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ค ำแนะน ำในกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะส ำหรับครู

1

เพ่ือใหก้ารใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจได้เกิดประโยชน์
และสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนอย่างแท้จริง 
ครคูวรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ครูควรศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดเนื้อหาของแบบฝึกเสริมทักษะ 
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังวิธีการวัดผลประเมินผลในการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึก                   
เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

2. เตรียมแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในแต่ละเล่ม 
ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

3. ครูอธิบายวิธีการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
และบทบาทของนักเรียนให้เข้าใจก่อนการท ากิจกรรม 

4. ให้นักเรียนได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประเมินความรู้ของนักเรียน 
ก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

5. ให้นักเรียนท ากิจกรรมตามแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
6. ครูควรแนะน านักเรียนในเรื่องของความซื่อสัตย์ ไม่ควรแอบดูเฉลยก่อน 
7. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมตามแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ

ครบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน าผลการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน
บันทึกและเปรียบเทียบผลเพื่อดูผลการพัฒนา 

8. ครูควรสรุปผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งด้วย 
เพื่อน าไปปรับปรุงการใช้ในคร้ังต่อไป 



ค ำแนะน ำในกำรใช้แบบฝึกเสริมทักษะส ำหรับนักเรียน

2

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียน       
ได้ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์
จากการเรียนสูงสุด นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. ศึกษาและท าความเข้าใจการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ                                    
เพ่ือความเข้าใจ

2. ศึกษาและท าความเข้าใจกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์
3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) จ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ

เบ้ืองต้น และท าด้วยความซื่อสัตย์ โดยตรวจพร้อมกับแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
4. นักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ตามค าชี้แจงในแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเข้าใจตามล าดับขั้นตอน ศึกษาและท ากิจกรรมร่วมกัน หากเกิดข้อสงสัยสามารถ
ปรึกษาเพ่ือนหรือสอบถามครูผู้สอนได้ทันที

5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) จ านวน 10 ข้อ เพื่อวัดความรู้ความสามารถ 
หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ

6. ในการท ากิจกรรมตามแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจทุกชุด 
ขอให้นักเรียนท าด้วยความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์ ไม่ดูเฉลย ก่อนท ากิจกรรมและแบบทดสอบ

7. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทันหรือเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถน าแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพ่ือให้เข้าใจ
มากย่ิงขึ้น



สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

สำระที่ 1 : ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร 

มำตรฐำน ต 1.1 เข้ำใจและตีควำมเรื่องท่ีฟังและอ่ำนจำกสื่อ ประเภทต่ำงๆ 

ตัวชี้วัด 

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้นๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ หรือเรื่องเล่า
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. บอกควำมหมำยของค ำศัพท์ท่ีก ำหนดให้ได้ 

4

3. อ่ำนออกเสียงนิทำนได้ถูกตอ้งตำมหลักกำรอ่ำน 
และเหมำะสมกับเนื้อหำที่อ่ำน 

4. เรียงล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่องที่อ่ำนได้ 

5. สรุปใจควำมส ำคัญของเรื่องที่อ่ำนได้ 

2. ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่อ่ำนได้ 



Direction : Read the story and answer item 1-10 .

แบบทดสอบก่อนเรียน
(Pre-Test)

5

A little deer was nibbling tender grass happily 
until he accidentally wandered into the lion’s region. 
The little deer saw the footprints of lions and felt 
scared. Because he had heard that lions were mean and 
would surely kill him. A lion walked past and saw the 
little deer trembling on the ground. The lion just walked 
past without paying attention the little deer but also 
wondering why the lion did not harm him. After a while 
another lion walked past the little deer slowly looked 
up. The lion also walked past him like the other lion 
without turning his face to see the deer. The little deer 
told his parents about his adventure.

Moral of the story
“Foolishness make us scared”
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What’s the name of the story?
a. The little deer and the lion
b. The little lion and the deer
c. The deer and the little lion
d. The little lion and the little deer 

Who’s the main character? 
a. The deer and the little lion
b. The little lion and the deer
c. The little deer and the lion
d. The little lion and the little deer

What did a little deer eat? 
a. rice
b. water
c. grass
d. meat

How many animals are there in the story? 
a. one
b. two
c. three
d. four
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Which event was the end of story? 
a. The lion killed the little deer.
b. The little deer was die.
c. The little deer was happy.
d. The  little  deer  scared the  lion.

What  did  the  little  deer  see? 
a. The footprints of foxes
b. The footprints of lions
c. The footprints of elephants
d. The footprints of tigers

Did the lion walk pass the little deer? 
a. Yes, he did.
b. Yes, it is.
c. No, he didn’t.
d. No, it isn’t.

Who did the little deer tell his adventure to? 
a. His friend
b. His brother
c. His sister
d. His parents
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What is the true sentence? 
a. The little deer scared the tiger.    
b. The little deer scared the fox. 
c. The little deer scared the dog.
d. The little deer scared the lion.

What is the moral of the story? 
a. Foolishness make us scared.
b. Only fool acts before thinking it through.
c. Foolish bravery leads to danger.
d. Careful person will not easily be trapped   

by other’s trick.

ง่ายมากเลยค่ะ
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ค ำตอบข้อที่
a

c

c

b

c

b

a

d

d

a

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
(Answer Key Pre-Test)
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A little deer was nibbling 
tender grass happily until                 
he accidentally wandered                 
into the lion’s region. 
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The little deer saw the 
footprints of lions and felt 
scared. Because he had heard 
that lions were mean and would 
surely kill him. 
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A lion walked past 
and saw the little deer 
trembling on the 
ground. 



14

The lion just walked 
past without paying 
attention the little deer but 
also wondering why the lion 
did not harm him. 



15

After a while another 
lion walked past the little 
deer slowly looked up. 
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The lion also walked 
past him like the other lion 
without turning his face 
to see the deer. 
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The little deer began 
to have more courage . 



18

The little deer told 
his parents about his 
adventure.
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The moral of this story : 
Foolishness make us scared
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Vocabularies

No. Word Spelling Meaning

1 nibble นิบบึล แทะเล็ม

2 wander ว็อนเดอิ ท่องเท่ียว

3 footprint ฟุตพริ้นท์ รอยเท้ำ

4 scared สะแกเรท ตระหนก,หวำดผวำ

5 tremble เทรมบึล ตัวสั่นเทำ

6 little ลิตเต้ิล กำรผจญภัย

7 region รีเจียน ถิ่นฐำน

8 kill คิล ฆ่ำ

9 tender เท็นเดอ อ่อน

10 harm ฮำม อันตรำย
11 deer เดียร์ กวำง
12 grass กรำส หญ้ำ
13 lost ล็อสท หลงทำง
14 slow สโลว ช้ำ
15 walk วอลค์ เดิน

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartguide.com%2F_search_terms%2Fblue_pants.html&ei=fwMKVZ7dJ8n88QWloYFg&bvm=bv.88528373,d.dGc&psig=AFQjCNHRA1gBuvejRx62UKBR5lIrr-6SIg&ust=1426805915172447
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.clipartguide.com%2F_search_terms%2Fblue_pants.html&ei=fwMKVZ7dJ8n88QWloYFg&bvm=bv.88528373,d.dGc&psig=AFQjCNHRA1gBuvejRx62UKBR5lIrr-6SIg&ust=1426805915172447
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Exercise 1

Directions : Match the word in column “A” 
with the meaning in column “B”. 

Column A Column B

.............1. kill
………….2. tremble
………….3. harm
…………4. region
…………5. nibble
…………6. tender
…………7. footprint
…………8. little
…………9. wander
………..10. scared  

A. น้อย
B. แทะ
C. รอยเท้า
D. ตัวสั่น
E. ถิ่นฐาน
F. ท่องเที่ยว
G. ฆ่า
H. อันตราย
I. กลัว
J. อ่อน
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Exercise 2

Directions : Write “T” if the sentence is “true” 
or write “F” if the sentence is “False”. 

______1. The lion was nibbling tender grass.
______2. The little deer wandered into the lion’s region.
______3. The little deer saw the footprints of lions.
______4. The lion scared the little deer.
______5. The lion killed the little deer.
______6. The little deer was trembling to the ground.
______7. The lion walked past the little deer.
______8. The little deer harm the lion.
______9. The little deer told his adventure to his friends.
_____10.  The little deer died.
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Exercise 3

Directions : Put these sentences in the right order. 
Putting A - E 

A little deer was nibbling tender grass happily.

The lion just walked past without paying attention 
the little deer. 

The little deer told his parents about his adventure.

The little deer trembling on the ground. 

The little deer saw the footprints of lions. 
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Exercise 4

Directions : Complete the information with the words
in the box. 

walked      adventure    region    deer    kill     
harm      lion      past     told     footprints

A little 1_______ was nibbling tender grass happily until 
he accidentally wandered into the lion’s 2________. The little 
deer saw the 3_______of lions and felt scared. Because he 
had heard that lions were mean and would surely 
4_______him. A lion walked past and saw the little deer 
trembling on the ground. The lion just 5______past without 
paying attention the little deer but also wondering why the 
lion did not 6______him. After a while another lion walked 
past the little deer slowly looked up. The7______ also walked 
8_______him like the other lion without turning his face to see 
the deer. The little deer 9______his parents about 
his10________.
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Exercise 5

Directions : Answer the questions. 

1. How many animals are there in the story?
Answer ________________________________________________.

2. What did the little deer see and fell scared?
Answer ________________________________________________.

3. Why did the little deer scared the footprints of lions?
Answer ________________________________________________.

4. Where did the little deer wonder into?
Answer ________________________________________________.

5. How did the lion do to the little deer?
Answer ________________________________________________.
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เพ่ือน ๆ ท ำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว
ไปตรวจค ำตอบกันเลยค่ะ
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Answer  Key  
Exercise 1

Directions : Match the word in column “A” 
with the meaning in column “B”. 

Column A Column B

.............1. kill
………….2. tremble
………….3. harm
…………4. region
…………5. nibble
…………6. tender
…………7. footprint
…………8. little
…………9. wander
………..10. scared  

A. น้อย
B. แทะ
C. รอยเท้า
D. ตัวสั่น
E. ถิ่นฐาน
F. ท่องเที่ยว
G. ฆ่า
H. อันตราย
I. กลัว
J. อ่อน

A
F

I

J

B

C

E

H
D

G



______1. The lion was nibbling tender grass.
______2. The little deer wandered into the lion’s region.
______3. The little deer saw the footprints of lions.
______4. The lion scared the little deer.
______5. The lion killed the little deer.
______6. The little deer was trembling to the ground.
______7. The lion walked past the little deer.
______8. The little deer harm the lion.
______9. The little deer told his adventure to his friends.
_____10.  The little deer died.
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Directions : Write “T” if the sentence is “true” 
or write “F” if the sentence is “False”. 

Answer  Key  
Exercise 2

F

F
F
F
T
T
F
F
T
T
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Directions : Put these sentences in the right order. 

The lion just walked past without paying attention 
the little deer. 

Answer  Key  
Exercise 3

A

D

C

E

B

A little deer was nibbling tender grass happily.

The little deer told his parents about his adventure.

The little deer trembling on the ground. 

The little deer saw the footprints of lions. 
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Directions : Complete the information with the words
in the box. 

walked      adventure    region    deer    kill     
harm      lion      past     told     footprints

A little 1_______ was nibbling tender grass happily until 
he accidentally wandered into the lion’s 2________. The little 
deer saw the 3__________of lions and felt scared. Because he 
had heard that lions were mean and would surely 
4_______him. A lion walked past and saw the little deer 
trembling on the ground. The lion just 5_______past without 
paying attention the little deer but also wondering why the 
lion did not 6______him. After a while another lion walked 
past the little deer slowly looked up. The7______ also walked 
8_______him like the other lion without turning his face to see 
the deer. The little deer 9________his parents about 
his10_____________.

Answer  Key  
Exercise 4

deer

walked

adventure

region

lion 

kill

footprints

harm 

past
told
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Directions : Answer the questions. 

1. How many animals are there in the story?
Answer ________________________________________________.

2. What did the little deer see and fell scared?
Answer ________________________________________________.

3. Why did the little deer scared the footprints of lions?
Answer ________________________________________________.

________________________________________________.

4. Where did the little deer wonder into?
Answer ________________________________________________.

5. How did the lion do to the little deer?
Answer ________________________________________________.

Answer  Key  
Exercise 5

two

footprint of the lion

Because he had heard that lions were mean and would 
surely kill him. 

The lion’s region

The lion walked pass the little deer. 



Direction : Read the story and answer item 1-10 .

แบบทดสอบหลังเรียน
(Post-Test)
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A little deer was nibbling tender grass happily 
until he accidentally wandered into the lion’s region. 
The little deer saw the footprints of lions and felt 
scared. Because he had heard that lions were mean and 
would surely kill him. A lion walked past and saw the 
little deer trembling on the ground. The lion just walked 
past without paying attention the little deer but also 
wondering why the lion did not harm him. After a while 
another lion walked past the little deer slowly looked 
up. The lion also walked past him like the other lion 
without turning his face to see the deer. The little deer 
told his parents about his adventure.

Moral of the story
“Foolishness make us scared”
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What’s the name of the story?
a. The  little  deer  and  the  lion
b. The  little  lion  and  the  deer
c. The  deer  and  the little  lion
d. The  little  lion  and  the  little  deer

What did a little deer eat? 
a. rice
b. water
c. grass
d. meat

How many animals are there in the story? 
a. one
b. two
c. three
d. four

What did the little deer see? 
a. The footprints of foxes. 
b. The footprints of lions. 
c. The footprints of elephants.
d. The footprints of tigers.
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Did the lion walk pass the little deer? 
a. Yes, he did.
b. Yes, it is.
c. No, he didn’t.
d. No, it isn’t.

Who did the little deer tell his adventure to? 
a. His friend
b. His brother
c. His sister
d. His parents

What is the moral of the story? 
a. Foolishness make us scared.
b. Only fool acts before thinking it through.
c. Foolish bravery leads to danger.
d. Careful person will not easily be trapped   

by other’s trick.

Who’s the main character? 
a. The deer and the little lion
b. The little lion and the deer
c. The little deer and the lion
d. The little lion and the little deer.
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What is the true sentence? 
a. The little deer scared the tiger   
b. The little deer scared the fox
c. The little deer scared the dog
d. The little deer scared the lion

ง่ายมากเลยค่ะ

Which event was the end of story? 
a. The lion killed the little deer.
b. The little deer was die. 
c. The little deer was happy. 
d. The little deer scared the lion.
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