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      ค าน า 

 
   
  แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่  “Livable  Roi-Et”  เล่มที่ 2 
เรื่อง  Bueng Phalarnchai จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน – เขียน   
รหัสวิชา  อ31201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์  
อ าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  และส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยน าเสนอผ่านบทเรียนที่
ประกอบด้วยเนื้อหาและสาระเก่ียวกับท้องถิ่นนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี
ขึน้   
  แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เล่มนี้จึงเน้นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้
ภาษาอังกฤษโดยกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่จริงและใกล้ตัวของผู้เรียนในชีวิตประจ าวัน โดยมุ งหวังให นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลาย และสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ยิ่งกว่านั้นยังเกิดทักษะทางภาษาที่คงทน  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   
มีทั้งหมด 6 เล่ม ดังต่อไปนี้ 
  เล่มที ่1 Introduction to Roi-Et  
  เล่มที่ 2 Bueng Palarnchai  
  เล่มที่ 3 Bun Phawed Festival 
  เล่มที่ 4 The Tallest Buddha Image 
                     เล่มที ่5 Chai  Mongkol  Pagoda 
                     เล่มที ่6 Thung  Kula  Ronghai 
 
  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความรู้  ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ง  ท าให้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
    ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านชุด  ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่  “Livable  Roi-Et”  
เล่มที่ 2 เรื่อง  Bueng Palarnchai ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียน ครูและผู้
ที่สนใจ 
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ค าชี้แจง 
 
 
 

  แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ   จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน –เขียน  รหัสวิชา อ31201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งเน้น 
การฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นส าคัญ   แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้  
เป็น เล่มที่ 1 เรื่อง  Introduction to Roi-Et มีสาระความรู้เกี่ยวกับประวัติจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ 
  1.  ค าแนะน าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับครู  
  2.  ค าแนะน าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน  
  3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  4.  แบบทดสอบก่อนเรียน (pre –test) 
  5.  Activity 1 : Before  Reading 
                   6.  Vocabulary Preview 
  7.  Activity 2 : Reading Comprehension 
  7.  After Reading 
         8.  Exercise  1 
  9.  Exercise  2   
  10. Exercise  3 
  11. Exercise  4 
  12. conclusion  : Exercise  5 
  13. แบบทดสอบหลังเรียน(Post – test) 
  14. เฉลย 
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     ค าแนะน าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน  

                                                ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู
 

      
 
                  
  1. ศึกษา และท าความเข้าใจในเนื้อหาความรู้ กิจกรรม การอ่านภาษาอังกฤษในคู่มือ 
การใช้โดยละเอียด  
       2. ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ประกอบการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน- เขียน รหัสวิชา อ31201  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
           3. จัดการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ซึ่งผู้เรียนอาจจะศึกษาเป็นกลุ่มในกิจกรรมท่ีต้องใช้การระดมความคิด    
       4. ชี้แจงให้นักเรียนอ่านค าแนะน าในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
และปฏิบัติตามขั้นตอนค าแนะน าท่ีก าหนด       
       5. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ก่อนท่ีจะอ่านเนื้อหา 
  6. นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียน (Vocabulary Preview) 
       7. หลังจากนักเรียนศึกษาเนื้อหาแล้ว ให้นักเรียนท าแบบฝึกเพื่อประเมินความรู้ แต่ละ
บทเรียน 
       8. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความเข้าใจครูควรดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด  
       9. ทดสอบความรู้หลังเรียน หลังจากนักเรียนท าแบบฝึกจบชุดแล้ว ด้วยการท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
            10. ให้นักเรียนตรวจสอบเฉลยท้ายเล่ม เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จแต่ละแบบฝึก 
เพื่อทราบผลการเรียนรู้ของตนเอง 
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน   

ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 
 
  
      

  1.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง The Story of Roi-Et 
มีจ านวน 6 เล่ม ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

2. อ่านค าแนะน า ท าความเข้าใจในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและ 

    ปฏิบัติตามค าแนะน า  

3. ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้สาระส าคัญให้เข้าใจ 

4. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนตามความเข้าใจ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียน 

5. ศึกษาและท าความเข้าใจแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ แล้วท ากิจกรรมเรียงตามล าดับ 

โดยเริ่มจาก ตอบค าถามก่อนอ่าน เรียนรู้ค าศัพท ์  อ่านเนื้อเรื่อง  ท าแบบฝึกหัด  

การท าแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อเรื่อง  เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจค าตอบทันทีโดยดูจากเฉลย  

(แต่นักเรียนต้องไม่ดูเฉลยก่อนท ากิจกรรม) 

6. หลังจากที่นักเรียนท าแบบฝึกหัดทั้งหมดแล้ว  ให้ทดสอบความรู้หลังเรียนโดยท าแบบทดสอบหลัง

เรียน   

7. ตรวจค าตอบโดยดูจากเฉลยท้ายเล่ม 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
 
มาตรฐาน ต 1.1    เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็นอย่างมี 
 เหตุผล 
  ต1.1  ม.4-6/4  จับใจความส าคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็น  
            จากการฟังและอ่านเรื่องท่ีเป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและ  
                                        ยกตัวอย่างประกอบ 
มาตรฐาน ต 1.3     น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด

และ 
 การเขียน 

   ต1.3  ม.4-6/2  พูดและเขียนสรุปใจความส าคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม      
                                       ข่าว  เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ 

 

                                               จุดประสงค์การเรียนรู ้
 

  ด้านความรู ้(K)  
   1. บอกความหมายค าศัพท์ของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง  

   2. บอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้  

   3. ตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านได้  

   4. เขียนสรุปข้อมูลเรื่องที่อ่านในแผนผังความคิดได้  

  ด้านทักษะกระบวนการ (P)  
   1. มีทักษะการท างานกลุ่ม   

  ด้านคุณลักษณะ (A)  
   1. มีวินัยในการเรียน  

   2. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้    
   3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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