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    แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค 
(MIA)เรื่อง Earth Calling วิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา   อ31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จัดท าข้ึนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ สามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจรู้จัก แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนสามารถใช้ภาษาเพ่ือการ สื่อสารได้ตามสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันพร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ความ 
สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะการสอนอ่านที่ครูผู้สอนใช้
กิจกรรม และกระบวนการอ่านตามแนวคิดของเมอร์ดอค (Murdoch. 1986: 9-15) ซึ่งมีข้ันตอนการสอนแบบ
บูรณาการทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นการถามน าก่อนการอ่าน (Priming Questions) 2.ขั้นการท าความเข้าใจ
ค าศัพท์ (Understanding Vocabulary) 3.ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the text) 4.ขั้นการท าความเข้าใจ
เนื้อเรื่อง (Understanding the text) 5.ขั้นการถ่ายโอนข้อมูล (Transferring Information) 6.ขั้นการท า
แบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างของอนุเฉท (Jigsaw Exercise and Paragraph Structure)  
7.การประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and Correction) แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจเรื่อง 
Earth Calling แบ่งออกเป็น 8 เล่มได้แก่  
เล่มท่ี 1 Global Warming  
เล่มท่ี 2 Rubbish 
เล่มท่ี 3 The Ozone Layer 
เล่มท่ี 4 Endangered Species  
เล่มท่ี 5 Deforestation 
เล่มท่ี 6 Recycle  
เล่มท่ี 7 Pollution 

เล่มท่ี 8 Alternative Energy 
 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอน
อ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) นี้ จะช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโอกาส
ต่อไป  
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แบบฝึกพัฒนาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31101 
หน่วยการเรียนรู้ที ่8 : Earth Calling  เล่มที ่8 เรื่อง   Alternative Energy  ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 

 
  

ค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกส ำหรับครู 
 
 

แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค  
(MIA) นี้ ใช้เป็นสื่อการสอนประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่  8 รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัส อ 31101 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : Earth Calling เรื่อง Alternative Energy การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจชุดนี้ ครูควรปฏิบัติ ดังนี้  
 
1. ครูควรศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดเนื้อหาของแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค  (MIA) แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งวิธีการ
วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจ  
 
2. ครูอธิบายวิธีการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และบทบาทของนักเรียนให้เข้าใจก่อน
เริ่มท ากิจกรรม  
 
3. ครูควรสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการน าบทอ่านภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือจะได้
ตรงกับความต้องการ ความสนใจของนักเรียน ควรวิเคราะห์ระดับความยากง่ายของเนื้อหาบทอ่านโดยเริ่มสอนจากเรื่องที่
ง่ายไปหายาก และต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551 ด้วย  
 
4. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือเป็นการประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  
 
5. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมตามแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเป็นกลุ่ม  โดยครูเป็นผู้จัด
แบ่งกลุ่มให้ โดยในแต่ละกลุ่มนั้นครูต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียนให้มีความสามารถที่หลากหลาย คละกลุ่มนักเรียน โดยให้มี
ทั้งคนที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน สลับกันอยู่ทุกๆ กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 3-4 คน  
 
6. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมตามแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียน
แต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลการทดสอบก่อนกับหลังเรียนมาบันทึก และเปรียบเทียบกันเพ่ือดูผลการ
พัฒนา  
 
7. ครูผู้สอนควรมีการสรุปผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ  วิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจในแต่
ละครั้ง เพ่ือน าไปปรับปรุงในการใช้จัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป  
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แบบฝึกพัฒนาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31101 
หน่วยการเรียนรู้ที ่8 : Earth Calling  เล่มที ่8 เรื่อง   Alternative Energy  ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 

                                                                                                   
ค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกหัดส ำหรับนักเรียน 

 
 
 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพกับการเรียนรู้จากการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย 
ใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) ชุดนี้ นักเรียนควรปฏิบัติตามบทบาท และหน้าที่ของตนเอง 
อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้  

1. ศึกษาและท าความเข้าใจการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอน 
อ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) ให้เข้าใจ  

2. ศึกษาและท าความเข้าใจกับสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค ์การเรียนรู้  
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นหรือความรู้เดิมจากเรื่องที่อ่าน  
4. นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ตามคาชี้แจงในแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้ 

วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) ตามท่ีครูก าหนดโดยท าตามล าดับขั้นตอน ใช้กระบวนการกลุ่มใน 
การศึกษา การท ากิจกรรมร่วมกัน และตั้งชื่อกลุ่มตามความชอบของตนเอง  

5. ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความสามารถ หลังจากการท ากิจกรรมกลุ่ม และหลังจากการใช้พัฒนา 
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) เรียบร้อยแล้ว  
หลังจากนั้นน าผลการทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเอง  

6. นักเรียนแจ้งผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ครูทราบเพื่อบันทึกผลคะแนนลงในแบบบันทึก 
ผลการประเมินความรู้ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านในแต่ละชุด  

7. ให้นักเรียนตั้งใจท ากิจกรรมตามแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้วิธีการ 
สอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) และปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ไม่ดูเฉลยก่อนท ากิจกรรมและแบบทดสอบ  
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ขั้นตอนกำรสอนอ่ำนแบบบูรณำกำรของเมอร์ดอค (MIA) 
 

 
วิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้หลักบูรณาการของเมอร์ดอค (Murdoch Integrated 

Approach) หมายถึง การสอนอ่านท่ีครูผู้สอนใช้กิจกรรม และกระบวนการอ่านตามแนวคิดของเมอร์ดอค (Murdoch,  
1986, pp. 9-15) ซึ่งมีข้ันตอนการสอนแบบบูรณาการทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ 
 
วิธีกำรสอนอ่ำนแบบบูรณำกำรของเมอร์ดอค (MIA) รำยละเอียด 

                  Step 1 
ขั้นการถามน าก่อนการอ่าน 

(Priming Questions) 

คือ ขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะตั้งค าถามก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่
อ่านแล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนสนใจเรื่องที่จะอ่าน  

                Step 2 
               ขัน้การท าความเข้าใจค าศัพท์ 

    (Understanding Vocabulary) 

คือ ขั้นตอนที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วให้
ใบงานค าศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง โดยให้ค าศัพท์กับ
นักเรียน และนักเรียนหาความหมายค าศัพท์จาก
พจนานุกรม เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านเนื้อ
เรื่องมากข้ึน   

Step 3 
ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง  
(Reading the text) 

 

คือ ขั้นตอนที่นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องที่ก าหนดแล้ววิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค าสรรพนามในเนื้อเรื่องหรือ
ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ซึ่งปรากฏอยู่ด้านข้างของเนื้อ
เรื่องเพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน  

Step 4 
ขัน้การท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง 
(Understanding the text) 

คือ ขั้นตอนที่ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดแบบปลายเปิด โดย
ให้นักเรียนตอบค าถามหรือเติม ข้อความให้สมบูรณ์โดยใช้
ภาษาของตนเอง เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของ
นักเรียน  

Step 5 
ขั้นการถ่ายโอนข้อมูล  

(Transferring Information) 

คือ ขั้นตอนที่ครูให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้รับจากการอ่านมา
เขียนใหม่ในรูปแบบอ่ืน เช่น ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 
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ขั้นตอนกำรสอนอ่ำนแบบบูรณำกำรของเมอร์ดอค (MIA) (ต่อ) 

 

 

วิธีกำรสอนอำ่นแบบบูรณำกำรของเมอร์ดอค (MIA) รำยละเอียด 

Step 6 
ขั้นการท าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียง

โครงสร้างของอนุเฉท (Jigsaw Exercise and 
Paragraph Structure) 

คือ นักเรียนช่วยกันท ากิจกรรมการต่อชิ้นส่วนของประโยคให้
ถูกต้องและเรียงประโยคเหล่านั้นตามล าดับเหตุการณ์
ก่อนหลังของเนื้อเรื่องเพ่ือให้นักเรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาเอง 

Step 7 
การประเมินผลและการแก้ไข 

(Evaluation and Correction) 

คือ ขั้นที่ครูประเมินผลการอ่านของผู้เรียน ซึ่งท าอยู่แล้วในทุก
ขั้นตอนโดยการสังเกตหรือตรวจสอบและแก้ไขใบงานที่พบใน
แบบฝึกหัดประกอบการอ่าน เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง และให้นักเรียนท าใบงานตอบค าถาม
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพ่ือวัดความเข้าใจทั้งหมดอีกครั้ง 

 

ที่มา: เมอร์ดอค (Murdoch, 1986, pp. 9-15) 
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ท ำแบบทดสอบก่อนเรียน Pretest 

 
 
 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

ขั้นตอนกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนำทักษะกำรสอนอ่ำนภำษำอังกฤษ 

เพื่อควำมเข้ำใจแบบบูรณำกำรของเมอร์ดอค (MIA) 

อ่ำนค ำแนะน ำกำรใช้แบบฝึกส ำหรับนักเรียน 
 

ศึกษำแบบฝึกพัฒนำทักษะกำรสอนอ่ำนภำษำอังกฤษ (MIA) และ
ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้  
1. ศึกษำวิธีกำรสอนอ่ำนแบบบูรณำกำรของเมอร์ดอค (MIA)  
2. ศึกษำเนื้อหำจำกบทอ่ำนและใบควำมรู้  
3. ท ำแบบฝึกพัฒนำทักษะตำมขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน  
4. ตรวจแบบฝึกพัฒนำทักษะ  
 

ท ำแบบทดสอบหลังเรียน Posttest 

ประเมินผล 

ศึกษำแบบฝึกพัฒนำทักษะเล่มต่อไป 
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สำระท่ี 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำน ต.1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ คิดเห็น
อย่างมีเหตุผล  
 
มำตรฐำน ต.1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด  
และการเขียน   
 
 

 

ต 1.1 ม.4/4 จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน
เรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 
ต 1.3 ม.4/2  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  ใกล้ตัวตามท่ีฟังหรืออ่าน 
 
 
 

 

สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
1. ตอบค าถามก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Alternative Energy ได้ถูกต้อง (Knowledge, remember) 
2. หาความหมายของค าศัพท์และจับคู่ความหมายของค าศัพท์ได้ถูกต้อง (Knowledge, remember) 
3. อ่านเรื่อง Alternative Energy แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค าสรรพนามในเนื้อเรื่อง 
และตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง (Knowledge, Understand) 
4. เติมข้อความในประโยคให้สมบูรณ์ได้ใจความ (Knowledge, Understand) 
5. เขียนสรุปรายละเอียดของบทอ่านเรื่อง Alternative Energy ลงในแผนภูมิได้ถูกต้อง (Understand, 
Analyze) 
6. เรียงล าดับเหตุการณ์ และน ามาเขียนเป็นเนื้อเรื่องที่ได้ใจความ (Understand, Analyze, Apply) 
7. ตอบค าถามถูกผิดสรุปใจความส าคัญของบทอ่านเรื่อง Alternative Energy ได้ถูกต้อง(Knowledge, 
Understand, Analyze) 
 
 
 
 
1. มีทักษะการวางแผนการท างาน 
2. มทีักษะการท างานอย่างเป็นระบบ 
3. มีทักษะการอ่าน 
4. มีทักษะการเขียน 
 
 
 
 
1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีความสนใจใฝ่รู้ 
3. มีความซื่อสัตย์ 
4. มีความเป็นผู้น า 
5. มุ่งม่ันในการท างาน เห็นคุณค่าและท างานเป็นกลุ่ม 
 
 

ด้ำนควำมรู้ (K)

ด้ำนกระบวนกำร (P) 

ด้ำนคุณลักษณะ (A) 
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1. What is the main idea of the passage? 
a. Wind towers are built on wind farms. 
b. Solar power uses sunlight that hits the solar 
thermal. 
c. Alternative energy sources reduce the amount of 
toxins. 
d. Electric generators can be powered by 
hydropower.  
2. The word resources (line 5) can best be replaced 
by______. 
a.  advantages              c. reserved supply 
b. current                   d. turbines 
3. The word purified (paragraph 2) means"____ ".  
a. steam                        c. benefits 
b. refine                        d. potential 
4. What does the word “they”(paragraph 1) refer 
to? 
a. products         c.  energy 
b. sources           d.  alternative energy sources 
5. The word it (paragraph 2) refers to the____. 
a. wind-powered           c. electricity 
b. pollution                   d. several 
6. alternative energy sources help protect against 
the harmful by product of _________. 
a. energy use. 
b. energy sources. 
c. get water. 
d. wind turbines. 
7. Wind power is the ability to capture the wind in a 
way to propel the blades of __________. 
a. wind turbines. 
b. electrical generator. 
c. air or water. 

d. across the country. 
8. It can be inferred that ____. 
a. There also needs to be a powerful enough. 
b. You can reuse the water that is used for 
hydroelectric power.  
c. There will be more advances made in the field 
of energy.  
d. Hot rocks under the ground help to heat 
water to produce steam. 
9. Which of these are in correct order? 
1. There are many reasons to use alternative 
energy sources. 
2. There are many alternative energy sources: 
wind power,solar power, geothermal power, and 
hydroelectric.  
3. In Conclusion. In your lifetime, there will be 
more advances made in the field of energy. 
4. One reason is to reduce pollutants and 
greenhouse gases. 
a. 2431                        b. 1423 
c. 3412                        d. 3241 
10. All of the following statements are true 
EXCEPT_____ 
a. Wind power is the ability to capture the wind 
in a way to propel the blades of wind turbines. 
b. Solar energy is used for heating, 
cooking,making electricity. 
c. Geothermal energy captures the heat energy 
under the Earth. 
d. Hydroelectric Energy comes from the potential 
energy of wind. 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
เรื่อง Earth Calling   เล่มท่ี 8 Alternative Energy คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

Directions: Choose the correct answer. (10 points) 
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ที่มา: http://technology.inquirer.net/46928/ph-largest-solar-farm-up-in-batangas 

Alternative Energy 
There are many reasons to use alternative energy sources.One reason is to reduce pollutants 
and greenhouse gases.Alternative or renewable energy sources help to reduce the amount 
of toxins that are a result of traditional energy use.These alternative energy sources help 
protect against the harmful by-products of energy use and help to preserve many of the 
natural resources that we currently use as energy sources. There are many alternative energy 
sources: wind power,solar power, geothermal power, and hydroelectric power are some 
examples. 
Wind Power. Wind power is the ability to capture the wind in a way to propel the blades of 
wind turbines. When the blades rotate, this movement is switched into electrical current 
with the help of an electrical generator.In older windmills, wind energy turned mechanical 
machinery to do the physical work like crushing grain to make bread or pumping water to 
get water. Wind towers are built on wind farms, and usually there are several towers built 
together. In2005, the worldwide use of wind-powered generators was less than 1% of all of 
the electricity use combined. There are several advantages of this energy source: there is no 
pollution, it never runs out, farming and grazing can still take place on the same land as the 
wind turbines, and wind farms can be built anywhere. One disadvantage is that you need a 
consistent wind to get enough power. If the wind speed decreases, less electricity is 
produced. Large wind farms can also have a negative visual effect for people who live nearby. 
 

Alternative Energy 
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Solar Power. Solar energy is used for heating, cooking,making electricity, and even taking salt 
out of saltwater so the water can be drinkable and used for additional purposes that do not 
need the salt. Solar power uses sunlight that hits the solar thermal panels to convert the 
sunlight to heat either air or water.Other methods of using solar power include simply 
opening up blinds or shades and letting the sunlight pass into the room or using some type 
of mirror to heat water and produce steam. One advantage of solar power is that it is 
renewable. As long as there is sunlight, you will be able to harness the power from it. There 
is also no pollution and it can be used efficiently to heat and light things. You can see the 
benefits of solar energy in heating swimming pools, spas, and water tanks in many cities 
across the country. 
 
Geothermal Energy. Geothermal means “earth heat”. This energy captures the heat energy 
under the Earth. Hot rocks under the ground help to heat water to produce steam. If holes 
are dug in this area of the ground, then the steam shoots up and is purified and used to drive 
turbines, which in turn gives power to electric generators. The advantages of this type of 
energy is that there are no harmful by-products, it is self-sufficient once the geothermal plant 
is built, and the plants are generally small so there is no negative visual effect on the area 
surrounding the plant. 
Hydroelectric Energy. The power that comes from the potential energy of water that is 
dammed up supplies energy to a water turbine and generator. Another example of this 
energy is to make use of tidal power. Today, electric generators can be powered by 
hydropower that can run backwards as a motor to pump water for later use. An advantage 
is that you can control the use of the energy by controlling the water. You can also generate 
water all the time as there are no outside forces that prevent this from happening. 
Furthermore, thereis no pollution in using this type of energy. In fact, you can reuse the water 
that is used for hydroelectric power. The disadvantages are that dams are expensive to build 
and maintain. There also needs to be a powerful enough supply of water in the area to 
produce energy. 
 
In Conclusion. In your lifetime, there will be more advances made in the field of energy. Your 
generation will need to value the natural resources that human life needs on this earth. You 
will need to be part of the ongoing and individual 
application of alternative energy sources so the Earth stays healthy and our resources stay 
renewed. 
ที่มา:www.k5learning.com/sites/all/files/.../K5_RC_Gr5_LT2_SampleW.pdf 
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ประกอบกำรเรียนรู้หน่วยที่ 1 Reading for Comprehension เรื่อง Pronoun Reference  
 
Reference คือ ค าอ้างอิงที่ใช้แทน กลุ่มค าหรือประโยคที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่อง หรืออาจจะกล่าวต่อไปนี้ก็ได้ ทั้งนี้
เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ค าซ้ าเดิม ช่วยให้เรื่องท่ีอ่านกระชับความ ไม่เยิ่นเย้อ ดังนั้นการหาค าอ้างอิงในข้อความจะช่วยให้
ผู้อ่านทราบความเก่ียวพัน ความต่อเนื่องของข้อมูลหรือรายละเอียดต่างๆ อันจะน าไปสู่ความเข้าใจในการอ่านยิ่งขึ้น 
ค าอ้างอิงที่พบบ่อยๆ มีดงันี้  
 
1. Demonstrative Pronouns คือ สรรพนำมที่ช้ีเฉพำะ ได้แก ่this, that, these, those อำจใช้แทนคำนำม 
กลุ่มค ำ หรือประโยคก็ได้ เชน่  
Mr.Jackson's explanations are easier to understand than those of Mr. Hill.  
(จากประโยคกล่าวถึงการอธิบายของ Mr. Jackson ว่าเข้าใจง่ายกว่าการอธิบายของ Mr. Hill ดังนั้น those จึงเป็น
ค าอ้างถึงค านาม explanations ที่กล่าวมาก่อนแล้ว) Students must attend classes regularly, everyone 
knows that. (จากประโยค กล่าวว่า นักเรียนต้องเข้าเรียนเป็นประจ าสม่ าเสมอ และทุกคนต่างรู้ถึงสิ่งนั้นกันดี ในที่นี้ 
สิ่งนั้น หรือ that ก็คือ attending classes regularly นั่นเอง)  
 
2. Personal Pronouns คือ สรรพนำมที่ใช้แทนบุคคล หรือสิ่งต่ำงๆ และท่ีพบใช้บ่อยๆ ในกำรอ้ำงอิงถึง ได้แก ่
he, she, it และ they เช่น  
Athletes know that a good diet is important. They eat very healthy foods, especially before a race. 
(นักกีฬารู้ดีว่าการรับประทานอาหารที่ดีนั้นเป็นเรื่องส าคัญ พวกเขำจึงรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เวลาก่อนแข่งขัน ในที่นี ่they (พวกเขา) อ้างอิงถึง Athletes หรือนักกีฬานั่นเอง)  
 
3. Other Pronouns ได้แก่ สรรพนำมอ่ืนๆ ที่อ้ำงอิงถึงค ำ กลุ่มค ำหรือประโยคในข้อควำม เช่น one, ones, 
some, others, all, most, many, a few, few และ none  
ดังตัวอย่าง Which book have you chosen? The one that is about murder.  
(หนังสือเล่มใดที่คุณเลือกเล่มที่เก่ียวกับการฆาตกรรม ในที่นี้ one ใช้อ้างถึง book โดยไม่กล่าวค าว่า book ซ้ าอีกใน
ประโยคค าตอบ)  
Some students study in the library, and others study in their rooms.  
(นักเรียนจ านวนหนึ่งศึกษาหาความรู้ในห้องสมุด และนักเรียนอีกจ านวนหนึ่งเรียนอยู่ในห้องของเขา ค าว่า others 
อ้างอิงถึง other students นั่นเอง) 
 
4. There, here ใช้แทนค ำวิเศษณ์บอกสถำนที่หรือเวลำ เช่น  
The new market has a big parking lot. There's a wide choice of goods. Prices are reasonable.  
These are the advantages of shopping there.  
(ตลาดแห่งใหม่มีที่จอดรถขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกมากมาย ราคาก็เหมาะสม เหล่านี้คือประโยชน์ของการซื้อของที่
นั่น there ใช้แทน at the new market)  
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5. Such + noun ใช้แทนกำรบรรยำยเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งของ  
ดังตัวอย่าง The boy's village in the remote region of South Africa had no running water or electricity.  
He was seeing such things for the first time.  
(หมู่บ้านของเด็กชายในพื้นที่ห่างไกลของแอฟริกาใต้ ไม่มีน้า หรือไฟฟ้า เขาเพ่ิงพบสิ่งประเภทนี้เป็นครั้งแรก
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์แล้ว such things (สิ่งประเภทนี้ สิ่งเช่นนี้) เป็นกลุ่มค าที่ใช้แทนนาม running 
water หรือ electricity)  
 
ที่มำ: http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/reference.html  
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ประกอบการเรียนรู้หน่วยที่ 1 Reading for Comprehension   เรื่อง Main Idea and Topic 

1. Main Idea คือ ใจความส าคัญหรือใจความหลักของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีสุดของเรื่อง Main 
Idea มี 2 ชนิด 

1. State main idea คือ หลักใหญ่ใจความที่ส าคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนบอกมาตรง ๆ สามารถ
ครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องได้ทั้งหมด 

2. Implied main idea หมายถึง การกล่าวถึง main idea ในลักษณะที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยมาตรง ๆ 
ทันที เพียงแต่แสดงนัยให้เห็นเท่านั้น ผู้อ่านต้องวินิจฉัยเอาเองเพ่ือให้เห็นได้ชัด 2. Topic (หัวเรื่อง) แบ่งออก
ได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 1. Topic Noun หรือเรียกสั้นๆ ว่า Topic 2. Topic Sentence 

1.) Topic Noun 

คือหัวเรื่องที่เป็นค านามท่ีเด่นในเนื้อเรื่องหรือในย่อหน้า ผู้เขียนจะกล่าวค านามตัวนั้นซ้าๆ ใน
ประโยคหลายๆครั้ง หรืออาจจะใช้คาสรรพนามแทนคานามที่อ้างถึงบ่อยๆ 

ตัวอย่างแรก 

What is topic noun ? 

football baseball tennis sports skiing 

เฉลย : Sport เพราะ ฟุตบอล,เบสบอล,เทนนิส และ สกี คือส่วนประกอบของกีฬา 

ตัวอย่างที่สอง 

The family hurried to the cellar and waited. First, they heard the pounding of the 
hailstones. The wind became deafening, and the children started crying. Suddenly it was 
silent. They waited awhile before they ventured outside to see the damage the tornado 
had done. 

ครอบครัววิ่งตรงไปที่เพดานห้องและคอย ตอนแรกพวกเขาได้ยินเสียงบดของลูกเห็บ ลมเริ่มท าให้หู
อ้ือ และเด็กๆ เริ่มร้องไห้ ทันใดนั้นมันเริ่มสงบลงพวกเขาคอยสักคู่ก่อนที่พวกเขาจะออกไปข้างหน้าเพ่ือดู 
ความเสียหายที่พายุทอร์นาโดท าขึ้น จะเห็นได้ว่าย่อหน้านี้พูดถึงเรื่องพายุทอร์นาโด ซึ่งอยู่ในประโยคสุดท้าย
ดังนั้น Topic Noun คือ Tornado (ทอร์นาโด) 

2.) Topic Sentence (ประโยคหลัก) 

Topic Sentence มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Main Idea นั่นเอง ชื่อของมันก็บอกแล้วว่า Topic 
Sentence ดังนั้น ลักษณะในการน าเสนอจะต้องเป็นประโยคเท่านั้น 

ใบความรู้ที่ 2 
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ตัวอย่ำงแรก 

Some insects destroy plants and trees. Some destroy stored grain, flour and meal. Some 
attack clothing and carpets. Others cause discomfort to animals by boring into their skin, 
biting or stinging. Some insects are real pests but many are helpful, too. Some eat harmful 
larvae. Others help with decay by eating rotting wood and plants. 

จากเรื่องข้างบน จะเห็นว่า Topic Noun คือ Insects Topic Idea คือ Insects - good and bad Topic 
Sentence อยู่ในประโยคท่ี 5 ของเรื่อง นั่นก็คือ Some insects are real pests but many are helpful, 
too. ถ้าพิจารณาดีๆ แล้ว ทั้ง Topic Idea และ Topic Sentence ก็ต้องการสื่อความหมายเดียวกัน เพียงแต่ 
Topic Idea เป็นนามวลี และ Topic Sentence เป็นประโยคเท่านั้นเอง 

ตัวอย่ำงที่สอง 

The gathering stage consists of researching, brainstorming, and analyzing in order to come up 
with a thesis. The next stage, organization, requires you to think about a logical and 
persuasive arrangement for your various ideas. The writing stage requires you to sit down 
and, following and outline, construct your essay. The fourth and final stage involves endless 
revision: going over and over what you've written to make it better. 

จากเรื่องข้างบน พูดถึงข้ันตอนของการเขียน (writing) ประกอบด้วย การวิจัย , ระดมความคิด และ วิเคราะห์
เพ่ือมาเขียนข้อสรุป(thesis) ขั้นตอนต่อไป คือการรวบรวมความคิด ต่อมาคือ ขั้นตอนการเขียน และขั้นตอน
ที่ 4 คือ การแก้ไข ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Topic Sentence ของ paragraph ด้านบน คือ The writing process 
consists of four main stages: gather, organize, write, revise. 

ที่มา : http://technicaukik.blogspot.com/2013/11/chapter-3-finding-topic-and-main-idea.html 
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ประกอบการเรียนรู้หน่วยที่ 1 Reading for Comprehension เรื่อง How to write a paragraph 

 

How to write a paragraph: วิธีเขียนอนุเฉท ความหมายของอนุเฉท ( Meaning of paragraph )  

อนุเฉท หมายถึง กลุ่มค าของประโยคหลายประโยคท่ี เขียนเรียงกันไป มีความสัมพันธ์ร่วมกัน และ
ช่วยกันอธิบายหรือขยายความคิดหลัก( Main idea )ทีผู่้เขียนต้องการน าเสนอ โดยจัดอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง 
ประโยค ( Sentence ) - ประโยคที่สมบูรณ์ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง *ความคิดหลัก 
( Main idea ) – ความคิดรวบยอดท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอ 
ตัวอย่างงานเขียนอย่างง่าย 

Mana 

Mana is the best student in the class. His written work is excellent. He has had several 
poems published in the school magazine. Not only does he do well in English but also his 
work in mathematics is superior.Mana won the first prize of poem writing’s competition last 
month;besides, he got the King’s scholarship to study in England last week. 

องค์ประกอบของอนุเฉท ( Composition of paragraph ) 

1. Topic คือ ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเรื่องของอนุเฉทที่จะเขียน เช่น 

 - Rose  
- Thailand  
- Rayong  
- My favorite sport  
- To be a good student  
- The Thai economy 

2. Main idea คือ ข้อความหรือประโยคที่แสดงความคิดรวบยอดของอนุเฉทเพ่ือบอกว่าอนุเฉทที่จะเขียน นั้น
เกี่ยวกับเรื่องอะไร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Topic sentence” Topic sentence ที่ดีจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
1. เป็นประโยคที่สมบูรณ์ อธิบายความคิดรวบยอดเพียงความคิดเดียว  
2. มีความชัดเจน ไม่คลุมเคลือ  
3. เลือกใช้ค าไดต้รงความหมายที่ต้องการมากท่ีสุด  
4. รับผิดชอบในการแสดงสาระส าคัญของสิ่งที่ต้องการพูด และเป็นตัวแทนให้กับทุกประโยคใน อนุเฉท 
 
เช่น  - Rose is the queen of flower. 

- My favorite sport is Tennis. 
- To be a good student is very difficult. 
- Rayong is an industrial city. 

ใบความรู้ที่ 3 
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3. Statement คือ ข้อความหรือประโยคที่จะน ามาเขียนเป็น Main idea และ Statement แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด ดังนี้ คือ 
1. Fact statement คือ ประโยคที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการชั่ง ตวง วัดและอ่ืนๆ ว่าเป็นความจริงหรือไม่
จริง เช่น  

- The moon is round. 
- The Star Plaza hotel has 10 floors. 
- The Chaopraya river is the longest in Thailand. 

2. Opinion statement คือ ประโยคที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการชั่ง ตวง วัดและอ่ืนๆ ว่าเป็นความจริง
หรือไม่จริง เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน เช่น 

- Bangkok is a beautiful city in Thailand. 
- Ramkhamhang university is the best in the world. 
- English is the most favorite subject of TPI Institute of Technology’s students. 
- Cats are more intelligent than dogs. 

4. Support sentence คือ ประโยคที่ท าหน้าที่สนับสนุนความคิดหลัก Support sentence แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด 
1. Major support sentence คือ ประโยคที่ท าหน้าที่ช่วยอธิบายหรือสนับสนุนMain idea (ความคิดหลัก) 
โดยตรงอย่างชัดเจน 
2. Minor support sentence คือ ประโยคที่ท าหน้าที่ช่วยอธิบายหรือสนับสนุน Major support 
sentence เพ่ือท าให้ความคิดหลัก ( main idea ) มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างการเขียน Main idea , Major support sentence, Minor support sentence 

 
Paragraph 

A paragraph is a set of related sentences that explain or prove one idea. The idea 
that is explained or proved in the paragraph is called the main idea. If the main idea is a 
sentence that occurs in the paragraph, that sentence is called the topic sentence. The related 
sentences, called support sentences, are of two kinds: major support sentences and minor 
support sentences. Major support sentences directly explain or prove the idea of the 
paragraph. Minor support sentences further explain or give more information about the major 
support sentences. 
 
สิ่งท่ีส ำคัญในกำรเขียนอนุเฉทท่ีดี มีดังนี้ 
1. Unity คือ ความสัมพันธ์ของประโยคทุกประโยคที่มีต่อ Main idea 
ขั้นตอนการเขียนอนุเฉทให้มี Unity 
1. เลือก Topic ที่ถนัด 
2. เขียน Main idea ให้เป็น opinion 
3. เขียนเนื้อหาสาระเพ่ือใช้เป็น Major support และ Minor Support 
4. ตรวจดูว่าเนื้อหาสาระที่เขียนอธิบาย Main idea ทุกประโยคและครอบคลุม Topic ชดัเจน 
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2. Coherence คือ การจัดวางประโยคในอนุเฉทให้เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผล 
3. Continuity คือ การเชื่อมประโยคต่างๆของอนุเฉทเข้าด้วยกันเพ่ือให้อนุเฉทเป็นไปอย่างราบรื่น 
ไม่สะดุด 
4. Transition คือ ค าหรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีช่วยให้ผู้อ่านติดตามความคิดของผู้เขียน 
 
ที่มา: http://it.irpct.ac.th/bss/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=54 
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Step 1: Priming Questions 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: http://www.insulationreviewed.com/alternative-energy-sources/ 

 

 

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

1. What is alternative energy? 
…………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

2. What is the first energy source in the world? 
…………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

3. Could you tell me the name of alternative energy on the earth? 
…………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

4. Why do we use alternative energy? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Does alternative energy release high carbon dioxide emissions? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
ตอบค าถามก่อนเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Alternative Energy ได้ถูกต้อง 

 

Exercise 1: Answer the questions before reading 
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Step 2: Understanding Vocabulary 

  

 

  

  

 

 

 

Directions: Write the meanings of the vocabulary. You can use the dictionary. (10 points) 

No. Vocabulary Part of 
Speech 

Meanings 

1. alternative (adj.)  

2. natural (adj.)  

3. geothermal (adj.)  

4. hydroelectric (adj.)  

5. windmill (n.)  

6. consistent (adj.)  

7. steam (n.)  

8. self-sufficient (adj.)  

9. visual (adj.)  

10. application (n.)  

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
หาความหมายของค าศัพท์และจับคู่ความหมายของค าศัพท์ได้ถูกต้อง 

Exercise 2.1: Write the words’ meanings 
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Directions: Match the words from the article on the left with their synonyms on 
the right. Write the letter of your answer on the line.  
 
 

1.  rotate ______  a. change 
2  combine _____  b. possible 
3.  purpose _____  c. continue 
4.  convert _____  d. control 
5.  benefit _____  e. preserve 
6.  harness _____  f. join 
7.  capture_____  g. objective 
8.  potential _____  h. spin 
9.  maintain_____  i. advantage 
10.  ongoing _____  j. occupy 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Step 3: Reading the text 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
อ่านเรื่อง Alternative Energy แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค านามกับค าสรรพนาม

ในเนื้อเรื่อง และตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 

Exercise 3.1: Pronoun reference 

There are many reasons to use alternative energy sources.One reason 
is to reduce pollutants and greenhouse gases.They help to reduce the 
amount of toxins that are a result of traditional energy use.These alternative 
energy sources help protect against the harmful by-products of energy use 
and help to preserve many of the natural resources that we currently use 
as energy sources. There are many alternative energy sources: wind 
power,solar power, geothermal power, and hydroelectric power are some 
examples. 

 
Wind Power. Wind power is the ability to capture the wind in a way 

to propel the blades of wind turbines. When the blades rotate, this 
movement is switched into electrical current with the help of an electrical 
generator.In older windmills, wind energy turned mechanical machinery to 
do the physical work like crushing grain to make bread or pumping water to 
get water. Wind towers are built on wind farms, and usually there are several 
towers built together. In2005, the worldwide use of wind-powered generators 
was less than 1% of all of the electricity use combined. There are several 
advantages of this energy source: there is no pollution, it never runs out, 
farming and grazing can still take place on the same land as the wind turbines, 
and wind farms can be built anywhere. One disadvantage is that you need a 
consistent wind to get enough power. If the wind speed decreases, less 
electricity is produced. Large wind farms can also have a negative visual effect 
for people who live nearby. 
 

1.What does the 
word ‘they’ in the 
first paragraph refer 
to?  
..................................... 

2.What does the 
word ‘it’ in the third 
paragraph refer to?  
..................................... 
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 ที่มา: https://www.englishclub.com/reading/environment/pollution.htm 
 

 
ที่มา: www.k5learning.com/sites/all/files/.../K5_RC_Gr5_LT2_SampleW.pdf 

Solar Power. Solar energy is used for heating, cooking,making electricity, and even 
taking salt out of saltwater so the water can be drinkable and used for additional 
purposes that do not need the salt. Solar power uses sunlight that hits the solar 
thermal panels to convert the sunlight to heat either air or water.Other methods of 
using solar power include simply opening up blinds or shades and letting the 
sunlight pass into the room or using some type of mirror to heat water and produce 
steam. One advantage of solar power is that it is renewable. As long as there is 
sunlight, you will be able to harness the power from it. There is also no pollution 
and it can be used efficiently to heat and light things. You can see the benefits of 
solar energy in heating swimming pools, spas, and water tanks in many cities across 
the country. 
 
Geothermal Energy. Geothermal means “earth heat”. This energy captures the 
heat energy under the Earth. Hot rocks under the ground help to heat water to 
produce steam. If holes are dug in this area of the ground, then the steam shoots 
up and is purified and used to drive turbines, which in turn gives power to electric 
generators. The advantages of this type of energy is that there are no harmful by-
products, it is self-sufficient once the geothermal plant is built, and the plants are 
generally small so there is no negative visual effect on the area surrounding the 
plant. 
 
Hydroelectric Energy. The power that comes from the potential energy of water 
that is dammed up supplies energy to a water turbine and generator. Another 
example of this energy is to make use of tidal power. Today, electric generators can 
be powered by hydropower that can run backwards as a motor to pump water for 
later use. An advantage is that you can control the use of the energy by controlling 
the water. You can also generate water all the time as there are no outside forces 
that prevent this from happening. Furthermore, there is no pollution in using this 
type of energy. In fact, you can reuse the water that is used for hydroelectric power. 
The disadvantages are that dams are expensive to build and maintain. There also 
needs to be a powerful enough supply of water in the area to produce energy. 
 
In Conclusion. In your lifetime, there will be more advances made in the field of 
energy. Your generation will need to value the natural resources that human life 
needs on this earth. You will need to be part of the ongoing and individual 
application of alternative energy sources so the Earth stays healthy and our 
resources stay renewed. 
 

3. What does the 
word ‘it’ in the third 
paragraph refer to?  
..................................... 

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

5. What does the 
word ‘that’ in the 
fifth paragraph refer 
to?  
..................................... 
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Directions: Read the text carefully and then answer the questions.(5 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 3.2: Answer the questions from the passage 

 
1. What is the main idea of this passage? 

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

 
2. What are advantages of wind power? 

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

3. How does solar power produce electric current? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. What are advantages of geothermal energy? 

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

 
5. What are the disadvantages of hydroelectric energy? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Step 4: Understanding the text 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Directions: Complete each sentences with the correct answers. (10 points) 
 

1. Alternative energy sources reduce pollutants and ____________________. 
2. Alternative energy sources reduce the amount of ________________ that are a result of 

traditional energy use. 
3. Wind power is the ability to capture the wind in a way to ________________ the blades 

of wind turbines. 
4. When the blades rotate, this movement is _______________into electrical current with 

the help of an electrical generator.  
5. Solar power uses sunlight that hits the solar thermal panels to ____________ the 

sunlight to heat either air or water. 
6. As long as there is ______________, you will be able to harness the power from it.  
7. Geothermal captures the heat energy under ____________________. 
8. Hot rocks under the ground help to heat water to_______________ steam.  
9. Hydroelectric energy comes from the potential energy of water that is dammed up 

supplies energy to a water turbine and ______________. 
10.  Today, electric generators can be powered by hydropower that can run backwards as a 

motor to ___________water for later use. 
  

 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
เติมข้อความในประโยคให้สมบูรณ์ได้ใจความ 

Exercise 4: Complete the sentences 
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Step 5: Transferring Information 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Directions: Write the details which link the topic into the chart. (10 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
นักเรียนเขียนสรุปรายละเอียดของบทอ่านเรื่อง Alternative Energy ลงในแผนภูมิได้ถูกต้อง 

Exercise 5: Transferring the details 

Alternative  

Energy 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.......... 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.......... 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.......... 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.......... 
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Step 6: Jigsaw Exercise & Paragraph Structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directions: Rearrange the sentences in the correct order and then write them into the 
paragraph below. (10 points) 
______. One reason is to reduce pollutants and greenhouse gases. 
______. In Conclusion. In your lifetime, there will be more advances made in the field of 
energy. 
______. There are many alternative energy sources: wind power,solar power, geothermal 
power, and hydroelectric power are some examples. 
______. You will need to be part of the ongoing and individual 
application of alternative energy sources so the Earth stays healthy and our resources stay 
renewed. 
______. There are many reasons to use alternative energy sources. 
______. Your generation will need to value the natural resources that human life needs on this 
earth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
สามารถเรยีงล าดับเหตุการณ์และน ามาเขยีนเป็นเนื้อเรื่องที่ได้ใจความ 

Exercise 6: Rearrange sentences and write into paragraph 

Paragraph 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Step 7: Evaluation and Correction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directions: Write T in the sentences that are correct and F in the sentences that are 
incorrect. (10 Points) 
 
………1. Alternative energy sources help to reduce the amount of toxins that are a result of 
traditional energy use. 
………2. Alternative energy sources reduce pollutants and greenhouse gases. 
………3. Alternative energy doesn’t preserve many of the natural resources that we currently use 
as energy sources.  
………4. Wind power isn’t the ability to capture the wind in a way to propel the blades of wind 
turbines. 
………5. Wind energy turned mechanical machinery to do the physical work like crushing grain. 
………6. Disadvantages of wind power is:there is pollution. 
………7. Solar power uses sunlight that hits the solar thermal panels to convert the sunlight to 
heat either air or water. 
.………8. Geothermal means “earth heat”. This energy captures the heat energy under the Earth. 
………9. Hydroelectric energy comes from the potential energy of wind. 
.………10. In your lifetime, there will be more advances made in the field of energy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้  
ตอบค าถามถูกผิดสรุปใจความส าคัญของบทอ่านเร่ือง Alternative Energy ไดถู้กต้อง 

Exercise 7: True or false sentences 
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1. What is the main idea of the passage? 
a. Wind towers are built on wind farms. 
b. Solar power uses sunlight that hits the solar 
thermal. 
c. Alternative energy sources reduce the amount of 
toxins. 
d. Electric generators can be powered by 
hydropower.  
2. The word resources (line 5) can best be replaced 
by______. 
a.  advantages              c. reserved supply 
b. current                   d. turbines 
3. The word purified (paragraph 2) means"____ ".  
a. steam                        c. benefits 
b. refine                        d. potential 
4. What does the word “they”(paragraph 1) refer 
to? 
a. products         c.  energy 
b. sources           d.  alternative energy sources 
5. The word it (paragraph 2) refers to the____. 
a. wind-powered           c. electricity 
b. pollution                   d. several 
6. alternative energy sources help protect against 
the harmful by product of _________. 
a. energy use. 
b. energy sources. 
c. get water. 
d. wind turbines. 
7. Wind power is the ability to capture the wind in a 
way to propel the blades of __________. 
a. wind turbines. 
b. electrical generator. 
c. air or water. 

d. across the country. 
8. It can be inferred that ____. 
a. There also needs to be a powerful enough. 
b. You can reuse the water that is used for 
hydroelectric power.  
c. There will be more advances made in the field 
of energy.  
d. Hot rocks under the ground help to heat 
water to produce steam. 
9. Which of these are in correct order? 
1. There are many reasons to use alternative 
energy sources. 
2. There are many alternative energy sources: 
wind power,solar power, geothermal power, and 
hydroelectric.  
3. In Conclusion. In your lifetime, there will be 
more advances made in the field of energy. 
4. One reason is to reduce pollutants and 
greenhouse gases. 
a. 2431                        b. 1423 
c. 3412                        d. 3241 
10. All of the following statements are true 
EXCEPT_____ 
a. Wind power is the ability to capture the wind 
in a way to propel the blades of wind turbines. 
b. Solar energy is used for heating, 
cooking,making electricity. 
c. Geothermal energy captures the heat energy 
under the Earth. 
d. Hydroelectric Energy comes from the potential 
energy of wind. 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
เรื่อง Earth Calling   เล่มท่ี 8 Alternative Energy คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

Directions: Choose the correct answer. (10 points) 
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Test Point Test Result Percentage 
Pretest 10   
Posttest 10   

 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
ได้คะแนน 9 – 10 คะแนน ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก  
ได้คะแนน 7 – 8 คะแนน ระดับคุณภาพ 3 ดี  
ได้คะแนน 5 – 6 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 พอใช้  
ได้คะแนน 0 – 4 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 ควรปรับปรุง  

เกณฑ์กำรตัดสิน  
          นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้จัดท ำ 
 

 
 
 

แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เล่มที ่8 เรื่อง Alternative Energy 
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Step Exercises Points Exam 
Results 

Percentage 

Step 1: Priming Questions Exercise 1 - - - 

Step 2: Understanding Vocabulary Exercise 2.1 10   
Exercise 2.2 10   

Step 3: Reading the text Exercise 3.1 5   
Exercise 3.2 5   

Step 4: Understanding the text Exercise 4 10   
Step 5: Transferring Information Exercise 5 10   
Step 6: Jigsaw Exercise and 
Paragraph Structure 

Exercise 6 10   

Step 7: Evaluation and Correction Exercise 7 10   
Total Points 70   

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

ได้คะแนน 53 – 70 คะแนน ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก  
ได้คะแนน 36 – 52 คะแนน ระดับคุณภาพ 3 ดี  
ได้คะแนน 18 – 35 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 พอใช้  
ได้คะแนน 1 – 17 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 ควรปรับปรุง  

เกณฑ์กำรตัดสิน  
              นักเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 2 (พอใช้) ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกคะแนนกำรท ำแบบฝึกพัฒนำทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ 
โดยใช้วิธีกำรสอนอ่ำนแบบบูรณำกำรของเมอร์ดอค (MIA) 

เล่มที ่8 เรื่อง Alternative Energy 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน(Pretest) 

 
 
 
 
Directions: Choose the correct answer. (10 points) 
 

Items Answer 
1. Alternative energy sources reduce the amount of toxins. 
2. c. reserved supply 
3. b. refine                         
4. d.  alternative energy sources 
5. a. wind-powered            
6. a. energy use. 
7. a. wind turbines. 
8. c. There will be more advances made in the field of energy. 
9. b. 1423 
10. d. Hydroelectric Energy comes from the potential energy of wind. 
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เฉลย Step 1: Priming Questions 
 
 
 
 
 
 
Directions: Answer the questions about baby elephants by using your background 
knowledge. (Oral answers) 

1.  What is alternative energy? 
 

 

-   Alternative energy is any energy source that is an alternative to fossil fuel. 
     2.    What is the first energy source in the world? 

 
 
- Solar power 

3. Could you tell me the name of alternative energy on the earth? 
  

          -     hydroelectric, wind, geothermal and solar power 

     4.   Why do we use alternative energy? 

 
 
- These alternatives can reduce carbon dioxide emissions. 

5.   Do alternative energy release high carbon dioxide emissions? 

 
 

- No,they are pure alternative energy. 
 

 
 

Exercise 1: Answer the questions before reading  
 

Possible answer 

Possible answer 

Possible answer 

Possible answer 

Possible answer 
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เฉลย Step 2: Find the words’ meanings 
 
 
 
 
 
Directions: Write the meanings of these words. You can use the dictionary.  
(10 points) 
 
 

No. Vocabulary Part of Speech Meanings 

1. alternative (adj.) ทำงเลือก 

2. natural (adj.) แห่งธรรมชำติ 

3. geothermal (adj.) พลังงำนควำมร้อน 

4. hydroelectric (adj.) พลังงำนน้ ำ 

5. windmill (n.) กังหันลม 

6. consistent (adj.) ที่สอดคล้องกัน 

7. steam (n.) ไอน้ ำ 

8. self-sufficient (adj.) พึ่งตัวเอง 

9. visual (adj.) กำรมองเห็น 

10. application (n.) ควำมสัมพันธ์กัน 

 
 
 
 

Exercise 2.1: Write the words’ meanings 
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Directions: Match the words from the article on the left with their synonyms on 
the right. Write the letter of your answer on the line.  
 
 

1.  rotate ___h___  a. change 
2  combine __f___  b. possible 
3.  purpose __g___  c. continue 
4.  convert __a___  d. control 
5.  benefit __i___  e. preserve 
6.  harness __d___  f. join 
7.  capture___j__  g. objective 
8.  potential __b___  h. spin 
9.  maintain__e___  i. advantage 
10.  ongoing __c___  j. occupy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 2.2: Match vocabulary and synonyms 
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เฉลย Step 3: Reading the text 
 
 
 
 
 
 
Directions: Read the text carefully and answer about these pronouns references refer to. 
(5 points) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 3.1: Pronoun reference 

1.What does the word 
‘they’ in the first 
paragraph refer to?  
.. alternative energy …. 

 

2. What does the word ‘it’ 
in the third paragraph refer 
to? 
........ Wind Power …..… 

3. What does the 
word ‘it’ in the third 
paragraph refer to?  
.......... sunlight…..... 

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

5. What does the 
word ‘that’ in the 
fifth paragraph refer 
to?  
…….hydropower …...... 



30 

 

แบบฝึกพัฒนาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31101 
หน่วยการเรียนรู้ที ่8 : Earth Calling  เล่มที ่8 เรื่อง   Alternative Energy  ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 

 
 
 
 
 
Directions: Read the text carefully and then answer the questions.(5 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 3.2: Answer the questions from the passage 

 
1. What is the main idea of this passage? 

 
-.  Alternative or renewable energy sources help to reduce the amount of toxins. 

 
2. What are advantages of wind power? 

 
- There is no pollution, it never runs out. 
 

3. How does solar power produce electric current? 
 
- Solar power uses sunlight that hits the solar thermal panels to convert the sunlight to 

heat either air or water. 
 

4. What are advantages of geothermal energy? 

 
- There are no harmful by-products, it is self-sufficient. 

 
5. What are the disadvantages of hydroelectric energy? 

 
- Dams are expensive to build and maintain. 
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เฉลย Step 4: Understanding the text 
 
 
 
 
 
 
Directions: Complete each sentences with the correct answers. (10 points) 
 

1. Alternative energy sources reduce pollutants and __ greenhouse gases__. 
2. Alternative energy sources reduce the amount of ____ toxins ____ that are a result of 

traditional energy use. 
3. Wind power is the ability to capture the wind in a way to ______propel__________ the 

blades of wind turbines. 
4. When the blades rotate, this movement is ____ switched ___into electrical current with 

the help of an electrical generator.  
5. Solar power uses sunlight that hits the solar thermal panels to __ convert ___ the 

sunlight to heat either air or water. 
6. As long as there is ___ sunlight __, you will be able to harness the power from it.  
7. Geothermal captures the heat energy under ____the earth________________. 
8. Hot rocks under the ground help to heat water to__ produce ____ steam.  
9. Hydroelectric energy comes from the potential energy of water that is dammed up 

supplies energy to a water turbine and __ generator__. 
10.  Today, electric generators can be powered by hydropower that can run backwards as a 

motor to ___ pump ___water for later use. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Exercise 4: Complete the sentences 
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เฉลย Step 5: Transferring Information 

 
 

 
 
 

 
Directions: Write the details which link the topic into the chart. (10 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 5: Transferring the details 

Alternative  

Energy 

 Wind power is the ability to 
capture the wind in a way to 
propel the blades of wind 
turbines. When the blades 
rotate, this movement is 
switched into electrical 
current with the help of an 
electrical generator. 

Solar energy is used for 
heating, cooking,making 
electricity, and even taking 
salt out of saltwater so the 
water can be drinkable and 
used for additional purposes 
that do not need the salt. 
Solar power uses sunlight 
that hits the solar thermal 
panels to convert the 
sunlight to heat either air or 
water. 

Hydroelectric Energy. The 
power that comes from the 
potential energy of water 
that is dammed up supplies 
energy to a water turbine 
and generator. 

 Geothermal Energy. 
Geothermal means “earth 
heat”. This energy captures 
the heat energy under the 
Earth. Hot rocks under the 
ground help to heat water 
to produce steam. 



33 

 

แบบฝึกพัฒนาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอค (MIA) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 31101 
หน่วยการเรียนรู้ที ่8 : Earth Calling  เล่มที ่8 เรื่อง   Alternative Energy  ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่4 

เฉลย Step 6: Jigsaw Exercise & Paragraph Structure 
 
 
 
 
 
 
Directions: Rearrange the sentences in the correct order and then write them into the 
paragraph below. (10 points) 
___2___. One reason is to reduce pollutants and greenhouse gases. 
___6___. In Conclusion. In your lifetime, there will be more advances made in the field of 
energy. 
___3___. There are many alternative energy sources: wind power,solar power, geothermal 
power, and hydroelectric power are some examples. 
___5___. You will need to be part of the ongoing and individual 
application of alternative energy sources so the Earth stays healthy and our resources stay 
renewed. 
___1___. There are many reasons to use alternative energy sources. 
___4___. Your generation will need to value the natural resources that human life needs on 
this earth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 6: Rearrange sentences and write into paragraph 

Paragraph 

There are many reasons to use alternative energy sources. One reason is to reduce 
pollutants and greenhouse gases. There are many alternative energy sources: wind 
power,solar power, geothermal power, and hydroelectric power are some examples. Your 
generation will need to value the natural resources that human life needs on this earth. You 
will need to be part of the ongoing and individual application of alternative energy sources 
so the Earth stays healthy and our resources stay renewed. In Conclusion. In your lifetime, 
there will be more advances made in the field of energy. 
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เฉลย Step 7:  Evaluation and Correction 
 
 
 
 
 
 
Directions: Write T in the sentences that are correct and F in the sentences that are 
incorrect. (10 Points) 
 
…T……1. Alternative energy sources help to reduce the amount of toxins that are a result of 
traditional energy use. 
…T……2. Alternative energy sources reduce pollutants and greenhouse gases. 
…F……3. Alternative energy doesn’t preserve many of the natural resources that we currently 
use as energy sources.  
…F……4. Wind power isn’t the ability to capture the wind in a way to propel the blades of wind 
turbines. 
…T……5. Wind energy turned mechanical machinery to do the physical work like crushing grain. 
…F……6. Disadvantages of wind power is:there is pollution. 
…T……7. Solar power uses sunlight that hits the solar thermal panels to convert the sunlight to 
heat either air or water. 
.…T……8. Geothermal means “earth heat”. This energy captures the heat energy under the 
Earth. 
……F…9. Hydroelectric energy comes from the potential energy of wind. 
.…T……10. In your lifetime, there will be more advances made in the field of energy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise 7: True or false sentences 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน(Posttest) 
  
 
 
 
Directions: Choose the correct answer. (10 points) 
 

Items Answer 
1. Alternative energy sources reduce the amount of toxins. 
2. c. reserved supply 
3. b. refine                         
4. d.  alternative energy sources 
5. a. wind-powered            
6. a. energy use. 
7. a. wind turbines. 
8. c. There will be more advances made in the field of energy. 
9. b. 1423 
10. d. Hydroelectric Energy comes from the potential energy of wind. 
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