แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้ าใจ
รายวิชา ภาษาอังกฤษ5 อ23101
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
เล่มที่ 1 เรื่อง FACEBOOK

นายธีระยุทธ แสงสุ ริยจันทร
ตําแหน่ ง ครู วิทยฐานะชํานาญการ
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ข

คํานํา
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่มีบทบาทสําคัญต่อนานาประเทศมาช้านาน การอยูร่ วมกัน
เป็ นประชาคมโลกจากหลากหลายประเทศที่มีความแตกต่างกันทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีภาษากลางไว้ใช้ในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน ภาษาอังกฤษ
จึงถูกกําหนดให้เป็ นภาษาที่เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อเจรจา และการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
การศึกษา สังคมและวัฒนธรรมจากนานาอารยประเทศทัว่ โลก
ทักษะการอ่านเป็ นทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการสื่ อสารและการเรี ยนอีกทั้งยังเป็ นทักษะ
พื้นฐานในการศึกษาเพิ่มเติมภายนอกห้องเรี ยน ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษมีหลากหลายลักษณะ
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจนี้ ได้จดั ทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัด การเรี ยนรู้
และเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 รหัสวิชา อ23101 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรี ยนรู้คาํ ศัพท์และสํานวนภาษาที่เกี่ยวข้อง ฝึ กการตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่ องที่อ่าน รวมถึงสรุ ปเรื่ องราวและเหตุการณ์สาํ คัญของเรื่ อง
ผูจ้ ดั ทําขอขอบคุณผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดทําแบบฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเล่มนี้โดยสมบูรณ์ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัด
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษและทุกท่านที่สนใจต่อไป
นายธี ระยุทธ แสงสุ ริยจันทร
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ง

คําแนะนําการใช้ แบบฝึ กสํ าหรับครู
เพื่อให้การนําแบบฝึ กทักษะการอ่านนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นกั เรี ยนมากยิง่ ขึ้น ครู ควร
ทําความเข้าใจแนวปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเล่มนี้ ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ 1
2. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เล่มที่ 1 เรื่ อง Facebook ใช้เวลา
ทําการสอน 3 ชัว่ โมง แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตามที่กาํ หนดไว้
มีส่วนประกอบดังนี้
2.1 จุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน 10 ข้อ
2.3 เนื้อหาเรื่ อง FACEBOOK
2.4 แบบฝึ กที่ 1–5
2.5 แบบทดสอบหลังเรี ยน จํานวน 10 ข้อ
2.6 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน
2. 7 เฉลยแบบฝึ กที่ 1-5
3. ครู คอยให้คาํ ปรึ กษา ชี้แนะนักเรี ยนขณะนักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ และคอยอํานวยความ
สะดวกเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมในการเรี ยนรู ้ราบรื่ นและเกิดความสุ ขกับการเรี ยน

จ

คําแนะนําการใช้ แบบฝึ กสํ าหรับนักเรียน
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
หรื อนักเรี ยนสามารถนําไปศึกษาเพิ่มเติมเป็ นการทบทวนนอกเวลาเรี ยน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี
และได้รับประโยชน์สูงสุ ดในการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามคําแนะนํา คําชี้แจงอย่างเคร่ งครัด
ตามลําดับดังนี้
1. แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีท้ งั หมด 5 เล่ม
แบบฝึ กเล่มนี้ เป็ นแบบฝึ กเล่มที่ 1 เรื่ อง Facebook เป็ นสื่ อการเรี ยนประกอบการสอนทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2. ขั้นตอนการใช้แบบฝึ ก
2.1 อ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แล้วทําความเข้าใจเพื่อให้ทราบว่าเมื่อทํากิจกรรม
ตามแบบฝึ กครบตามลําดับแล้วนักเรี ยนจะสามารถทําอะไรได้บา้ ง ตั้งใจทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เพื่อประเมินว่านักเรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมกับเรื่ องที่อ่านมากน้อยเพียงใด
2.2 อ่านและทําความเข้าใจกับกิจกรรมและเนื้อหา เรี ยงตามลําดับแบบฝึ ก
2.3 จัดกลุ่มเรี ยนกลุ่มละ 3 –4 คน กําหนดหน้าที่ร่วมกันในการศึกษาคําศัพท์ สํานวน
และการทําแบบฝึ กหัดหลังจากได้ฝึกทักษะและเรี ยนรู ้แล้ว
2.4 ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
2.5 ตรวจคําตอบในภาคผนวก ได้แก่ เฉลยคําตอบแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรี ยน กิจกรรมตามแบบฝึ ก เพื่อประเมินความรู ้ที่พฒั นาขึ้นของนักเรี ยน

ฉ

จุดประสงค์ การเรียนรู้

แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เล่มที่ 1 เรื่ อง FACEBOOK

1. นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของคําศัพท์และสํานวนทางภาษาได้
2. นักเรี ยนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านได้
3. นักเรี ยนสามารถสรุ ปเรื่ องที่อ่านได้
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แบบทดสอบก่ อนเรียน (Pre-test)
FACEBOOK
Ryan Thiggins
Facebook is an English networking website that is extremely popular in the US today.
It connects you with your old friends and your new friends and tells them what you have been
doing. For example, if you post on your page that you are getting married, this information will
automatically appear on your friends' pages letting them know your good news. In this way,
Facebook helps you keep up with your friends.
Another reason Facebook is popular because it protects your privacy as well. Only your
friends can see the information and the pictures you put on Facebook, so you do not have to worry
about strangers accessing your Facebook page. Facebook also has a search feature that makes it
easy for you to look up old friends. You can also upload pictures for your friends to see and
comment on.
Finally, Facebook allows its users to drum up small programs that work inside
Facebook. New programs are created every day which mean that you can always do new things
on Facebook. It is always changing!
Source: http://www.englishryan.com/plus/view.php?aid=142.
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แบบทดสอบก่ อนเรียน (Pre-test)
Direction: Read the passage about Facebook and answer questions.
1. What website is extremely popular in the US today?
a. Facebook
b. Line
c. Instagram
d. We Chat
2. What Facebook can do with you with your old friends and your new friends?
a. Can contact you
b. Cannot contact you
c. Cannot see you
d. None of the above
3. Where can you post your picture on the Facebook?
a. On your link.
b. On your website.
c. On your own page.
d. On your friend page.
4. What is the reason why Facebook is popular ?
a. Share idea
b. Watch news
c. Protect your privacy
d. Promote good product
5. What can you do with your pictures on Facebook?
a. Keep up
b. Look up
c. Download
d. Upload

3

6. How can you look up your old friends?
a. Protect your friends
b. Use search feature
c. Create pictures
d. See and comment
7. What will happen when you put information on your Facebook?
a. Protect your privacy
b. Appear on your friend
c. Do new things
d. Make it easy
8. What can you do on picture of friend in Facebook?
a. Dislike
b. Agree
c. Ignore
d. Like
9. What information can your friends see on Facebook?
a. Bank account

b. Pictures

c. ID card

d. Phone number

10. Facebook can connect you with your old friends and new friends.
What is the same meaning of the underline word?
a. Tie

b. Rise

c. Join

d. Miss
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Exercise 1
Direction: Match the words with the meanings.
1……extremely

a. to come into view

2……popular

b. to put a message on the internet

3……appear

c. regard with favor, approval by people in general.

4……post

d. to keep (someone or something) from being harmed.

5……protect

e. very great in degree

6……upload

f. something that you say or write that expresses your opinion

7……comment

g. getting near to a place or person:

8……access

h. to copy or move programs or information to a larger computer
system or to the internet

9……connect

i. a set of pages of information on the internet about a
particular subject

10……website

j. getting beside to the place or person:
k. to join or be joined with something else:
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Exercise 2

Direction: Read the passage and answer questions.
1. What does the author tell us about?
………………………………………………………………………………………
2. Did the author tell us why Facebook is popular?
………………………………………………………………………………………
3. Why is Facebook popular?
………………………………………………………………………………………
4. What do you think the author mean by saying that “It is always changing?
……………………………...……………………………………………………
5. What do your friends can see when you post on Facebook?
……………………..……………………………………………………………
6. How can you connect your old friend by Facebook?
……………………..…………………………………………………………….
7. What information do your friend know about you on Facebook?
…………………………………………………….………………………………
8. Can you keep your private matters in your Facebook?
………………………………………………………..……………………………
9. What should you do before posting your picture?
...…………………………………………………………………………..………
10. What is the useful information on Facebook apart from your daily post?
.……………………………………………………………………………………..
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Exercise 3

Direction: Read the passage again. Write T if the sentence is true, write F
if the sentence is false.
1………….Facebook is very popular networking website.
2………….Facebook helps you keep in touch with your friends.
3………….Facebook cannot protect your privacy.
4………….Strangers can access your Facebook page.
5………….Facebook users are allowed to drum up small programs.
6………….Facebook cannot connect you to your old friends.
7………….Facebook can only share your good news to your friends.
8. ……… .You can do new things by creating new program on Facebook.
9………….You can not protect stranger to know your information.
10 ………..Facebook can deliver the good news to your friends in other countries.
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Exercise 4

Direction: Write the word to conclude the passage.
comment

website

old friends

search

access

connect

protects

the pictures

post

upload

Facebook is very famous networking ___1____in the world. You can ___2____to
other people on Facebook. It connects you with your ___3___and your new friends . You can
_____4____on your page about your information. Another reason Facebook is popular is
because it _____5____ your privacy as well. Only your friends can see the information and
_____6_____ you put on Facebook. The stranger cannot ___7_____your Facebook page.
You can ___8____ for old friends and ____9_____pictures for your friends. When your friends
see your picture, they can ___10____on.
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Exercise 5

Direction: Complete the sentences after reading the passage .
1. Facebook is the most popular _________________________________________ .
2. Facebook can tell your friends _______________________________________ .
3. You can see your picture when ________________________________________ .
4. You can share your _________________________________________________ .
5. Facebook helps you get connected _____________________________________ .
6. Facebook can protect ________________________________________________ .
7. You can upload ___________________________________________________ .
8. Your friends can comment on _________________________________________ .
9. Facebook allow you to ______________________________________________.
10. Facebook is always changing because __________________________________.
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
FACEBOOK
Direction: Read the passage about Facebook and answer questions.
1. What website is extremely popular in the US today?
a. Facebook
b. Line
c. Instagram
d. We Chat
2. What is the reason why Facebook is popular ?
a. Share idea
b. Watch news
c. Protect your privacy
d. Promote good product
3. What Facebook can do with you with your old friends and your new friends?
a. Can contact you
b. Cannot contact you
c. Cannot see you
d. None of the above
4. What can you do with your pictures on Facebook?
a. Keep up
b. Look up
c. Download
d. Upload
5. Where can you post your picture on the Facebook?
a. On your link.
b. On your website.
c. On your own page.
d. On your friend page
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6. What information can your friends see on Facebook?
a. Bank account

b. Pictures

c. ID card

d. Phone number

7. How can you look up your old friends?
a. Protect your friends
b. Use search feature
c. Create pictures
d. See and comment
8. What will happen when you put information on your Facebook?
a. Protect your privacy
b. Appear on your friend
c. Do new things
d. Make it easy
9. What can you do on picture of friend in Facebook?
a. Dislike
b. Agree
c. Ignore
d. Like/dislike
10. Facebook can connect you with your old friends and new friends.
What is the same meaning of the underline word?
a. Tie

b. Rise

c. Join

d. Miss
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ภาคผนวก
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เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรียน - หลังเรียน
เล่ มที่ 1 เรื่อง FACEBOOK

Post–test

Pre–test

ข้ อที่

คําตอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a
a
c
c
d
b
b
d
b
c

ข้ อที่
1
2
3
4

คําตอบ
a
c
a
d

5
6
7
8
9
10

c
b
b
b
d
c
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Exercise
1

1. e

2. c

3. a

4. b

5. d

6. h

7. f

8. g

9. j

10. i

Exercise 2
1

Facebook.

2

Yes , he did.

3

Because it protects your privacy.

4

Because new things appear everyday.

5

Information and pictures.

6

Search on the Facebook because it has a search features.

7

Pictures and your story.

8

Yes , you can.

9

Be careful to post and share your information and pictures.

10

Updated news and new program.

14

Exercise

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. F

7. F

8. T

9. F

10. T

3

Exercise 4
1

website

2

connect

3

old friends

4

post

5

protects

6

the pictures

7

access

8

search

9

upload

10

comment
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Exercise 5
1.

Facebook is the most popular networking website in The US today.

2.

Facebook can tell your friends what you have been doing.

3.

Your friends can see your pictures when you upload them on facebook.

4.

You can share your good news to your friends

5.

Facebook helps you get connected with your old friends and new friends.

6.

Facebook can protect your privacy.

7.

You can upload pictures for your friends.

8.

Your friends can comment on your pictures.

9.

Facebook allows you to drum up small programs that work inside Facebook.

10.

Facebook is always changing because new things appear everyday.
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เกณฑ์ การประเมิน

1. เกณฑ์ การให้ คะแนน
ข้อละ 1 คะแนน
ตอบถูกต้องได้

1

คะแนน

ตอบผิดได้

0

คะแนน

ไม่ตอบได้

0

คะแนน

2. เกณฑ์ การตัดสิ น
2.1 แบบฝึ กหัด ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
2.2 แบบทดสอบหลังเรี ยน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
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Answer Sheet เล่ มที่ 1 เรื่อง FACEBOOK
Name…………………..…………………….……………….…No …….Class ……...
คําชี้แจง ให้นกั เรี ยนกากบาท ( X ) ข้อที่เห็นว่าถูกต้อง ตรงช่องตัวอักษร a, b, c และ d
Pre-test

ข้ อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a

b

Post-test

c

d

ข้ อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a

b

c

d
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แบบบันทึกคะแนน

แบบทดสอบ

คะแนนเต็ม

ก่ อนเรียน

10

หลังเรียน

10

คะแนนทีไ่ ด้

สรุ ปผล

ผลการพัฒนา

EXERCISE
1

คะแนนเต็ม
10

2
3
4
5

10
10
10
10

รวม

50

คะแนนทีไ่ ด้

สรุ ปผล
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