


a 

 

 

ค ำน ำ 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยเน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบัน    
และเทคโนโลยีด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) ส าหรับนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จัดท าขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ รู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนสามารถใช้ภาษา     
เพื่อการสื่อสารได้ตามสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน แบบฝึกทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ      
แบ่งออกเป็น 8 เล่ม ดังนี้ 
 เล่มท่ี  1 News Reading 
 เล่มท่ี  2 FIFA World Cup 
 เล่มท่ี  3 PyeongChang 2018 

เล่มท่ี  4 Asean  
เล่มท่ี  5 Computer 

 เล่มท่ี  6 Ipad 2018 
 เล่มท่ี  7 Mobile Phone 
 เล่มท่ี  8 Telecommunication 
 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจฯ ในแต่ละเล่ม ประกอบด้วยบทอ่านท่ี
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยี ซึ่งผู้จัดท าได้รวบรวมเนื้อหาจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย โดยล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก พร้อมท้ังเฉลยท้ายแบบฝึกทักษะในแต่ละเล่ม ท าให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ต่อไป 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยเน้นบริบท
เหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยี ด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ชุดนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ จนเกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถน าไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมและส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ รวมท้ังเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อครูผู้สอนทุกท่าน      

มยุรี  อาจทวีกุล 



b 

 

 
  

สำรบัญ 

เรื่อง  หน้า 
ค าน า………………………………………………….………………………….……………………………….. a 
สารบัญ.......................................................................................................................... b 
ค าแนะน าในการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับครู.……………………………………………………….. 1 
ค าแนะน าในการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน.……………………………………………….. 3 
ขั้นตอนการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA)……………………………………… 4 
ขั้นตอนการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
โดยใชว้ิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (Murdoch Integrated 
Approach)…………………………………………….………………………………………………………. 

 
 

6 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 Mobile Phone……………..……….…………………………………..…………… 7 
Pre-test แบบทดสอบก่อนเรียน…………………………..……………………………………………. 9 
Mobile Phone………………………................................................................................... 11 
 Step 1 : Priming Questions …….….……………………………………………………… 14 
 Step 2 : Understanding Vocabulary..………………………………………………… 15 
 Step 3 : Reading the Text………………. ………………………………………………… 16 
 Step 4 : Understanding the Text ……………………………………………………… 20 
 Step 5 : Transferring Information………………………………………………………. 22 
 Step 6 : Jigsaw Exercise and Paragraph Structure…………………………….. 23 
Post-test แบบทดสอบหลังเรียน.................................................................................. 24 
บรรณานุกรม................................................................................................................. 26 
ภาคผนวก...................................................................................................................... 27 
แนวค าตอบ……............................................................................................................. 28 
 



 
1 

 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยเน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยี 

ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที ่7 Mobile Phone 

 
 

ค าชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับครู 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  โดยเน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและ
เทคโนโลยีด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) เล่มนี้เป็นเล่มท่ี 7 Mobile 
Phone เป็นแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่มุ่งหวังให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านเพ่ือ
ความเข้าและได้รับความรู้จากเนื้อหาในเรื่องท่ีอ่าน โดยครูจะคอยชี้แนะในการเรียนรู้ ส่วนนักเรียน
จะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพ่ือฝึกฝนทักษะความสามารถ โดยใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นการน าแบบฝึกทักษะไปใช้ ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ครูควรศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดเนื้อหาของแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการของ      
เมอร์คอด (MIA) แผนการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังวิธีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม          
โดยใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

2. ครูอธิบายวิธีการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และบทบาท  
ของนักเรียนให้เข้าใจก่อนเริ่มท ากิจกรรม 

3. ครูควรสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการน าบทอ่านภาษาอังกฤษมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อจะไดต้รงกับความต้องการ ความสนใจของนักเรียน ควรวิเคราะห์ระดับ
ความยากง่ายของเนื้อหาบทอ่าน โดยเริ่มสอนจากเรื่องท่ีง่ายไปหายาก และต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วย 

4. ครใูห้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเป็นการประเมินความรู้ของนักเรียนก่อน 
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

5. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมในทุกใบงานของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยครูเป็นผู้จัดแบ่งกลุ่มให้ โดยในแต่ละกลุ่มนั้นครูต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนให้มี
ความสามารถที่หลากหลาย คละกลุ่มนักเรียน โดยให้มีท้ังคนท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
สลับกันอยู่ทุกๆ กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 3-4 คน  

6. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมตามแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรยีนแต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลการทดสอบก่อนกับหลัง
เรียนมาบันทึก เปรียบเทียบกันเพื่อดูผลการพัฒนา  



 
2 

 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ โดยเน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยี 

ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่มที ่7 Mobile Phone 

 
 

7. ครูผู้สอนควรมีการสรุปผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในแต่ละครั้งด้วย เพื่อน าไปปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนครั้ง
ต่อไป 
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ค าแนะน าในการใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับการเรียนรู้จากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   
เพื่อความเข้าใจ โดยเน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยีด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการ
ของเมอร์ดอค (MIA) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ชุดนี้ นักเรียนควรปฏิบัติตามบทบาท
และหน้าท่ีของตนเองอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจโดย
เน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยี ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค 
(MIA) ให้เข้าใจ 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นหรือความรู้เดิมจากเร่ืองท่ีอ่าน 

4. นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ตามค าชี้แจงในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ         
เพื่อความเข้าใจโดยเน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยี ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการ
ของเมอร์ดอค (MIA) ตามท่ีครูก าหนด โดยท าตามล าดับขั้นตอน ใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษา 
การท ากิจกรรมร่วมกัน และตั้งชื่อกลุ่มตามความชอบของตนเอง 

5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  จ านวน 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้ความสามารถ
หลังจากการท ากิจกรรมกลุ่ม และหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยเน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยี ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์
ดอค (MIA) เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นน าผลการทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกับผลการ
ทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเอง 

6. นักเรียนแจ้งผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ครูทราบเพื่อบันทึกผลคะแนน 
ลงในแบบบันทึกผลการประเมินความรู้ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการใช้แบบฝึกทักษะ    
การอ่านในแต่ละเล่ม 

7. ให้นักเรียนตั้งใจท ากิจกรรมตามแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ 
โดยเน้นบริบทเหตุการณ์ปัจจุบันและเทคโนโลยี ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค 
(MIA) และปฏิบัตติามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ไม่ดูเฉลยก่อนท ากิจกรรมและแบบทดสอบ 
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ขั้นตอนการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) 
 
 
 
 
 

วิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของ
เมอร์ดอค (Murdoch Integrated Approach) หมายถึง การสอนอ่านท่ีครูผู้สอนใช้กิจกรรมและ
กระบวนการ อ่านตามแนวคิดของเมอร์ดอค (Murdoch, 1986 : 9-15) ซึ่งมีขั้นตอนการสอนแบบ
บูรณาการท้ังหมด 7 ขั้นตอน คือ 
วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค รายละเอยีด 

 

Step 1 
ขั้นการถามน าก่อนการอ่าน  
(Priming Questions) 

 

คือ ขั้นตอนท่ีครูผู้สอนจะตั้งค าถาม หรือ
ข้อความเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านแล้วให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจเรื่องท่ีจะอ่าน 

 

Step 2 
ขั้นการท าความเข้าใจค าศัพท์ 
(Understanding Vocabulary) 
 

 

คือ  ขั้นตอนท่ีครูผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม
นักเรียน แล้วให้ใบงานค าศัพท์ท่ีปรากฏอยู่ใน
เรื่องโดยให้ค าศัพท์กับนักเรียน นักเรียนหา
ความหมายค าศัพท์จากพจนานุกรมเพื่อให้
นักเรียน มีความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรื่อง   
มากขึ้น  

 

Step 3 
ขั้นการอ่านเน้ือเรื่อง  
(Reading the Text) 
 

 

คือ  ขั้นตอนท่ีครูให้นักเรียนอ่านเน้ือเรื่องท่ี
ก าหนดแล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ค านามกับค าสรรพนาม ในเนื้อเรื่องหรือตอบ
ค าถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน ซึ่งปรากฏอยู่
ด้านข้างของเนื้อเรื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน 

 

Step 4 
การท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง  
(Understanding the Text) 
 

 

คือ ขั้นตอนที่ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด    
แบบปลายเปิด โดยให้นักเรียนตอบค าถาม   
หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์โดยใช้ภาษาของ
ตนเอง เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน
ของนักเรียน 
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วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค รายละเอียด 
 

Step 5 
การถ่ายโอนข้อมูล  
(Transferring Information) 

 

คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้รับ
จากการอ่านมาเขียนใหม่ในรูปแบบอื่น เช่น 
ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 

 

Step 6 การท าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยค 
และเรียงโครงสร้างของอนุเฉท (Jigsaw 
Exercise and Paragraph Structure) 

 

คือ ขั้นตอนท่ีครูให้นักเรียนช่วยกันท ากิจกรรม
การต่อชิ้นส่วนของประโยคให้ถูกต้อง เพื่อให้
นักเรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาเองได้  

 

Step 7 
การประเมินผลและการแก้ไข 
(Evaluation and Correcting) 

 

คือ  ขั้นที่ครูประเมินผลการอ่านของนักเรียน  
ซึ่งท าอยู่แล้วในทุกขั้นตอนโดยการสังเกตหรือ
ตรวจสอบและแก้ไขใบงานท่ีพบในแบบฝึกหัด
ประกอบการอ่าน เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 

 
 

ที่มา: เมอร์ดอค (Murdoch. 1986 : 9-15) 
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ขั้นตอนการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
โดยใชว้ิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค  

(Murdoch Integrated Approach) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อ่านค าแนะน าการใช้แบบฝึกส าหรับนักเรียน 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 10 ข้อ 

ศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (MIA) และปฏิบัติกิจกรรมดังนี้ 
  1. ศึกษาวิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) 
 2. ศึกษาเนื้อหาจากบทอ่านและใบความรู้ 
 3. ท าแบบฝึกทักษะตามขั้นตอนท้ัง 7 ขั้นตอน 
 4. ตรวจแบบฝึกทักษะ 
 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  จ านวน 10 ข้อ 

ศึกษาแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป   

ไม่ผ่าน ร้อยละ 80 

ผ่าน ร้อยละ 80 

ประเมินผล 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
Mobile Phone 
 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐานการเรียนรู ้
 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง   
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

 

ตัวชี้วัด 
 

ต 1.1 ม.4-6/2 อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละคร
สั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ต 1.1 ม.4-6/4 จับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความ
คิดเห็นจากการฟังและอ่านเร่ืองท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ 

สาระส าคัญ  
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นกระบวนการทางความคิดที่ใช้ความรู้ ประสบการณ์เดิมของ
ผูอ้่านมาสร้างความหมายให้เข้าใจเรื่องท่ีอ่านให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน โดยผู้อ่านจะต้อง
สามารถตีความ และสรุปความในส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านรับรู้ได้ เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู ้(K) 

1. ตอบค าถามก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Mobile Phone ได้ถูกต้อง (Knowledge, 
remember) 
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2. หาความหมายของค าศัพท์และจับคู่ความหมายของค าศัพท์ได้ถูกต้อง (Knowledge, 

remember) 
3. อ่านเรื่อง Mobile Phone แล้วตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้ถูกต้อง (Knowledge, 

Understand) 
4. เติมข้อความในประโยคให้สมบูรณ์ ได้ใจความ (Knowledge, Understand) 
5. เขียนสรุปรายละเอียดของบทอ่านเรื่อง Mobile Phone ลงในแผนภาพได้ถูกต้อง 

(Understand, Analyze) 
6. เรียงล าดับเหตุการณ์และน ามาเขียนเป็นเนื้อเรื่องท่ีได้ใจความ (Understand, Analyze, 

Apply) 
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. มีทักษะการวางแผนการทางาน  
2. มีทักษะการท างานอย่างเป็นระบบ  
3. มีทักษะการอ่าน  
4. มีทักษะการเขียน 
ด้านคุณลักษณะ (A) 
1. มีความรับผิดชอบ  
2. มีความสนใจใฝ่รู้  
3. มีความซื่อสัตย์  
4. มีความเป็นผู้น า  
5. มุ่งมั่นในการท างาน เห็นคุณค่าและท างานเป็นกลุ่ม 
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Pre-test 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Mobile Phone  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (รายวิชาภาษาอังกฤษ)            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5     
จ านวน  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  10  คะแนน         เวลา  10  นาท ี
 
Directions: Read the news and choose the best alternative. 
 

1.  Whose idea was building a mobile phone from a piece? 
a. Google     b. Bill Gates 
c. Nathan B. Stubblefield  d. Alexander Graham Bell 

 

2. What is a modular android-powered smartphone that be on track to hit  
   the market next year? 

a. AJ     b. Ara 
 c. iPhone    d. Sumsung 
 

3. Where is Google's annual developers conference? 
 a. Bangkok    b. Puerto Rico    

c. Barcelona    d. Silicon Valley city 
 

4. What is the basic principle behind the new phone's modular design? 
a. sensors    b. cameras 
c. magnets    d. batteries 

 

5. What thing is not a module? 
a. sensor    b. camera 
c. speaker     d. magnets     
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6. Where was the first Ara prototype unveiled? 

a. Bangkok    b. Puerto Rico    
c. Barcelona    d. Silicon Valley city 

7. Which is true about Ara smartphone?  

a. Ara Plans to launch in Barcelona.  

b. Ara Plans to launch in Puerto Rico. 

c. Ara Plans to launch in San Francisco.  
d. Ara Plans to launch in Silicon Valley city. 

 

8. Which is true about this passage?  
a. Project Ara was not moving ahead. 
b. Ara smartphone is on track to hit the market this year.  
c. You cannot upgrade phone with camera, speaker or sensors. 
d. The simple basic structures are designed to hold screen modules.  
 

9. Which is false about Ara smartphone?  
a. Pricing of Ara less than $ 50. 
b. Ara smartphone should be available next year. 
c. Ara is a modular android-powered smartphone. 
d. Developers interested in creating applications for the devices.  
   will get access to early versions of Ara.  

 
10. Which is False about this passage?  

a. Modules are not plugged into the main device. 
b. You can start out with a cheap basic system and then upgrade later. 
c. Building mobile phone from pieces is Google's new modular mobile  
    phone idea 
d. Modules can be re-arranged by users like game pieces so as so customize 

             handsets. 
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Mobile Phone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Ara smartphones are composed of modules assembled into metal frames but also have a unique 
attractive style (Source: Google Ara website screenshot) 
 

Building mobile phone from pieces is Google's new modular mobile phone idea 
that allows you upgrade phone with camera, speaker or sensors when & if you 
need it. 
 

SAN FRANCISCO - Google showed off a modular Android-powered smartphone it 
said is on track to hit the market next year.  
 

Google said that a consumer version of the Ara smartphone should be available 
next year. 
 

Word that Project Ara was moving ahead, and not shelved as some had speculated 
during the past year, came on the final day of Google's annual developers 
conference in the Silicon Valley city of Mountain View. 
MODULAR DESIGN 
The basic principle behind the new phone's modular design is simple basic  
structures are designed to hold screen modules, batteries, cameras, sensors, 3G,  
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Wi-fi or other components snapped into place with the help of magnets 
(see here). 
 

Modular design, in general, is an approach to design that breaks a device into 
smaller parts or sub-systems called "modules" (see Wikipedia here). 

 
 
 
 
 
 
 

 
A new camera module is plugged into the camera (Source: YouTube screenshot). 

Modules are plugged into the main device. 
 

You can start out with a cheap basic system and then upgrade later, when you 
can afford it, by adding modules with extra functionality. 
 

If a mobile phone breaks down or an updated model is released, instead of 
buying a new handset a user could simply swap out components. 
 

In the future, a module store much like the current app store will allow phone 
owners to buy new modules for their phones. 

 
 

 
 
 
 

Mobile phone with extendable arm to stand phone up for taking selfies. (Source: YouTube screenshot) 

 

https://atap.google.com/ara/
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_design
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CAMERA, SPEAKER, SENSOR MODULES 
 

Developers interested in creating applications (apps) for the devices will 
get access to early versions of Ara soon. 
 

Modules such as cameras, speakers, and sensors can be re-arranged by users like 
game pieces so as to customise handsets. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Project Ara smartphones are composed of modules assembled into metal frames (Source: Wikipedia) 

 
DEVELOPING COUNTRY PRICE OF $50 
The first Ara prototype was unveiled early last year at World Mobile Congress in 
Barcelona. 
 

Google expressed hope that the modular approach to design could provide 
easier access to smartphones for people in developing countries.  
 

Pricing of Ara had yet to be revealed, but Google last year referred to an entry-
level model with a production cost of $50. 
 

Plans to launch Ara in Puerto Rico last year, however, were cancelled.  
 

From: https://atap.google.com/ara/ 

https://atap.google.com/ara/
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ที่มา: http://www.businessinsider.com/ 
 

Directions: Answer the questions about Mobile Phone by using your background  
                knowledge. (Oral answers) 
 

1. Have you ever seen this mobile phone?  
 

   ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
2. What kind of mobile phone do you know? 
 

   ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
3. Do you like to use the mobile phone? Why? 
 

   ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 

4. What type of mobile phone do you like to use? 
 

   ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 

5. What is featured in the mobile phone? 
 

   ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 

จุดประสงค์การเรียนรู้ : ตอบค าถามก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Mobile Phone ได้ถูกต้อง 

Exercise 1: Answer the questions before reading. 
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Directions: Find the correct meaning of these words. You can use dictionary.     
               (10 points) 
 

Vocabulary Meaning 
showed off  
 

 

modular 
 

 

on track  
 

 

consumer 
 

 

conference 
 

 

screen 
 

 

module 
 

 

sensors 
 

 

components 
 

 

magnets 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ : หาความหมายของค าศัพท์และจับคู่ความหมายของค าศัพท์ได้ถูกต้อง 

Exercise 2.1:  Find the words’ meanings 
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Directions: Match vocabulary and the meanings given. (10 points) 
 
 
………… 1 

 
approach 

 
 

A. component out of a system and replace  
    it with something else. 

………… 2 unveiled  B. when something breaks and stops  
    working 

………… 3 plugged into   C. able to be used for 
………… 4 start out  D. version of a product made before it is  

    produced in large quantities to show it  
    to people 

……..… 5 afford  E. a smaller part of a bigger thing 

……..… 6 functionality  F. a display on a phone, computer, etc.  
   that shows information 

……..…7 breaks down   G. a particular way of doing something. 

….…… 8 entry-level  H. to mention someone. 

…….… 9 prototype  I. to connect a piece of electrical   
   equipment to the main supply of    
   electricity 

……… 10 swap out   J. the first and most basic version of a   
   product available to buy without any  
   special features 

   K. to have enough money to be able to  
    pay for something 

   L. announced something officially that was  
    previously a secret. 

 

Exercise 2.2:  Match vocabulary and meanings 
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Directions: Read the text carefully and answer about these pronouns references    
               refer to. (5 points) 
 

Mobile Phone 
 

Building mobile phone from pieces is Google's new  
modular mobile phone idea that allows you  
upgrade phone with camera, speaker or sensors  
when & if you need it. 
 
 

SAN FRANCISCO - Google showed off a modular  
Android-powered smartphone it said is on track  
to hit the market next year.  
 

Google said that a consumer version of  
the Ara smartphone should be available next year. 
 

Word that Project Ara was moving ahead, and not shelved as some had speculated 
during the past year, came on the final day of Google's annual developers 
conference in the Silicon Valley city of Mountain View. 

 

MODULAR DESIGN 
The basic principle behind the new phone's modular design is simple basic  
structures are designed to hold screen modules, batteries, cameras, sensors, 3G, 
Wi-fi or other components snapped into place with the help of magnets. 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ : อ่านเร่ือง Mobile Phone แล้วตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้ถูกต้อง 
(Knowledge, Understand) 
 Exercise 3.1 : Pronoun reference 

1. What does the word ‘It’  
    in this paragraph refer to?  
 
……………………………..…………………. 

2. What does the word ‘It’  
   in this paragraph refer to?  
 
……………………………..…………………. 
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Modular design, in general, is an approach to design that breaks a device into 
smaller parts or sub-systems called "modules"  
Modules are plugged into the main device. 
You can start out with a cheap basic system  
and then upgrade later, when you can afford it,  
by adding modules with extra functionality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If a mobile phone breaks down or an updated model is released, instead of buying 
a new handset a user could simply swap out components. 
 

In the future, a module store much like the current  
app store will allow phone owners to buy  
new modules for their phones. 
CAMERA, SPEAKER, SENSOR MODULES 
Developers interested in creating applications (apps) for the devices will 
get access to early versions of Ara soon. 
Modules such as cameras, speakers, and sensors can be re-arranged by users like 
game pieces so as to customise handsets. 
DEVELOPING COUNTRY PRICE OF $50 
The first Ara prototype was unveiled early last year at World Mobile Congress in 
Barcelona. 
Google expressed hope that the modular approach to design could provide 
easier access to smartphones for people in developing countries.  
Pricing of Ara had yet to be revealed, but Google last year referred to an entry-
level model with a production cost of $50. 
 

Plans to launch Ara in Puerto Rico last year, however, were cancelled.  
From: https://atap.google.com/ara/ 

3. What does the word ‘you’  
    in this paragraph refer to?  
 
……………………………..…………………. 

5. What does the word ‘their’  
   in this paragraph refer to?  
 
……………………………..…………………. 

4. What does the word ‘it’  
    in this paragraph refer to?  
 
……………………………..…………………. 

https://atap.google.com/ara/
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Directions: Read the text carefully and then answer the questions.(5 points) 
 

1. What is the main idea of this passage?  
 
    ……………………………………………………..…..……………………………………………………………………….................. 

2. What does the word ‘simple basic structures’ refer to?  
  
    ……………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………..  
3. What is called "modules"?  
 
    ……………………………………………….……………………………………………………………………………….  
4. What should you do if your mobile phone breaks down?  
 
   …………………………………………………..…………………………………………………………………………….  
5. How much is Ara's production cost? 
 
 
  ……………………………………………………….………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 

Exercise 3.2 : Answer the questions from the passage. 
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Directions: Complete each sentences with the correct answers. (10 points) 
 

1. Google ……………………………….. a modular Android-powered smartphone it said 
is on track to hit the market next year.  
 

2. Google said that ………………………………….….of the Ara smartphone should be 
available next year. 
 

3. The basic principle behind the new phone's modular design is 
…………………………………………….. are designed to hold screen modules, batteries, 
cameras, sensors, 3G, Wi-fi or other components snapped into place with 
the help of magnets. 
 

4. Modular design, in general, is an approach to design that breaks 
a device into smaller parts or sub-systems called "……………………….."  
 

5. You can ……………………….. with a cheap basic system and then upgrade later, 
when you can afford it, by adding modules with extra functionality. 
 

6. In the future, a module store much like …………………………………………….. will 
allow phone owners to buy new modules for their phones. 
 

7. Modules such as cameras, speakers, and sensors can be ………………………….. 
by users like game pieces so as to customise handsets. 
 

8. The first Ara prototype was …………………………………………….. early last year at 
World Mobile Congress in Barcelona. 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เติมข้อความในประโยคได้ถูกต้อง 

Exercise 4: Complete the sentences. 
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9. Google expressed hope that the modular approach to design could provide 
easier access to smartphones for …………………………………………….. 
 

10. Pricing of Ara had yet to be revealed, but Google last year referred to 
an entry-level model with ……………………………………………..of $50. 
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Directions: Write the details which link the topic into the chart. (10 points) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนเขียนสรุปรายละเอียดเร่ือง Mobile Phone ลงในแผนภาพได้ 
                             ถูกต้อง 

Exercise 5 : Transferring the details   

Ara smartphone 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

MODULAR DESIGN 
 

MODULES DEVELOPING 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
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Directions: Rearrange the sentences in the correct order and then write them into  
                the paragraph below. (10 points) 
 

…….…… Modules are plugged into the main device. 
…….…… If a mobile phone breaks down or an updated model is released, instead 

of buying a new handset a user could simply swap out components.  
………… The basic principle behind the new phone's modular design is simple 

basic structures are designed to hold screen modules, batteries, 
cameras, sensors, 3G, Wi-fi or other components snapped into place with 
the help of magnets.  

………… You can start out with a cheap basic system and then upgrade later, 
when you can afford it, by adding modules with extra functionality. 

………… Modular design, in general, is an approach to design that breaks 
a device into smaller parts or sub-systems called "modules" 

 

 

 

 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ : เรียงล าดับเหตุการณ์และน ามาเขียนเป็นเนื้อเรื่องให้ได้ใจความท่ีถูกต้อง. 

Exercise 6 : Rearrange sentences and write into paragraph.    

Paragraph 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Post-test 
แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Mobile Phone  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (รายวิชาภาษาอังกฤษ)            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5     
จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน           เวลา 10 นาท ี
 
Choose the best answer. 
Directions: Read the news and choose the best alternative. 
 

1. Where was the first Ara prototype unveiled? 
a. Bangkok    b. Puerto Rico    
c. Barcelona    d. Silicon Valley city 
 

2. What is the basic principle behind the new phone's modular design? 
a. sensors    b. cameras 
c. magnets    d. batteries 

 
3. What is a modular android-powered smartphone that be on track to hit  
   the market next year? 

a. AJ     b. Ara 
 c. iPhone    d. Sumsung 
 
4.  Whose idea was building a mobile phone from a piece? 

a. Google     b. Bill Gates 
c. Nathan B. Stubblefield  d. Alexander Graham Bell 

 
 

5. Where is Google's annual developers conference? 
 a. Bangkok    b. Puerto Rico    

c. Barcelona    d. Silicon Valley city 
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6. Which is False about this passage?  
a. Modules are not plugged into the main device. 
b. You can start out with a cheap basic system and then upgrade later. 
c. Building mobile phone from pieces is Google's new modular mobile  
    phone idea 
d. Modules can be re-arranged by users like game pieces so as so customize 

             handsets. 
 

7. Which is true about this passage?  
a. Project Ara was not moving ahead. 
b. Ara smartphone is on track to hit the market this year.  
c. You cannot upgrade phone with camera, speaker or sensors. 
d. The simple basic structures are designed to hold screen modules.  

 
8. What thing is not a module? 

a. sensor    b. camera 
c. speaker     d. magnets     

 

9. Which is true about Ara smartphone?  

a. Ara Plans to launch in Barcelona.  

b. Ara Plans to launch in Puerto Rico. 

c. Ara Plans to launch in San Francisco.  
d. Ara Plans to launch in Silicon Valley city. 

 

10. Which is false about Ara smartphone?  
a. Pricing of Ara less than $ 50. 
b. Ara smartphone should be available next year. 
c. Ara is a modular android-powered smartphone. 
d. Developers interested in creating applications for the devices.  
   will get access to early versions of Ara.  
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Pre-test 

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

Exercise 1 
1. Yes, I have.  /  No, I haven’t.  

 2. Sumsung/Iphone/oppo/Apple/Huawei 
 3. Yes, I do. Because it easy of communication. 

No, I don’t. Because it is difficult for me.  
4. Sumsung/Iphone/oppo/Apple/Huawei.  
5. Camera 

Exercise 2.1 
  

Vocabulary Meaning 
showed off  showed people somebody/something that you are proud 

of 
modular made with modules 
on track  likely to be successful; likely to reach a certain level 
consumer someone who buys and uses goods and services 
conference a large official meeting 
screen 
 

a display on a phone, computer, etc. that shows 
information 

module a unit of a machine 
sensors a device that can react to light, heat, pressure, etc. 
components a part which combines with other parts to form something 

bigger 
 
magnets 

an object that is able both to attract iron and steel 
objects and also push them away 

แนวค าตอบ เล่ม 7 
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Exercise 2.2 
 
……G… 1 

 
approach 

 
 

A. component out of a system and replace  
    it with something else. 

……L… 2 unveiled  B. when something breaks and stops  
    working 

……I…. 3 plugged into   C. able to be used for 
……A… 4 start out  D. version of a product made before it is  

    produced in large quantities to show it  
    to people 

……K… 5 afford  E. a smaller part of a bigger thing 

……C… 6 functionality  F. a display on a phone, computer, etc.  
   that shows information 

……B… 7 breaks down   G. a particular way of doing something. 

……J.… 8 entry-level  H. to mention someone. 

……D… 9 prototype  I. to connect a piece of electrical   
   equipment to the main supply of    
   electricity 

……F… 10 swap out   J. the first and most basic version of a   
   product available to buy without any  
   special features 

   K. to have enough money to be able to  
    pay for something 

   L. announced something officially that was  
    previously a secret. 

Exercise 3.1 
1. upgrade phone   2. Google   3. Customize 
4. mobile phone   5. phone owners 
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Exercise 3.2 

1.  Google showed off a modular Android-powered smartphone. 
2.  Batteries, cameras, sensors, 3G, Wi-fi  
3.  An approach to design that breaks a device into smaller parts. 
4.  Could simply swap out components. 
5.  $50 

Exercise 4 
1. Google showed off a modular Android-powered smartphone it said is on 

track to hit the market next year.  
2. Google said that a consumer version of the Ara smartphone should be 

available next year. 
3. The basic principle behind the new phone's modular design is simple 

basic structures are designed to hold screen modules, batteries, 
cameras, sensors, 3G, Wi-fi or other components snapped into place with 
the help of magnets 

4. Modular design, in general, is an approach to design that breaks 
a device into smaller parts or sub-systems called "modules"  

5. You can start out with a cheap basic system and then upgrade later, when 
you can afford it, by adding modules with extra functionality. 

6. In the future, a module store much like the current app store will allow 
phone owners to buy new modules for their phones. 

7. Modules such as cameras, speakers, and sensors can be re-arranged by 
users like game pieces so as to customise handsets. 

8. The first Ara prototype was unveiled early last year at World Mobile 
Congress in Barcelona. 

9. Google expressed hope that the modular approach to design could provide 
easier access to smartphones for people in developing countries.  

10. Pricing of Ara had yet to be revealed, but Google last year referred to 
an entry-level model with a production cost of $50. 
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Exercise 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exercise 6 
……3…… Modules are plugged into the main device. 
……5…… If a mobile phone breaks down or an updated model is released, instead 

of buying a new handset a user could simply swap out components.  
……1…… The basic principle behind the new phone's modular design is simple 

basic structures are designed to hold screen modules, batteries, 
cameras, sensors, 3G, Wi-fi or other components snapped into place with 
the help of magnets.  

……4…… You can start out with a cheap basic system and then upgrade later, 
when you can afford it, by adding modules with extra functionality. 

……2…… Modular design, in general, is an approach to design that breaks 
a device into smaller parts or sub-systems called "modules" 

Ara smartphone 

Pricing of Ara had yet to 
be revealed, but Google 
last year referred to 
an entry-level 
model with 
a production cost of 
$50. 
 

MODULAR DESIGN 
 

MODULES DEVELOPING 

Modular design, in 
general, is an approach  
to design that breaks 
a device into smaller 
parts or sub-systems 
called "modules"  
 
 

Modules such as 
cameras, speakers, 
and sensors can be re-
arranged by users like 
game pieces so as 
to customise handsets. 
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Post-test 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraph 

The basic principle behind the new phone's modular design is simple 
basic structures are designed to hold screen modules, batteries, 
cameras, sensors, 3G, Wi-fi or other components snapped into place with the 
help of magnets. Modular design, in general, is an approach to design that 
breaks a device into smaller parts or sub-systems called "modules" 
 

Modules are plugged into the main device. You can start out with 
a cheap basic system and then upgrade later, when you can afford it, by 
adding modules with extra functionality. If a mobile phone breaks down or 
an updated model is released, instead of buying a new handset a user could 
simply swap out components.  
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