แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ16101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Around Me

นางดวงเดือน เทพยศ
ตาแหน่ง ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านน้าม้า
อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ16101 หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 : Around Me กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่ า งประเทศ (ภาษาอัง กฤษ) เป็ นแบบฝึ กที่ จ ัด ท าขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม ทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการอ่าน เป็ นพื้นฐานในการปลูกฝังนิสัย
รั ก การอ่ า น สามารถน าความรู ้ แ ละทัก ษะเป็ นพื้น ฐานการเรี ย นรู ้ ใ นระดับที่ สู ง ขึ้ น น าไป
ประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองต่อหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แบบฝึ กทักษะจานวนทั้งหมด 10 เล่ม ซึ่ งเนื้ อหาเป็ นเรื่ องการอ่าน มีคาแนะนาการใช้
แบบฝึ ก มาตรฐานการเรี ยนรู ้และตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้อหา สาระกิจกรรมระหว่าง
เรี ยน เฉลยกิจกรรมระหว่างเรี ยน และแบบบันทึกคะแนนแบบฝึ ก
ผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณความอนุเคราะห์จากผูท้ รงคุณวุฒิ ทุกท่านที่ให้คาปรึ กษา
ชี้ แนะนาแนวทางในการจัดทาด้วยดี ตลอดมา ขอบคุ ณผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณะครู และ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้านน้ าม้า ที่ ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้ความ
ร่ วมมือและเป็ นกาลังใจในการจัดทาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุดนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยดี
โดยหวังว่าแบบฝึ กชุดนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ และช่วยพัฒนา
ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนสู งขึ้น

ดวงเดือน เทพยศ

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจงสาหรับครู
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
มาตรฐานและตัวชี้วดั
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
Vocabulary
Exercise 1
Exercise 2
บทอ่านเรื่ อง My Daily Routine
Exercise 3
Exercise 4
แบบบันทึกคะแนน
Answer Exercise 1
Answer Exercise 2
Answer Exercise 3
Answer Exercise 4
บรรณานุกรม

หน้ า
ก
ข
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
14
15
17
18
19
21

คาชี้แจงสาหรับครู

แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที่ 5 : Around Me Book 1 สาหรับครู ผสู ้ อน ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. ใช้ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 16101
สาหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2. ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละครั้ง ครู จะแจกแบบฝึ กทักษะการอ่านให้นกั เรี ยน
คนละ 1 เล่ม
3. ก่ อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ครู ควรแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะ และ
นักเรี ยนปฏิบตั ิตามทุกขั้นตอน
4. ครู ช้ ีแจงจุดประสงค์ของการทาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
5. ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ควรดู แล และร่ วมกิ จกรรมอย่างใกล้ชิด
เมื่อนักเรี ยนมีปัญหา หรื อข้อสงสัยจะได้ให้คาแนะนา แก้ไข ปรับปรุ งทันที
6. ให้นักเรี ยนตรวจสอบเฉลยท้ายเล่ ม เมื่ อนักเรี ยนทากิ จกรรมตามแบบฝึ กทักษะ
การอ่ านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จบแล้วเพื่ อทราบผลการเรี ยนรู ้
ของตนเอง
7. ใช้เป็ นแบบเรี ยนที่ ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ และซ่ อมเสริ มความรู ้ ตนเองทั้งใน และ
นอกเวลาเรี ยน

คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 รายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ16101 หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 5 : Around Me กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) Book 1 : My Daily Routine สาหรับนักเรี ยนควรปฏิบตั ิดงั นี้
1. แบบฝึ กทักษะเล่มนี้เป็ นบทเรี ยนเล่มเดียวจบ นักเรี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเอง
2. นักเรี ยนศึกษา และปฏิบตั ิตามขั้นตอนการใช้แบบฝึ กทักษะอย่างเคร่ งครัด
3. นักเรี ยนศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
4. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดตามลาดับ
5. นักเรี ยนตรวจคาตอบหรื อแบบเฉลยที่มีอยูใ่ นแบบฝึ กทักษะ
6. สรุ ปผลคะแนนที่ได้ลงในตารางเพื่อให้ทราบผลการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง
7. นักเรี ยนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองในการทากิจกรรมต่าง ๆ

มาตรฐาน และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจ และตีความเรื่ องที่ฟัง และอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ป. 6/3 เลือก/ระบุประโยค หรื อข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรื อ
เครื่ องหมายที่อ่าน
ป. 6/4 บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา
นิทานง่าย ๆ และเรื่ องเล่า

จุดประสงค์ การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคาศัพท์ เกีย่ วกับเรื่องที่อ่านได้
2. นักเรียนสามารถตอบคาถามเกีย่ วกับเรื่องที่อ่านได้
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ

Vocabulary

get up

take a shower

brush the teeth

do homework

sweep the floor

wash the dish

cook food

have dinner

watch television

go to bed

Exercise 1
Direction: Match the words with the pictures. (จับคู่คาศัพท์ กบั รูปภาพ)

………….. 1.

a.

sweep the floor

………….. 2.

b.

wash the dishes

………….. 3.

c.

take a shower

………….. 4.

d.

brush the teeth

………….. 5.

e.

cook food

………….. 6.

f.

have dinner

………….. 7.

g.

go to bed

………….. 8.

h.

get up

………….. 9.

i.

do homework

………….. 10.

j.

watch television

Exercise 2
Direction : Put the letters with the correct sentences.
(เติมตัวอักษรหน้ าประโยคให้ ถูกต้ อง)

(A)

(F)

(B)

(C)

(D)

(E)

(G)

(H)

(I)

(J)

…………….1. I always get up at 6 a.m.
…………….2. Namthip has dinner in the dining room with her family.
…………….3. Wave sweeps the floor.
…………….4. Earth does homework in her bed room.
…………….5. Phing goes to bed at 9 p.m.
…………….6. Kaofang and his family watch television in the living room.
…………….7. Nancy takes a shower twice a day.
…………….8. Got brushes her teeth twice time a day.
…………….9. My mother and aunt cook food in the kitchen.
…………….10. Force washes the dishes after dinner.

My Daily Routine

My Daily Routine
Direction: Read the following passage and then do the exercises.
(อ่านเนือ้ เรื่องแล้วทาแบบฝึ กหัด)
My name is Fah. I am a student at Anuban Chiangkhong School. I am
a good student. I get up at six o’clock every morning. I wash my face, brush my
teeth and take a shower. I have breakfast at seven o’clock. After that, I put on
my school uniform and go to school by bicycle. I arrive at school before eight
o’clock. I still have enough time to revise my lessons.
I go to school every day. I am never late. At school I pay attention to
all of the lessons. I work very hard and I do my best. I also play volleyball
with my friends after lunch. My school is over at 4 o’clock. I go home without
stopping anywhere on my way.
At home I do my homework and also help my mother with the housework.
I sweep the floor, wash the dishes, mop the floor and cook food. Then I take
a shower and have dinner. After dinner, I watch television or listen to the radio
for an hour, with my family. I usually go to bed at nine o’clock.

Exercise 3
Direction: Rearrange the sentences. (เรียงลาดับเหตุการณ์ ให้ ถูกต้อง)
She watches television for an hour.
She goes to bed at nine o’clock.
She has breakfast at seven o’clock.
She washes her face, brushes her teeth and takes a shower.
She does her homework and housework
She has lunch and plays volleyball with her friends.
She puts on her school uniform and goes to school by bicycle.
She takes a shower and has dinner.
She goes home at four o’clock.
Fah gets up at six o’clock every morning.
.

Exercise 4
Direction: Choose the correct answer. (เลือกคาตอบที่ถูกต้ อง)
1. What time does Fah get up every morning?
a. At five o’clock.
b. At six o’clock.
c. At seven o’clock.
d. At half past six.
2. What does she do at seven o’clock?
a. She gets up.
c. She eats her breakfast.

b. She takes a shower.
d. She goes to school.

3. How does she go to school?
a. By car.
c. By bus.

b. By bicycle.
d. On foot.

4. What does she do when school is over in the afternoon?
a. She chats with her friends.
b. She plays games.
c. She does her homework.
d. She goes home.
5. Does she do homework after dinner?
a. Yes, she does.
.
c. Yes, she is.

b. No, she doesn’t.
d. No, she isn’t .

6. Where does she do her homework?
a. At school.
c. In the bus.

b. At home.
d. On the way home.

7. Does she play volleyball before lunch?
a. Yes, she do.
b. No, she don’t.
c. Yes, she does.
d. No, she doesn’t.
8. How often does Fah take a shower?
a. Once every two days.
c. Twice a day.

b. Once a day.
d. Three times a day.

9. What does she do after dinner?
a. She takes a shower.
b. She reads a book.
c. She does her homework.
d. She watches television or listens to the radio.
10. What time does she go to bed?
a. At seven o’clock.
c. At half past eight.

b. At eight o’clock.
d. At nine o’clock.

แบบบันทึกคะแนนแบบฝึ ก

แบบฝึ กที่

คะแนนเต็ม

1

10

2

10

3

10

4

10

รวม

40

คะแนนที่ได้

หมายเหตุ

Answer Exercise 1
Direction: Match the words with the pictures. (จับคู่คาศัพท์ กบั รูปภาพ)

……c….. 1.

a.

sweep the floor

……e.….. 2.

b.

wash the dishes

……a.….. 3.

c.

take a shower

……b….. 4.

d.

brush the teeth

……d….. 5.

e.

cook food

……i.….. 6.

f.

have dinner

……h….. 7.

g.

go to bed

……f.….. 8.

h.

get up

……j…….. 9.

i.

do homework

……g.….. 10.

j.

watch television

Answer Exercise 2
Direction : Put the letters with the correct sentences.
(เติมตัวอักษรหน้ าประโยคให้ ถูกต้ อง)

(A)

(F)
……I……….
……F……….
……D……….
……H……….
……A……….
……C……….
……B……….
……J……….
……E……….
……G……….

(B)

(C)

(D)

(E)

(G)

(H)

(I)

(J)

1. I always get up at 6 a.m.
2. Namthip has dinner in the dining room with her family.
3. Wave sweeps the floor.
4. Earth does homework in her bed room.
5. Phing goes to bed at 9 p.m.
6. Kaofang and his family watch television in the living room.
7. Nancy takes a shower twice a day.
8. Got brushes her teeth twice time a day.
9. My mother and aunt cook food in the kitchen.
10. Force washes the dishes after dinner.

Answer Exercise 3
Direction: Rearrange the sentences. (เรียงลาดับเหตุการณ์ให้ ถูกต้ อง)

.

9

She watches television for an hour.

10

She goes to bed at nine o’clock.

3

She has breakfast at seven o’clock.

2

She washes her face, brushes her teeth and takes a shower.

7

She does her homework and housework

5

She has lunch and plays volleyball with her friends.

4

She puts on her school uniform and goes to school by bicycle.

8

She takes a shower and has dinner.

6

She goes home at four o’clock.

1

Fah gets up at six o’clock every morning.

Answer Exercise 4
Direction: Choose the correct answer. (เลือกคาตอบที่ถูกต้ อง)
1. What time does Fah get up every morning?
a. At five o’clock.
b. At six o’clock.
c. At seven o’clock.
d. At half past six.
2. What does she do at seven o’clock?
a. She gets up.
c. She eats her breakfast.

b. She takes a shower.
d. She goes to school.

3. How does she go to school?
a. By car.
c. By bus.

b. By bicycle.
d. On foot.

4. What does she do when school is over in the afternoon?
a. She chats with her friends.
b. She plays games.
c. She does her homework.
d. She goes home.
5. Does she do homework after dinner?
a. Yes, she does.
.
c. Yes, she is.

b. No, she doesn’t.
d. No, she isn’t .

6. Where does she do her homework?
a. At school.
c. In the bus.

b. At home.
d. On the way home.

7. Does she play volleyball before lunch?
a. Yes, she do.
b. No, she don’t.
c. Yes, she does.
d. No, she doesn’t.
8. How often does Fah take a shower?
a. Once every two days.
c. Twice a day.

b. Once a day.
d. Three times a day.

9. What does she do after dinner?
a. She takes a shower.
b. She reads a book.
c. She does her homework.
d. She watches television or listens to the radio.
10. What time does she go to bed?
a. At seven o’clock.
c. At half past eight.

b. At eight o’clock.
d. At nine o’clock.
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