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คานา

แบบฝึ กทัก ษะการอ่า นเพื่อ ความเข้า ใจรายวิช าภาษาอัง กฤษเพิ ่ม เติม 3 อ22201 ส าหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ อง Passage Reading ชุดที่ 2 เรื่ อง Seasons
ได้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้ในการฝึ กทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยนได้ทาการศึกษาและ
ตีความหมายจากเรื่ องที่ อ่านได้อย่างเข้าใจ และช่ วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถนาข้อมูล ความรู ้ ไ ปใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์ท้ งั ด้า นการเรี ย นและการนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นชี วิต ประจาวัน ขณะเดี ย วกัน ยัง เป็ นการ
เสริ มสร้ างนิ สัยรักการอ่านทาให้นักเรี ยนมีความสุ ข สนุ ก สนาน เพลิ ดเพลิ น นอกจากนักเรี ยนจะ
ได้นาไปฝึ กทัก ษะแล้ว ครู ผู ส้ อนยัง สามารถนาไปใช้ท บทวนเนื้ อ หาที่ น ัก เรี ย นได้เ รี ย นไปแล้ว
และใช้ส อนซ่ อมเสริ ม นัก เรี ย นที่มีความบกพร่ องในทักษะการอ่าน
ขอขอบคุ ณผูผ้ ูเ้ ชี่ ยวชาญทุ กท่านที่ ให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดทา แบบฝึ กทัก ษะการอ่า นเพื่อ
ความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม เติม 3 อ22201 ชุ ดนี้ ให้สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี และหวัง
เป็ นอย่า งยิ่ง ว่า แบบฝึ กทัก ษะการอ่า นเพื่อความเข้าใจ ชุ ดที่ 2 เรื่ อง Seasons จะเป็ นประโยชน์แ ก่
ครู ผูส้ อน และนัก เรี ย นที่จะนาไปใช้เพื่อพัฒ นาความสามารถด้า นการอ่า นภาษาอัง กฤษในขั้นสู ง
ต่อไป
นายวชิร ภุมมา
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คาชี้แจงแบบฝึ กทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติ ม 3 อ22201 สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สร้ างขึ้ นจากเนื้ อหาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 1 เรื่ อง Passage Reading
มี จุดประสงค์เพื่อให้นักเรี ยนได้ฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สามารถ เรี ยนรู้
ค าศัพ ท์ เข้า ใจ สรุ ป เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ ส าคัญ ของเรื่ อ ง และตอบค าถามจากเรื่ อ งที่ อ่ า นได้
โดยแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ จัดทาขึ้นทั้งหมดจานวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่ อง Superheroes
ชุดที่ 2 เรื่ อง Seasons
ชุดที่ 3 เรื่ อง Football World Cup
ชุดที่ 4 เรื่ อง The UK
ชุดที่ 5 เรื่ อง Helping others
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติ ม 3 อ22201 สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ชุ ดนี้ เป็ นชุ ดที่ 2 เรื่ อง Seasons ประกอบด้วยแบบฝึ กหัดจานวน
4 แบบฝึ กหัด ได้แก่
Exercise 2.1 Meaning of Words
Exercise 2.2 Reading for details
Exercise 2.3 Reading Analysis
Exercise 2.4 Finding the Facts

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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คาแนะนาในการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
สาหรับครู

เมื่อครู ศึกษาคาชี้แจงการใช้ช้ ี แจงแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม 3 อ22201 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง Seasons แล้วให้ครู ปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะการอ่าน ดังนี้
1. ครู ให้นกั เรี ยนทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยนเพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยนแต่ละคน
2. ครู ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ครู ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาเนื้ อหาหลังจากนั้นให้นกั เรี ยนตอบคาถามในแต่ละกิจกรรม
4. ครู ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ โดยครู คอยดูแลและให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
5. ครู ให้นกั เรี ยนตรวจสอบคาเฉลยท้ายเล่มเมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมตามแบบฝึ กทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจจบแล้ว เพื่อทราบผลการเรี ยนรู้ของตนเอง
6. ครู ให้นกั เรี ยนทดสอบความรู้หลังเรี ยนหลังจากที่นกั เรี ยนทาชุดแบบฝึ กทักษะจบชุดแล้ว
7. ครู ใช้ชุดแบบฝึ กทักษะเป็ นสื่ อการสอนสาหรับครู
8. ครู ใช้ชุดแบบฝึ กทักษะเป็ นแบบเรี ยนที่ให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และซ่อมเสริ มความรู ้
ตนเองทั้งในและนอกเวลาเรี ยน
9. ครู ให้นกั เรี ยนทดสอบความรู้ โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
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คาแนะนาในการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
สาหรับนักเรียน

ในการศึกษาแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3
อ22201 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 เรื่ อง Seasons ซึ่ งนักเรี ยนต้องฝึ กด้วยตนเองดังนั้น
นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาดังนี้
1. นักเรี ยนศึกษาผลการเรี ยนรู้ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ของแต่ละชุดให้เข้าใจเพื่อทราบ
เป้ าหมายของการฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
2. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนจานวน 10 ข้อเวลา 10 นาทีเพื่อเป็ นการประเมิน
พื้นฐานของตนเองก่อนฝึ กปฏิบตั ิจากแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3. ให้นกั เรี ยนศึกษาและทาความเข้าใจคาชี้แจงก่อนจะทาแบบฝึ กหัด
4. ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความที่กาหนดให้แล้วตอบคาถามตามชุดฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ
5. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนจานวน 10 ข้อเวลา 10 นาที
6. ให้นกั เรี ยนตรวจคาตอบจากด้านหลังแบบฝึ กทักษะ แล้วนาผลการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนมาประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะการอ่าน
7. นักเรี ยนควรมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเองไม่ควรดูเฉลยก่อนที่จะทาแบบฝึ กหัด
8. นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ร่วมกับผูอ้ ื่นได้ในการเรี ยนตามแบบฝึ กทักษะการอ่าน
9. นักเรี ยนที่มีผลการทดสอบหลังเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ 70% ให้กลับไปศึกษาเนื้อหาและ
ทาแบบฝึ กทักษะ แล้วกลับมาทดสอบหลังเรี ยนอีกครั้งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์
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ขั้นตอนในการใช้ แบบฝึ กทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
1. อ่านคาแนะนาสาหรับนักเรี ยน

2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน

3. ศึกษาแบบฝึ กทักษะ ปฏิบตั ิดงั นี้
ศึกษาใบความรู้
ทาแบบฝึ กทักษะ
ตรวจแบบฝึ กทักษะ
ไม่ผา่ น 70%
4. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
ผ่าน 70%
5. ศึกษาแบบฝึ กทักษะเล่มต่อไป
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ผลการเรียนรู้
1. บอกความหมาย ศัพท์ สานวน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา
2. เลือกใช้ภาษาและศัพท์ สานวน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
3. สรุ ปจับใจความสาคัญ วิเคราะห์ตีความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่านบทความ ข่าว
นิทาน สารคดี และบันเทิงคดีได้
4. ตีความ วิเคราะห์ คาศัพท์ สานวน ประโยค ข้อความ จากเรื่ องราว บทความและนาไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง

สาระสาคัญ
ทางฝั่ ง ตอนเหนื อและใต้ข องโลก จะมี ลกั ษณะสภาพอากาศที่เปลี่ ย นแปลงไปตาม
ช่วงเวลาตลอดทั้งปี ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงนี้เรี ยกว่าฤดูกาล กาลเปลี่ยนของฤดูกามีผลต่อสิ่ งมีชีวิต
ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนั้น ๆ

จุดประสงค์
1. บอกความหมาย ศัพท์ สานวน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
2. เลือกใช้ภาษาและศัพท์ สานวน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา
3. สรุ ปใจความสาคัญ วิเคราะห์ ตีความ และนาเสนอข้อมูล จากเรื่ อง Seasons ได้
4. บอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น จากเรื่ อง Seasons ได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
ชุดที่ 2 เรื่อง Seasons
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

วิชาภาษาอังกฤษเพิม่ เติม 3
จานวน 10 ข้ อ/ 10 คะแนน เวลา 10 นาที

คาชี้แจง:

จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด (10 คะแนน)

Direction:

Choose the correct answer. (10 points)

1. How many times do weather change in the North and South each year?
a. 5 times
b. 4 times
c. 3 times
d. 2 times
2. What is not affected by season change?
a. Plant
b. Tree
c. Houses
d. Bear
3. Which season do plants start to grow?
a. Spring
b. Summer
c. Autumn
d. Winter
4. Which season do animals have their babies?
a. Spring
b. Summer
c. Autumn
d. Winter
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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5. What is the weather like in summer?
a. It’s the coldest season.
b. It’s the hottest time of the year.
c. The weather gets warmer.
d. The weather gets colder.
6. In Autumn, what is the weather like?
a. It’s rainy.
b. It’s not hot.
c. It’s warmer than summer.
d. It’s the coldest time.
7. Which season have very cold weather?
a. Spring
b. Summer
c. Autumn
d. Winter
8. What is the weather like in June?
a. The weather is getting hotter.
b. The weather is getting colder.
c. The weather is getting cold.
d. The weather is not getting hot.
9. What do some animals do when autumn begins?
a. They stop growing.
b. They stop breathing.
c. They find places for hibernation.
d. They find places to have their babies.
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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10. When do plants and tree stop growing?
a. When summer begins.
b. When the snow comes.
c. When animals’ babies grow up.
d. When winter begins.

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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Knowledge Sheet 2.1
Direction: Learn new words.
Vocabulary Parts of Speech
1
weather
N.
2
change
V.
3
season
N.
4
important
Adj.
5
plant
N.
6
warm
Adj.
7
length
N.
8
grow
V.
9
leave
N.
10
strong
Adj.
11
during
Prep.
12
before
Prep.
13
hide
V.
14
begin
V.
15
hibernation
N.
16
bring
V.
17
fall
V.
18
cold
Adj.
19
each
Adv.
20
different
Adj.

Meaning
สภาพอากาศ
เปลี่ยน
ฤดูกาล
สาคัญ, มีความหมาย
พืช
อุ่น, ที่ทาให้อุ่น
ความยาว, ระยะทาง, ระยะเวลา
เติบโต, พัฒนา
ใบไม้
แข็งแรง
ระหว่างเวลา,ในระหว่าง
ก่อน
ซ่อน
เริ่ ม
การจาศีล
พามา, นาไปสู่
ร่ วง, ตกลง
หนาว (อากาศ), เย็น
แต่ละ
ต่างกัน

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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Knowledge Sheet 2.2
Direction: Read the passage below.

“Seasons”
In many places the weather change during the year. These changes are
called seasons. In the North and the South they have four seasons in a year. Each
season brings changes that important for plants and animals that live in different
part of the world.

ภาพที่ 2.1 Seasons
ทีม่ า : https://wallpapersafari.com/ four-

seasons-wallpaper/
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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Spring starts when the day
and night are in same length. The
weather gets warmer and sunnier.
Trees and plants start growing.
Many animals have their babies in
spring.
ภาพที่ 2.2 Spring
ทีม่ า : http://7-themes.com/collections/pring-wallpapers/

Summer begins on the longest day of the year. In the Northeast on 21st June.
Summer is usually the warmest and sunniest time of the year. Fruit grows on trees
and plants. Young animals grow bigger and stronger.

ภาพที่ 2.3 Summer
ทีม่ า : http://news.mthai.com/general-news/425815.html

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201

12
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชุ ดที่ 2 เรื่อง Seasons

Autumn starts when the day and night are the same length again. During
autumn, the leaves change color and fall from the trees. Some animals collect food
before winter comes.

ภาพที่ 2.4 Autumn
ทีม่ า : http://www.chill.co.th/article.php?aid=48

Winter begins on the
shortest day of the year. In the
north this is on 21st December.
The weather is colder and in
some places there's lots of
snow. Plants and trees stop
growing. Some animals, like
bats and bears, find places to
hide and sleep. This is called
hibernation.

ภาพที่ 2.5 Winter
ทีม่ า : http://www.tuku.cn/wallpapers/

wallpapers.aspx?typeid=9666

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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Exercise 2.1 Meaning of Words
จุดประสงค์ ที่ 1 บอกความหมาย ศัพท์ สานวน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา

Direction: Put the right words to match these pictures. (10 points)
Seasons

Winter

Summer

Autumn

Spring

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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Exercise 2.2 Reading for details
จุดประสงค์ ที่ 4 บอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น จากเรื่ อง Seasons ได้

Direction: Fill the information to complete the table below. (10 points)
Seasons

Animals

Plants

Have their babies

Start growing

Warmer and
sunnier.

Day and night
are in same
length.

Grow bigger and
stronger

Fruit grows.

Warmest and
sunniest

Longest day of
the year

Collect food before
winter comes

Leaves change
color and fall

Getting cold

Day and night
are the same
length

Find places to hide
and sleep

Stop growing

Colder and in
some places
there's lots of
snow

Shortest day of
the year

Spring

Summer

Autumn

Winter

Weather

Day and night

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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Exercise 2.3 Reading Analysis
จุดประสงค์ ที่ 3 สรุ ปใจความสาคัญ วิเคราะห์ ตีความ และนาเสนอข้อมูล จากเรื่ อง Seasons ได้

Direction: Complete the information’s chart below. (10 points)

Things
around
Plants
____________
____________

Leave
____________
____________

Animals
____________
____________

Day and night
____________
____________

___________

___________

___________

It’s called
____________
Weather

________________

Weather

________________

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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Exercise 2.4 Finding the Facts
จุดประสงค์ ที่ 2 เลือกใช้ภาษาและศัพท์ สานวน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา

Direction: Match and write the complete sentences. (10 points)
1. Hibernation is when ____
2. Many animals have ____
3. Animals collect food ____
4. When it is summer in the north ____
5. At the North and the South Pole ____
6. Spring starts when ____
7. Summer begins ____
8. Autumn starts when ____
9. Plants and trees stop ____
10. During autumn, ____

A.) their babies in spring.
B.) animal find places to hide and sleep.
C.) they are only 2 seasons.
D.) growing in winter.
E.) before winter comes.
F.) the leaves change color and fall from the trees.
G.) on the longest day of the year.
H.) it is winter in the south.
I.) the day and night are the same length.
J.) the day and night are in same length again.

1. __________________________________________________.
2. __________________________________________________.
3. __________________________________________________.
4. __________________________________________________.
5. __________________________________________________.
6. __________________________________________________.
7. __________________________________________________.
8. __________________________________________________.
9. __________________________________________________.
10. _________________________________________________.

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
ชุดที่ 2 เรื่อง Seasons
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

วิชาภาษาอังกฤษเพิม่ เติม 3
จานวน 10 ข้ อ/ 10 คะแนน เวลา 10 นาที

คาชี้แจง: จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด (10 คะแนน)

Directions: Choose the correct answer. (10 points)
1. What is not affected by season change?
a. Bear
b. Tree
c. Plant
d. Houses
2. How many times do weather change in the North and South each year?
a. 2 times
b. 3 times
c. 4 times
d. 5 times
3. Which season do animals have their babies?
a. Winter
b. Spring
c. Autumn
d. Summer
4. Which season do plants start to grow?
a. Winter
b. Spring
c. Autumn
d. Summer
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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5. In autumn, what is the weather like?
a. It’s rainy.
b. It’s not hot.
c. It’s the coldest time.
d. It’s warmer than summer.
6. What is the weather like in summer?
a. It’s the coldest season.
b. The weather gets colder.
c. The weather gets warmer.
d. It’s the hottest time of the year.
7. What is the weather like in June?
a. The weather is getting cold.
b. The weather is getting colder.
c. The weather is not getting hot.
d. The weather is getting hotter.
8. Which season have very cold weather?
a. Winter
b. Spring
c. Autumn
d. Summer
9. When do plants and tree stop growing?
a. When winter begins.
b. When summer begins.
c. When the snow comes.
d. When animals’ babies grow up.
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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10. What do some animals do when autumn begins?
a. They stop growing.
b. They stop breathing.
c. They find places for hibernation.
d. They find places to have their babies.

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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ภาคผนวก
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Name:..........................................................Number: ................................Class:........./..........

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
ข้ อ

a

คาตอบ
b c

d

คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมคะแนน
ผ่านเกณฑ์ 70%
ไม่ผา่ นเกณฑ์ 70%
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Name:..........................................................Number: ................................Class:........./..........

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

ข้ อ

a

คาตอบ
b c

d

คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมคะแนน
ผ่านเกณฑ์ 70%
ไม่ผา่ นเกณฑ์ 70%
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-test)
b
b
a
a
b
b
d
c
c
d

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201
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Answer Key
Exercise 2.1 Meaning of Words
จุดประสงค์ ที่ 1 บอกความหมาย ศัพท์ สานวน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา

Direction: Put the right words to match these pictures. (10 points)
Seasons

Winter

Summer

Autumn

Spring

Winter
_______________

Spring
_______________

Autumn
_______________

Summer
_______________

Spring
_______________

Winter
_______________

Autumn
_______________

Seasons
_______________

Seasons
_______________

Summer
_______________
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Answer Key
Exercise 2.2 Reading for details
จุดประสงค์ ที่ 4 บอกรายละเอียดและแสดงความคิดเห็น จากเรื่ อง Seasons ได้

Direction: Fill the information to complete the table below. (10 points)
Seasons

Animals

Plants

Weather

Day and night
Day and night
are in same
length.

Spring

Have their babies

Start growing

Warmer and
sunnier.

Summer

Grow bigger and
stronger

Fruit grows.

Warmest and
sunniest

Longest day of
the year

Autumn

Collect food before
winter comes

Leaves change
color and fall

Getting cold

Day and night
are the same
length

Stop growing

Colder and in
some places
there's lots of
snow

Shortest day of
the year

Winter

Find places to hide
and sleep

แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3 อ22201

28
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1 ชุ ดที่ 2 เรื่อง Seasons

Answer Key
Exercise 2.3 Reading Analysis
จุดประสงค์ ที่ 3 สรุ ปใจความสาคัญ วิเคราะห์ ตีความ และนาเสนอข้อมูล จากเรื่ อง Seasons ได้

Direction: Complete the information’s chart below. (10 points)

Things0
around
Plants

Leave

Animals

Day and night

stop growing.

fall down.

grow up.

are the same length

Autumn

Summer

It’s called
Winter
Weather

Cold, Colder

Spring
Weather

Warm, Warmer
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Answer Key
Exercise 2.4 Finding the Facts
จุดประสงค์ ที่ 2 เลือกใช้ภาษาและศัพท์ สานวน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา

Direction: Match and write the complete sentences. (10 points)
1. Hibernation is when ____
2. Many animals have ____
3. Animals collect food ____
4. When it is summer in the north ____
5. At the North and the South Pole ____
6. Spring starts when ____
7. Summer begins ____
8. Autumn starts when ____
9. Plants and trees stop ____
10. During autumn, ____

A.) their babies in spring.
B.) animal find places to hide and sleep.
C.) they are only 2 seasons.
D.) growing in winter.
E.) before winter comes.
F.) the leaves change color and fall from the trees.
G.) on the longest day of the year.
H.) it is winter in the south.
I.) the day and night are the same length.
J.) the day and night are in same length again.

1. Hibernation is when animal find places to hide and sleep.
2. Many animals have their babies in spring.
3. Animals collect food before winter comes.
4. When it is summer in the north it is winter in the south.
5. At the North and the South Pole they are only 2 seasons.
6. Spring starts when the day and night are in same length.
7. Summer begins on the longest day of the year.
8. Autumn starts when the day and night are the same length again.
9. Plants and trees stop growing in winter.
10. During autumn, the leaves change color and fall from the trees.
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แบบทดสอบหลังเรียน
(Post-test)
b
c
b
d
b
d
a
a
a
c
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แบบสรุปผลการเรียน
ชุ ดที่ 2 เรื่อง Seasons
Name:..........................................................Number: ................................Class:........./..........
แบบบันทึกคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
คะแนน
(Per-test) (10 คะแนน)
(Post-test) (10 คะแนน)
คะแนนทีไ่ ด้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การพิจารณา
แบบทดสอบก่อนเรี ยน – หลังเรี ยน มี 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
คะแนน
1–2
ระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุ ง
คะแนน
3–4
ระดับคุณภาพ
พอใช้
คะแนน
5–6
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
คะแนน
7–8
ระดับคุณภาพ
ดี
คะแนน
9 – 10
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์ การผ่าน นักเรี ยนตอบคาถามได้ถูกต้องตั้งแต่ 7 ข้อขั้นไป (ระดับคุณภาพดีข้ ึนไป)

แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ กปฏิบัติ
คะแนน

Exercise 1
(10 คะแนน)

Exercise 2
(10 คะแนน)

Exercise 3
(10 คะแนน)

Exercise 4
(10 คะแนน)

คะแนนทีไ่ ด้
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์ การพิจารณา
แบบฝึ กปฏิบตั ิ มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน
คะแนน
1–9
ระดับคุณภาพ
ควรปรับปรุ ง
คะแนน
10 – 18
ระดับคุณภาพ
พอใช้
คะแนน
19 – 27
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
คะแนน
28 – 34
ระดับคุณภาพ
ดี
คะแนน
35 – 40
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
เกณฑ์ การผ่าน นักเรี ยนตอบคาถามได้ถูกต้องตั้งแต่ 28 ข้อขั้นไป (ระดับคุณภาพดีข้ ึนไป)
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