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       หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มที่ 1  เรื่อง  The story of Ban Kudruakham เล่มนี้  เป็นหนังสือส่งเสริม 
การอ่านภาษาอังกฤษ ชุด ท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศ ช้ันประถมศกึษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูภ้าษาอังกฤษที่มเีรื่องราวเกี่ยวกับต านาน
การตั้งชื่อหมู่บ้าน และเป็นการส่งเสรมินักเรยีนให้มีความรัก ความผูกพนั ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
       ขอขอบคณุผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านกุดเรอืค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือค า คณะครู ปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้มีสว่นเกีย่วขอ้งทุกท่านที่ใหค้วามอนุเคราะห์จัดท าหนังสอืส่งเสริมการอา่น ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
       หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่องานวิชาการ  เป็นแบบอย่างให้ครูผู้สอน 
ได้น าไปประยุกต์ใช้ในสาระอื่นและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

                                                                                                                 กัญญารัตน์  นิธิเจริญ 
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วิธีศึกษาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

           1.  ศึกษาสาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ 
       2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
       3.  ศึกษาเนื้อเรือ่งในหนังสือส่งเสริมการอ่านเลม่นี้จนเข้าใจ  
       4.  หากนักเรียนไม่ทราบค าศพัท์ในเนื้อเรือ่ง สามารถดคู าศพัท์ใน Glossary ได ้
       5.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
       6.  ไม่ควรดูเฉลยก่อนที่จะท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
       7.  ขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเนื้อเรื่องและตั้งใจท าแบบทดสอบ 
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สาระส าคัญ 
 

                                                  
 
 

        
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

             
 
 

        

       การอ่าน เรื่อง The  story  of  Ban Kudruakham ซึ่งเป็นการบอกเล่าให้คนรุ่นหลังไดร้ับรู้เกี่ยวกับต านานการตั้งชื่อหมู่บ้าน  
นักเรียนควรเรียนรู้ค าศพัท์และรูปแบบของประโยคให้เข้าใจ  ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านไดอ้ย่างถูกต้อง  
       การเรียนรูค้ าศพัทแ์ละเรื่องราวเกี่ยวกับ The  story  of  Ban Kudruakham ซึ่งเป็นการบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราว
ต านานการตั้งชื่อหมู่บ้าน  ท าให้นักเรียนมคีวามรู้ เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน  สามารถใช้ภาษาสือ่สารในชีวิตประจ าวันได ้
 
 

 
 

   จุดประสงค์ปลายทาง 
        นักเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจ เรื่อง The  story  of  Ban Kudruakham 
   จุดประสงค์น าทาง 
        1.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์ได้                    
        2.  นักเรียนสะกดค าและบอกความหมายค าศัพท์ได ้          
        3.  นักเรียนเรียงล าดับเหตุการณ์จากเนือ้เรื่องที่อา่นได้ 
        4.  นักเรียนตอบค าถามจากเนื้อเรือ่งทีอ่า่นได้ 
        5.  นักเรียนมีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
        6.  นักเรียนร่วมกิจกรรมได้อยา่งมีความสุข 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  The story  of  Ban Kudruakham 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรหน้าค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  What  does  Kud  mean ? 
a.  The  hill       b.  the  monk 
c.  the  golden  boat     d.  the  big  swamp    

2.  What  is  the  end  of  the greedy  villagers ? 
a.  They  met  the  angel.  b.  They  got  a  golden  stair.    
c.  They  were  sick  and  died.   d.  They  got  the  golden  boat.    

3.  How  many  stairs  are  there  on  the  golden  boat ? 
a.  one  stair    b.  two  stairs  
c.  three  stairs    d.  four  stairs  

4.  Where  do  Namwan  and  Mek  live ? 
a.  Ban  Srisawang    b.  Ban  Champadong    
c.  Ban  Hadsaimoon   d.  Ban  Kudruakham  
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5.  When  do  Namwan  and  Mek  always  go  around  their  village ? 
a.  On  Monday       b.  On  holidays    
c.  On  the  full  moon     d.  On  the  Buddhist  holy  day  

6.  Who  was  Phra Ajan Sritad ? 
a.  Cham     b.  the  angel 
c.  the  monk      d.  the  student 

7.  When  did  the  villagers  hear  the  music  from  the  swamp ? 
a.  On  Monday       b.  On  holidays    
c.  On  the  full  moon     d.  On  the  Buddhist  holy  day 

8.  Who  can  communicate  with  the angel ? 
a.  Cham     b.  the  greedy  villagers 
c.  the  monk      d.  the  student 

9.  How  long  is  the  golden  boat ? 
a.  30 centimeters      b.  40 centimeters     
c.  50 centimeters     d.  60 centimeters   

10.  Who  begged  the  angel  to  give  a  golden  stair ? 
a.  Cham     b.  the  villagers 
c.  Grandmother  Mun       d.  Phra Ajan Sritad 
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Glossary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

afraid (adj.)       หวาดกลัว 
angel (n.)      เทวดา , ภูมิเจ้าที ่
big (adj.)     ใหญ่ 
black  magician (n.)    หมอผ ี
brook (n.)      ล าห้วย 
Buddhist  holy  day (n.)   วันพระ 
candle (n.)      เทียน 
centimeter (n.)     เซนติเมตร 
children (n.)     เด็ก ๆ 
communicate (v.)    ติดต่อสื่อสาร 
disappeared (v.)      หายไป 
friend (n.)      เพื่อน 

 

 

 
 

golden  boat (n.)     เรือทองค า 
greedy (adj.)    ซึ่งเห็นแก่ตัว 
holiday (n.)      วันหยุด 
honest (adj.)      ซื่อสัตย ์  
house (n.)      บ้าน 
mystery (n.)     ความลึกลับ 
past (n.)      อดีต 
sick (adj.)     ป่วย 
stair (n.)     บันได 
story (n.)      เรื่องราว 
swamp (n.)      หนองน้ า 
village (n.)      หมู่บ้าน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  The story  of  Ban Kudruakham 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ค าชี้แจง  :  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย   ทับตัวอักษรหน้าค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  What  does  Kud  mean ? 
a.  The  hill       b.  the  monk 
c.  the  golden  boat     d.  the  big  swamp    

2.  What  is  the  end  of  the greedy  villagers ? 
a.  They  met  the  angel.  b.  They  got  a  golden  stair.    
c.  They  were  sick  and  died.   d.  They  got  the  golden  boat.    

3.  How  many  stairs  are  there  on  the  golden  boat ? 
a.  one  stair    b.  two  stairs  
c.  three  stairs    d.  four  stairs  

4.  Where  do  Namwan  and  Mek  live ? 
a.  Ban  Srisawang    b.  Ban  Champadong    
c.  Ban  Hadsaimoon   d.  Ban  Kudruakham  
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5.  When  do  Namwan  and  Mek  always  go  around  their  village ? 
a.  On  Monday       b.  On  holidays    
c.  On  the  full  moon     d.  On  the  Buddhist  holy  day  

6.  Who  was  Phra Ajan Sritad ? 
a.  Cham     b.  the  angel 
c.  the  monk      d.  the  student 

7.  When  did  the  villagers  hear  the  music  from  the  swamp ? 
a.  On  Monday       b.  On  holidays    
c.  On  the  full  moon     d.  On  the  Buddhist  holy  day 

8.  Who  can  communicate  with  the  angel ? 
a.  Cham     b.  the  greedy  villagers 
c.  the  monk      d.  the  student 

9.  How  long  is  the  golden  boat ? 
a.  30 centimeters      b.  40 centimeters     
c.  50 centimeters     d.  60 centimeters   

10.  Who  begged  the  angel  to  give  a  golden  stair ? 
a.  Cham     b.  the  villagers 
c.  Grandmother  Mun       d.  Phra  Ajan Sritad 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรยีน 
เรื่อง  The story  of  Ban Kudruakham 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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หนังสืออ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ ์
 การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2551.   
พรสวรรค์  สีป้อ.  คู่มอืการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชา 
 ภาษาอังกฤษ Zoom ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.  กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทศัน,์ 2551.        
โรงเรยีนบ้านกุดเรือค า.  หลักสูตรโรงเรียนบ้านกุดเรือค า พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 พุทธศักราช  2551, 2553.   
สมปอง  สคุ าภาและสุชานัน  เบาะเปลีย่น.  คู่มอืครู รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551.  พิมพค์รั้งที่ 1.  
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทศัน,์ 2551.   
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ประวัติผู้จัดท านวัตกรรม 

 

ชื่อ – สกุล   นางสาวกญัญารัตน์  นิธิเจริญ 
เกิดเมือ่   วันที่ 22  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2523 
ที่อยู่ปัจจุบัน   136 หมู ่5 บ้านจ าปาดง  ต าบลกุดเรือค า  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
ต าแหน่งปัจจุบัน   ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  โรงเรียนบ้านกุดเรอืค า    

                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
สถานที่ท างาน      โรงเรียนบ้านกุดเรือค า  ต าบลกุดเรือค า  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
เข้ารับราชการ      เมือ่วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ. 2545 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2541   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรยีนกดุเรือค าพิทยาคาร   
พ.ศ. 2545   ครุศาสตรบัณฑิต (เอกภาษาอังกฤษ)  สถาบันราชภัฏสกลนคร   
พ.ศ. 2554   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   

เบอร์โทรศัพท์   080-1669971 
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