (two – way communication) using  language  and  body  

language 
 Interactive  strategies :  eye – contact,  facial  expressions,  asking  check  questions,  

confirming   understanding  etc,  
„ Exponents  for   agreeing + disagreeing 

 

„ Example  1.  เร่ืองทีม่ีโอกาสโต้เถียงกนัได้มาก  เช่น  เร่ืองการเมือง  

„ A  :   Reagan  was  a great  president. 
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„ B  :   ..... 

 
„ Example 2.  เร่ืองทัว่ๆ ไป  

„  A :   Chicago is the greatest city in the world. 

„ B  :   ….. 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 6.1 
เร่ือง “การพฒันาทกัษะการอ่าน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

1. Read through each passage and find the main idea 

Some big factories pour toxic waste into water , killing fish and endangering the water for 
drinking. Off shore oil drilling is harming life in the sea. Careless people who drop little make public 
park into dumps. Burning garbage turns the air foul for miles around. Junkyards, full of used, useless 
cars, can be found in large numbers throughout the countryside. Yes, signs of destruction of living 
space can be found everywhere 
The  main   thought  of  this  passage  is  that              
 1. big  factories  pour  toxic  waste  into  water. 
 2. off – shore  oil  drilling  endangers  life  in  the  sea. 
 3. burning  garbage  turns  the  air  foul  for  miles  around. 
 4.signs  of  destruction  of  living  space  can  be  found  everywhere. 

2.  Read through each passage and find details 
„ Racing over drought-parched terrain and fanned by winds that reached 80 k.p.h., a series of 

fires ravaged large areas of the French Mediterranean coast and Corsica last week. Thousands 

of soldiers and fire fighters as well as scores of water trucks and aerial tanker were mobilized 

as flames destroyed more than a score of homes and blackened more than 23,000 hectares of 

bush and forest in the Bouches-du-Rhone, Var and Alpes-Maritimes regions. A fire fighter 

was killed when an exploding tire caused his truck to roll over  

Question 
1. In addition to the firemen. Who else helped fight the fire? 

2. What factor increased the strength of the fires? 

3. How did one fireman die?  

3.Reading and find Meaning from context clues 
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3.1  Sarah’s early years were not disturbed by sibling rivalry. She had no sisters with whom she 

might be compared. Her only brother was born when Sarah was 12 and was always more of a 

pet than a competitor. 

 sibling rivalry   mean…… 
 a. taking care of another member of the family 
 b. being an only child 
 c. competing with brothers or sisters  

     3.2  In every local government  there is an official who has the job of deciding the value of land 
and buildings owned by the taxpayers. This is the assessor. This estimate of what a property  is worth 
is used by other officials who set taxes to be paid. In some places property is assessed at its full value; 
in other, at only part of its value. Whatever method is used, the assessor must apply it evenly to all 
properties in the district. 

An assessor  ..…. 
 a. decides how much tax is to be paid on a property 
 b. advises people on how much to pay for a house 
 c. decides the value of land and buildings for      purposes of taxation  

4.  Inference วนิิจฉัย ตีความ สรุป 
4.1. Erosion  has  been  called  the  “quiet  crisis.”  While  the  world  focuses  on  

obvious  environmental  problems,  beaches  around  the  world  are  slipping  into the  ocean. 
Erosion  is often  controlled  by  planting  vegetation  to  anchor  the sand  or  soil  and  now  the  
Japanese  firm  Shinki  Co.  is  using  artificial  seaweed  to  fight  the  problem. 

 The  “quiet  crisis”  implies  that  erosion                            .  
  1.  is  progressing  slowly 2.   is  slowing  down 
  2.  is  largely  ignored  4.   is  not  important  … 

5.Reference เช่ือมโยงหรือ อ้างองิ ค าสรรพนาม ค านามได้ 
„ People who were thinking of sad or gloomy things moved their eyeballs leftward; they 

were driven by the right brain. On the other hand, happy thoughts made people look to 

the right. It should also be note that in other research patients with left-brain damage 

are generally more pessimistic in their way of thinking, while those with right-brain 

damage are generally unrealistically 

What does the word “those” in line 4 refer to ? 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

รหัส UTQ-217:  สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ: การพัฒนาความสามารถทางภาษา (Language Proficiency) 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 7.1 

เร่ือง “การพฒันาทกัษะการเขียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
วางแผนแนวทางการเขียนความเรียงภาษาองักฤษ มีขั้นตอนดงัน้ี 

หลกัการเขียนความเรียง 
1. เตรียมการและจดขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการระดมสมอง 

2. ร่างขอ้ความ(drafting)  

3. ปรับปรุงขอ้ความ (Revising)  

4. แกไ้ขเน้ือหารวมทั้งไวยากรณ์ ตวัสะกดและอ่ืนๆ (Editing) 

5. ตรวจปรู๊ฟ ก่อนส่งงานท่ีสมบูรณ์ (Proofreading) 

 
ในการพฒันาทกัษะการเขียนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจภาษา ตั้งแต่ระดบัค าศพัท ์โครงสร้างประโยค และ

ส านวนภาษาท่ีถูกตอ้งเป็นพ้ืนฐานในการร้อยเรียงเป็นประโยคและการเขียนส่ือสารในชีวติประจ าวนัยงัตอ้งเขา้ใจ
รูปแบบของการเขียนแบบต่างๆ และความเหมาะสมกบัผูท่ี้เราส่ือสารถึง ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งการเขียนจดหมายถึงเพ่ือน 
(Personal letter) 
Dear Sergio, 

1) Thank you for your letter. I’m sorry I didn’t answer earlier, but I was very busy 

 with my end of term exams.  
2) In your last letter you asked me about my best friend. Her name’s Tomiko and  

she is quite good-looking. She is 12 year old, with brown eyes and shoulder-length  
dark hair. The first thing you notice about her is quite tall for her age, very slim and fit. 
 She loves wearing casual clothes such as jeans and trainers. 

3) Tomiko is sociable and outgoing. She loves chatting on the phone with her friends  

and talking part in team activities, especially sailing and volleyball. Her strongest point 
 is her sense of humor. She manages to make us laugh even in the most difficult situations. 

4) Tomiko is very special person who means a lot to me! We may be as different as chalk 

And cheese, but we are inseparable and nothing is more fun than being together! 

5) Well, that’s all for now. What about your best friend? Write back and tell me all  

about him! 

LOVE, 
Tonia 


