คำนำ

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง The OTOP in My Town
เป็นหนังสือเล่มที่ 4 ของหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้เขียนได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและมีความสนใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยได้นา
เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์และบริบทที่ใกล้ตัวผู้เรียน ทั้งในเรื่องสถานที่ วิถีชีวิต กิจวัตรประจาวัน
สภาพแวดล้ อ ม สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คมที่ ป รากฏในโรงเรี ย น บ้ า น ชุ ม ชุ ม และสัง คมในท้ อ งถิ่ น
ของผู้เรียน ผู้เขียนได้ศึกษาและรวมรวมข้อมูลจากเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 ค้ น หาข้ อมู ลเกี่ ย วกั บ จั ง หวั ดก าแพงเพชรโดยการสืบ ค้ น จากอิ น เทอร์ เ น็ ต
และประสบการณ์ ข องผู้ เ ขี ย น ตลอดจนศึ ก ษาความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
และความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน แล้วนามาจัดทาเป็นรูปเล่มมีภาพประกอบที่สวยงาม น่าสนใจ
เหมาะสาหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้จัดท าหวั งเป็ นอย่า งยิ่งว่ า หนัง สือส่งเสริ ม ทักษะการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้า ใจ
โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะหนังสือส่งเสริมทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ดังกล่าว มีเนื้อเรื่องและสีสันที่เหมาะสมกับนักเรียน อีกทั้ง
การใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการทางานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เด็กเก่งช่วยเหลือ
เด็กอ่อน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
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ก

คำชี้แจง

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง The OTOP in My Town
เป็นหนังสือเล่มที่ 4 ของหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค
เพื่ อนช่ ว ยเพื่ อ น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 สาหรั บ นั ก เรี ย นใช้ ศึก ษาค้ น คว้ า และครู ใช้ เ ป็ น สื่ อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยเรื่องย่อย 8 เรื่อง จานวน 8 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เรื่อง My New School
เล่มที่ 2 เรื่อง My E-mail for Friend
เล่มที่ 3 เรื่อง My Favorite Things
เล่มที่ 4 เรื่อง The OTOP in My Town
เล่มที่ 5 เรื่อง My Lovely Home
เล่มที่ 6 เรื่อง My Daily Life
เล่มที่ 7 เรื่อง My family
เล่มที่ 8 เรื่อง My Pets
หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเล่มนี้ ประกอบด้วย คาชี้แจง
ค าแนะน าการใช้ ห นั ง สื อ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เนื้ อ เรื่ อ ง แบบฝึ ก หั ด แบบทดสอบหลั ง เรี ย น
เฉลยแบบฝึ กหั ด และเฉลยแบบทดสอบหลั งเรี ยน เพื่ อ ทดสอบและเพื่ อ ให้ ท ราบความก้ า วหน้ า
ด้านทักษะการอ่านเพื่อความใจของนักเรียนได้ดีขึ้น หลังจากกระบวนการอ่านหนังสือส่งเสริมทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ในแต่ละเรื่องได้เสร็จสิ้น

ข

คำแนะนำกำรใช้หนังสือ

หนังสือส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า น ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
ความเข้าใจ โดยครูเป็นผู้คอยให้คาแนะนาและดูแลระหว่างปฏิบัติ รวมทั้งการใช้เวลาที่เหมาะสม
ในการเรียน ดังนั้นนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาคาแนะนาการใช้หนังสืออย่างละเอียด
2. นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มตามที่ครูแบ่งให้ (กลุ่มละ 4 – 5 คน ซึ่งประกอบด้วย คนเก่ง คนปานกลาง
และคนอ่อนอย่างละ 1 – 2 คน)
3. นั ก เรี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาของหนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการอ่ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเข้ า ใจ
โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละเล่มให้เข้าใจ
4. นั ก เรี ย นท าแบบฝึ ก หั ด และกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบ
ภายในเวลาที่กาหนดด้วยความซื่อสัต ย์ และสมาชิ กภายในกลุ่มต้ องคอยช่ ว ยเหลือ แนะน า
อธิบาย ซึ่งกันและกัน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ
6. ร่วมกันตรวจคาตอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมกับเพื่อนและครู

ค

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

ด้ำนควำมรู
1. ระบุ้ (K)
ประโยค บทควำมสั้นๆ ที่อ่ำนให้สัมพันธ์กับรูปภำพได้ (K)
1. บอกควำมหมำยของค
ำศัพ
ได้ ได้ (K)
2. บอกควำมหมำยของค
ำศัท์พทท์่กี ทำหนดให้
่กี ำหนดให้
2. 3.
ตอบค
ำถำมจำกกำรอ่
ำนำเรื
่อง่องThe
ตอบค
ำถำมจำกกำรอ่
นเรื
TheOTOP
OTOPininMyMyTown
Townได้ได้ (K)
3. 4.
ระบุ
ใจควำมส
ำคัำคั
ญจำกกำรอ่
ำนำเรื
่อง (K)
The OTOP in My Town ได้
ระบุ
ใจควำมส
ญจำกกำรอ่
นได้
ด้ำนทั5.กษะกระบวนกำร
ปฏิบัตงิ ำนกลุ่มร่(P)
วมกับผู้อื่นได้ (P)
1. ปฏิ
งิ ำนกลุ่มร่อวรืมกั
้อื่นำได้แสดงออกและมีควำมรับผิดชอบ (A)
6. มีบคัตวำมกระตื
อร้บนผูกล้
ด้ำนคุณลักษณะ (A)
1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และซื่อสัตย์สุจริต

1

Jescica Rosa is volunteer teacher. She is from England.
She has had a plan to help Thai teacher for two years.

2

Last Friday, Jescica entered the teacher’s office to see
Suwat. She talked to him. Jescica said, “I am going to visit
my friends who work in Bangkok on this weekend. I want
to buy some foodstuffs for them. Can you help me?” Suwat
said, “Yes, of course.”

3

Jescica asked, “Where can I buy some foodstuffs?” Suwat
answered, “Let’s buy them at Kamphaengphet OTOP
Center.” There are many interesting shops.

4

Suwat and Jescica invited Darinee to go with them because she
knows the place where they will go. They went to Kamphaengphet
OTOP Center by Darinee’s car. They arrived at Kamphaengphet
OTOP Center. Suwat asked, “What kind of product do you want to
buy?” Jescica said, “I want to buy some foodstuffs.”

5

Darinee said, “Sure. There are sweet banana crisps, Kra Ya Sat
and grass jelly.”

6

Jescica saw many shop and she said, “Wow! It is a good
place to buy some foodstuffs. Let’s go this shops. Many
products are very interesting.”

7

They entered this shop. The salesman said, “Good morning.
Can I help you?” Jescica said, “Good morning. I want to
buy some foodstuffs for my friend.”

8

He suggested to her, “My shop have sweet banana crisps,
Kra Ya Sat and grass jelly etc.”

9

Jescica said, “I want to buy Kra Ya Sat, grass jelly and
sweet banana crisps.” Salesman said, “Kra Ya Sat and
sweet banana crisps are 35 baht per a bag if you buy
3 bags just 100 baht. Grass jelly is 100 baht per a dozen.”

10

Jescica said, “I want to buy some Kra Ya Sat 3 bags,
sweet banana crisps 3 bags and grass jelly 2 dozens.
How much are they?” The salesman answered, “It is 400
baht.”

11

Jescica took her wallet and gave 500 baht to him.
She said, “Here you are.” The salesman said, “Here your
change. Thank you so much.”

12

After shopping, Darinee took her to the bus station but
Jescica felt thirsty. She said, “I am very thirsty. I want to
drink some coffee on the bus.”

13

They went to the coffee shop. Jescica bought iced
Espresso. Darinee bought iced Mocca and Suwat bought
iced Americano.

14

And they returned to the bus station. Jescica said, “Thank you
very much for your help.” They said, “You’re welcome.” Then,
she got on the bus and said, “Good bye see you on Monday.”
They smiled and said, “Good bye see you later.”

15

Vocabulary

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

volunteer (n)
England (n)
enter (v)
office (n)
weekend (n)
foodstuff (n)
product (n)
salesman (n)
grass jelly (n)
dozen (n)
change (n)
shop (n)
wallet (n)
bus station (n)
thirsty (adj)

อาสาสมัคร
ประเทศอังกฤษ
เข้า
สานักงาน
วันสุดสัปดาห์
ของกิน
สินค้า
พนักงานขาย
เฉาก๋วย
โหล
เงินทอน
ร้านค้า
กระเป๋าเงิน
สถานีรถประจาทาง
กระหาย
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แบบฝึกหัดที่ 1
Instruction : Rewrite the words and find the meaning. (10 points)

Letters
1. tunleevor
2. ofceis
3. stooffdfu
4. dropuct
5. lemsana
6. denzo
7. lwatel
8. tirthsy
9. hagnec
10. teren

Rewrite

Meaning
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แบบฝึกหัดที่ 2
Instruction : Write True or False in the blank. (10 points)
1. Jessica is volunteer teacher.
2. Jessica has had a plan to help Thai teacher for two years.
3. Jessica want to buy some foodstuffs for her mother.
4. Jessica and Suwat go To Big C supercenter by Darinee’s car.
5. Jessica is from America.
6. Jessica want to buy Kra Ya Sat, grass Jelly and sweet Banana crisps.
7. Jessica is going to visit her mother who works in Bangkok.
8. Jessica buy grass jelly a dozen.
9. Jessica buy Kra Ya Sat 3 bags.
10. Jessica go to bangkok by bus.

18

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง The OTOP in My Town

Instruction : Choose the best answers. (10 points)
1. Where is Jescica Rosa From?
a. She is from England.
b. She is from America.
c. She is from Bangkok.
d. She is from Germany.
2. Why did she buy some foodstuffs?
a. She wanted to drink some coffee.
b. She liked to go shopping.
c. She liked buying clothes.
d. She wanted some foodstuffs for her friends.
3. Where did she buy some foodstuffs?
a. At the bus station.
b. At Kamphaengphet OTOP.
c. At the night plaza.
d. At the Big C department store.
4. How much change did the salesman give her?
a. 50 baht
c. 100 baht

b. 75 baht
d. 200 baht

19

5. How did she go to Bangkok?
a. by truck
c. by van

b. by car
d. by bus

6. What did she buy at OTOP Center?
a. She bought some sweet banana crisps.
b. She bought some Kra Ya Sat.
c. She bought some Grass jelly.
d. True of all
7. Who suggested the products to Jescica Rosa before going shopping?
a. Suwat

b. Darinee

c. Student

d. Salesman

8. What does OTOP stand for?
a. Good for sale
b. The name of shop
c. The name of product
d. One Tambon One Product
9. Who is Jescica Rosa?
a. She is student.
b. She is volunteer teacher.
c. She is Director of school.
d. She is Thai teacher.
10. What is the best topic for this story?
a. The OTOP in My Town
b. travel

c. clothes
d. toys
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1

Instruction : Rewrite the words and find the meaning. (10 points)
Letters

Rewrite

Meaning

1. tunleevor

volunteer

อาสาสมัคร

2. ofceis

office

สานักงาน

3. stooffdfu

foodstuff

ของกิน

4. dropuct

product

สินค้า

5. lemsana

saleman

พนักงานขาย

6. denzo

dozen

โหล

7. lwatel

wallet

กระเป๋าเงิน

8. tirthsy

thirsty

กระหาย

9. hagnec

change

เงินทอน

10. teren

enter

เข้า
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2
Instruction : Write True or False in the blank. (10 points)

T

1. Jessica is volunteer teacher.

T

2. Jessica has had a plan to help Thai teacher for two years.

F

3. Jessica want to buy some foodstuffs for her mother.

F

4. Jessica and Suwat go To Big C supercenter by Darinee’s car.

F

5. Jessica is from America.

T

6. Jessica want to buy Kra Ya Sat, grass Jelly and sweet Banana crisps.

F

7. Jessica is going to visit her mother who works in Bangkok.

F

8. Jessica buy grass jelly a dozen.

T

9. Jessica buy Kra Ya Sat 3 bags.

T

10. Jessica go to bangkok by bus.
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง The OTOP in My Town

1.

ตอบ a.

leafd. (n)
2. 5. ตอบ
6. suggest (v)
3. 7. ตอบ
graduation
(n)
b.
8. document (n)
c. (n)
4. 9. ตอบ
advise
10. excite (adj)
5. ตอบ d.
11. introduce (v)
12. attention (n)
13. mathematics (n)
14. science (n)
15. canteen (n)
16. noodle (n)
17. finish (v)
18. flagstaff (n)
19. motorcycle (n)
20. wonderful (adj)

6.

ตอบ d.

ใบไม้
ตอบ a.
7.
แนะนา
ตอบ กd.ษา
8. าเร็จการศึ
การส
เอกสาร
ที่ปรึ9.กษา ตอบ b.
ตื่นเต้น
ตอบ a.
10.
แนะนาตัว
ความสนใจ
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
โรงอาหาร
ก๋วยเตี๋ยว
เสร็จ
เสาธง
มอเตอร์ไซค์
อย่างน่าประหลาดใจ
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