
 

  

 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ                                                                
เรื่อง My Hometown                                                                                                       

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

เล่มที่ 1 

Phang  Nga province 

 

นางสาววนิดา  เยน็ประโคน 

ครูช านาญการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 

จังหวัดพังงา  ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 



ค าน า 
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชุด “My  

Hometown” เล่มที่ 1  เร่ือง Phang  Nga  province  เป็นนวัตกรรมที่จัดท าขึ้นส าหรับประกอบการ

เรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

เน้ือหาในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเล่มนี้  จัดท าโดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับ

ท้องถิ่นจังหวัดพังงา  ชุด “My  Hometown”  ประกอบด้วยเนื้อเร่ือง 4 เร่ือง  ดังนี้ 

เล่มที่ 1  เร่ือง  Phang Nga province 

เล่มที่ 2 เร่ือง  Phang  Nga’s  identity  

เล่มที่ 3 เร่ือง  Takua Pa;  my hometown 

เล่มที่ 4 เร่ือง  Traveling  places  in  Phang  Nga 

 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด

พงังา  ชุด “My Hometown”  เล่มที่ 1  เร่ือง  Phang  Nga  province   เล่มนี้ ผู้จัดท าได้ด าเนินการสร้าง

ขึ้น เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 35  ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้  ความเข้าใจด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง สามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่าน เรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มมากขึ้น และสรุป

ใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่านได้ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เนื้อหา

เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดพังงา  ชุด “My  Hometown” เล่มที่ 1  เร่ือง Phang  Nga  province  เล่มนี้ จะ

เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  และสามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 

 

วนิดา  เย็นประโคน 

 

 

ก 
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ค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะ  
 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัด

พังงา ชุด “My  Hometown” ได้น าเสนอข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพังงา และสถานที่ท่องเที่ยวที่

น่าสนใจรวมทั้งของดีของจังหวัดพังงา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้นักเรียนได้รับความรู้จาก

เน้ือหาที่อ่าน ได้เรียนรู้ค าศัพท์ สามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง และใช้ทักษะการอ่าน

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กิจกรรมการเรียนรู้ของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เนื้อหา

เกี่ยวกับท้องถิ่นจังหวัดพังงา ชุด “My  Hometown”  เล่มที่ 1  เร่ือง Phang  Nga  province   มี

ดังต่อไปนี้ 

1. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) จ านวน 10 ข้อ เพื่อเป็นการทดสอบความรู้

พื้นฐานของนักเรียน 

3. นักเรียนอ่านเนื้อหา ชุด “My  Hometown”  เล่มที่ 1  เร่ือง Phang  Nga  province  ท า

แบบฝึกหัดแต่ละชุดเรียงตามล าดับ โดยนักเรียนมีวินัยในตนเอง  มีความรอบคอบและ

ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ โดยครูผู้สอนก าหนดเวลาในการท าแบบฝึกหัดให้  จับกลุ่ม

ตามความสนใจหรือครูผู้สอนช่วยจัดกลุ่มให้ ในการแบ่งกลุ่มแต่ละคร้ังอาจจะไม่ให้ซ้ าคน

เดิม และการท างานกลุ่มมีผลการต่อสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

4. เมื่อท าแบบฝึกแต่ละชุดเสร็จตามก าหนดเวลาที่ครูผู้สอนก าหนดไว้แล้ว ให้ครูผู้สอนและ

นักเรียนร่วมกันเฉลยหรือตรวจค าตอบ 

5. หานักเรียนคนใดท าชุดแบบฝึกทักษะไม่ผ่านให้นักเรียนน้อยกลับไปอ่านเนื้อเร่ืองอีกคร้ัง 

โดยปรึกษาครูผู้สอนหรือเพื่อนเพื่อขอค าแนะน านอกเวลาเรียน 

6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเพื่อตรวจสอบผลการ

พัฒนาตนเองหลังจากที่ได้ศึกษาบทเรียนแล้ว  

7. นักเรียนสามารถท าความเข้าใจเน้ือหาได้ด้วยตนเองเพิ่มเติม หลังจากเรียนจบบทเรียน 

8. นักเรียนทุกคนบันทึกผลคะแนนเป็นรายบุคคลโดยต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 50 จึงจะผ่าน

เกณฑ์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ปลายทาง 

 นักเรียนอ่านเร่ือง Phang  Nga  province  แล้วสามารถจับใจความส าคัญและสรุป

เร่ืองราวเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านได้ 

 

จุดประสงค์น าทาง 

ด้านความรู้ (K) 

1. บอกความหมายค าศัพท์ของเร่ืองที่อ่านได้ถูกต้อง 

2. ตอบค าถามจากเร่ือง Phang  Nga  province  ได้ 

3. บอกรายละเอียดของเร่ือง Phang  Nga  province  ได้ 

4. สรุปข้อมูลของเร่ือง Phang  Nga  province  ได้ 

 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

1. นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่ม 

2. นักเรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และสรุปเร่ืองที่อ่านได้ 

 

ด้านคุณลักษณะ (A) 

1. มีวินัยในการท างาน 

2. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

3. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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ค าแนะน าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 

ขั้นตอนในการศึกษา 

1. นักเรียนอ่านค าชี้แจง  จุดประสงค์การเรียนรู้  ค าแนะน าและปฏิบัติตามค าแนะน าอย่าง

เคร่งครัด 

2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ 

3. นักเรียนท ากิจกรรมก่อนการอ่านโดยการสนทนาซักถามกับครูผู้สอนและเพื่อน 

4. นักเรียนศึกษาค าศัพท์ก่อนอ่านเนื้อเร่ือง 

5. นักเรียนอ่านเนื้อเร่ือง เล่มที่ 1 เร่ือง Phang  Nga  province  นักเรียนท าแบบฝึกทักษะท้าย

เร่ือง Activity 1 และ 2 

6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ชุด “My  Hometown” เล่มที่ 1 เร่ือง Phang  Nga  

province  จ านวน 10 ข้อ 

7. ขณะท ากิจกรรมตามแบบฝึกทักษะ นักเรียน ไม่ควร เปิดดูเฉลยท้ายเล่ม 
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Let’s do exercises. 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 

“Phang  Nga  province  ” 

 

Direction:   Choose the best answer. 

This passage for questions 1-4. 
 Phang  Nga was  called “Phu  Nga  City”  by the name  of  Phang  Nga  mountain.  

Phang  Nga  is  on the  west  side  of  the  Malay  Peninsula.  The  Ao  Phang  Nga (Phang  
Nga  Bay)  National  Park  was  established  in 1981 to protect  the many island.  Phang  
Nga  is  subdivided into  8  districts,  which 48 communes  and  314  villages. 
1. What is the topic of this passage? 
 a. Phang  Nga province c.Phang  Nga Bay 
 b. Phang  Nga’s  administrative d. Phang  Nga’s history 
2. Which sentence is the most main idea of this passage? 
 a. Phang Nga was called “Phu  Nga  City”. 
 b. Phang  Nga  is  on  the west  side of the Malay  Peninsula. 
 c. The  Ao  Phang  Nga  National  Park  was  established in 1981. 
 d. Phang  Nga is subdivided into  8 districts. 
3. What is the name Phu  Nga  city  from? 
 a. river c. bay 
 b. mountain d. village 
4. Where is Phang  Nga located? 
 a. The  Ao Thai bay c. central Thailand 
 b. northern of Thailand d. the Malay  Peninsula 
5.  What is the nationality of Phang Nga people? 
 a. Malaysian c. Myanmar 
 b. Indonesian d. Thai 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 

“Phang  Nga  province  ” 

 

Direction:   Choose the best answer. 

This passage for questions 6-10. 
          Phang Nga’s  neighboring  provinces are  Ranong, Surat  Thani,  and  Krabi  from 
north clockwise  and  the  south  is the Phuket  province that connected by a highway 
bridge.  The  islands also part of  Phang  Nga  province are the  Similan  Island  and  the  
Surin  Island.   
          On  the morning  of 26 December 2004,  the Andaman  Sea  coastline  was  
devastated by Tsunami and  thousands lost  their  lives. 
6. Which is not Phang  Nga’s neighboring  province? 
 a. Ranong c. Surat  Thani 
 b. Krabi d. Rayong 
7.Which sentence is true? 
 a. the most knowed island of Phang  Nga is Surat  Island. 
 b. Tsunami damaged Phang  Nga on 24 December 2004. 
 c. Phuket is one of Phang  Nga’s neighboring province. 
 d. Tsunami killed hundreds people. 
8. What is the topic of this passage? 
 a. Phang  Nga’s  island c.  Phang  Nga located 
 b. Tsunami at Phang  Nga d. Phang  Nga’s  neighboring 
9.  What is the meaning of the phrase  “lost  their  lives” in the last sentence? 
 a. can  not  find c.  died 
 b. can  not  see d. missed 
10.  What the most important situation happened at Phang  Nga? 
 a. Tsunami damaged Phang  Nga. c. People in Phang Nga. 
 b. traveling at  Phang  Nga. d.  Trading  in  Phang  Nga. 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 

“Phang  Nga  province  ” 

 

ชื่อ...........................................................................................เลขที่................ชั้น........................ 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบจากแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วท าเคร่ืองหมาย  X  ลงในช่องที่ถูก

ที่สุด 

 

ข้อ A B C D ลงคะแนน 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

รวมคะแนนที่ได้  
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Before you  know about history of Phang  Nga province. 
 

 

 

1.  Do you know where the place in this picture is?  Can you find it on the internet? 

2. What do you know about Phang  Nga province? 

3. Have you ever been to Phang  Nga province? 

4. Would you like to travel the place where the natural site in Thailand is? Why or why 

not? 

5. Do you think would it be fun to travel around Phang  Nga province? 

 

 

 
Picture 1 :  Khao Tapu in Phang Nga province. 

Picture from : www. https://en.wikipedia.org/wiki/Khao_Phing_Kan , 14th October, 2015. 
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Vocabulary 
 

words meaning 
Mountain n. a natural elevation of the earth's surface rising more or less abruptly to 

a summit, and attaining an altitude greater than that of a hill, usually 
greater than 2000 feet (610 meters).  

Province n. an administrative division or unit of a country.  
Neighboring n. a person or thing that is near another.  
Limestone n. a sedimentary rock consisting predominantly of calcium carbonate, 

varieties of which are formed from the skeletons of marine 
microorganisms and coral: used as a building stone and in the 
manufacture of lime.  

Established v. to found, institute, build, or bring into being on a firm or stable basis:  
to establish a university; to establish a medical practice. 

Destinations n. the place to which a person or thing travels or is sent:  
Her destination was Rome. 

Troop n. an assemblage of persons or things; company; band.  
Defeated v. to overcome in a contest, election, battle, etc.; prevail over; vanquish. 
Invaders v. to enter forcefully as an enemy; go into with hostile intent. 
Expelled v. to cut off from membership or relations: 
Promoted v. to advance in rank, dignity, position, etc. (opposed to demote ). 
Coastline n. the land and water lying adjacent to a shoreline.  
Tsunami n. an unusually large sea wave produced by a seaquake or undersea 

volcanic eruption.  
Smuggler v. to import or export (goods) secretly, in violation of the law, especially 

without payment of legal duty.  
Trafficked v. to trade or deal in a specific commodity or service, often of an illegal 

nature (usually followed by in): to traffic in opium. 
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Phang  Nga  Province 

 

Phang  Nga  province 

 Phang Nga was called “Phu  Nga  City”  by the name of Phang  Nga mountain.   

Phang Nga is one of the southern provinces (changwat) of Thailand, on the shore of theAndaman 

Sea to the west and Phang Nga Bay to the south. Neighboring provinces are (from north, 

clockwise) Ranong, Surat Thani, and Krabi. To the south is the Phuket Province, connected by a 

highway bridge. 

Geography 

          The province is on the west side of the Malay Peninsula, and includes the many islands of 
the Phang Nga Bay. The most famous one is the so-called James Bond Island, a needle 
formed limestone rock in the sea, which featured in the 1974 movie The Man with the Golden 
Gun. The Ao Phang Nga (Phang Nga Bay) National Park was established in 1981 to protect the 
many islands.  The Similan Islands and Surin Islands, two of Thailand's main diving destinations, 
are also part of Phang Nga Province. 

History 

             During the reign of King Rama II, nearby areas (including Thalang, now known 
as Phuket) were occupied by the Burmese and so many people fled to Kraphu Nga. In 1824, 
Siamese troops defeated the Burmese and the invaders were expelled. King Rama III renamed the 
area Phang Nga and in 1933 the town was promoted to provincial status. 

             On the morning of 26 December 2004 the Andaman Sea coastline of the province was 
devastated by a tsunami and thousands lost their lives. 

             The Khura Buri District, particularly Ko Phra Thong, has been called a "smuggler's 
paradise" and thus a key entry point into Thailand for trafficked Rohingya, Uighur, and Syrian 
refugees.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Similan_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Surin_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Phuket_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
https://en.wikipedia.org/wiki/Khura_Buri_District
https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya
https://en.wikipedia.org/wiki/Uyghurs


Administrative divisions 

           Phang Nga is subdivided into eight districts (amphoe), which are further subdivided into 48 
communes (tambon) and 314 villages (muban). 

1. Mueang Phang Nga 
2. Ko Yao 
3. Kapong (Malay: Kampung) 
4. Takua Thung 
5. Takua Pa 
6. Khura Buri 
7. Thap Put 
8. Thai Mueang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 1 :  administrative divisions of Phang Nga province. 

Picture from : www. https://en.wikipedia.org/wiki/Khao_Phing_Kan , 14th October, 2015. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Amphoe_Thap_Put
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Amphoe_Phang_Nga.svg


Activity 1 :  Vocabulary 
 

Part A  

Direction:  Match the meanings in column B  with the words in column A. 

 

Column A  Column B 
1. Mountain  a. to overcome in a contest, election, battle, etc.; 

prevail over; vanquish. 
2. Province  b. to advance in rank, dignity, position, etc. 

(opposed to demote ). 
3. Neighboring  c. a person or thing that is near another. 
4. Limestone  d. to enter forcefully as an enemy; go into with 

hostile intent. 
5. Defeated  f. the land and water lying adjacent to a shoreline. 
6. Invaders  g. an unusually large sea wave produced by a 

seaquake or undersea volcanic eruption. 
7. Expelled  h. a natural elevation of the earth's surface rising 

more or less abruptly to a summit, and attaining an 
altitude greater than that of a hill, usually greater 
than 2000 feet (610 meters). 

8. Promoted  i. to cut off from membership or relations. 
9. Coastline  j.  an administrative division or unit of a country. 
10. Tsunami  k. a sedimentary rock consisting predominantly of 

calcium carbonate, varieties of which are formed 
from the skeletons of marine microorganisms and 
coral: used as a building stone and in the 
manufacture of lime. 
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Activity 1 :  Vocabulary 
 

Part B 

Direction:  Choose the correct word or phrase with the same meaning as the underlined words in 

each sentence then fill in the blanks. 

 

 

 

 

1. A  natural  elevation  of  the  earth’s  surface  rising  and  attending  an  altitude  greater  than  

that  of  a   hill  is …………………………… 

 

2. ……………………….is  an  administrative  division  of  country. 

 

3. A  sedimentary  rock  consisting  predominantly  of  calcium  carbonate;  used  as  a building  

stone  and  in  the manufacture  of  lime  is ………………………….. 

 

4. ………………………….is  an  unusually  large  sea  wave  produced  by  a  seaquake  or  

undersea  volcanic  eruption. 

 

5. …………………………...is  the  land  and  water  lying  adjacent  to  a shoreline. 
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limestone  Coastline  Tsunami 

Province  mountain  



Activity 2 :  Reading skill 
 

Part A 

Direction:  Choose the most appropriate  answer  for  each  item  from  the  reading  passage “ 

Phang  Nga  province”. 

 

 

 

 

 

 

1.  What is the main idea of this passage? 

a.  Phang Nga was called “Phu  Nga  City” . 

b.  Phang Nga is one of the southern provinces (changwat) of Thailand. 

c. Phang Nga Bay to the south. 

d. Phang  Nga connected by a highway bridge. 

 

2. What is the topic of this passage? 

a. Phang  Nga’s  history. 

b. Phang  Nga’s  geography. 

c. Phang  Nga’s  weather. 

d. Phang  Nga’s  natural. 
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         Phang Nga was called “Phu  Nga  City”  by the name of Phang  Nga mountain.   

Phang Nga is one of the southern provinces (changwat) of Thailand, on the shore of 

theAndaman Sea to the west and Phang Nga Bay to the south. Neighboring provinces are 

(from north, clockwise) Ranong, Surat Thani, and Krabi. To the south is the Phuket 

Province, connected by a highway bridge. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Andaman_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Ranong_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Surat_Thani_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Krabi_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Phuket_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Phuket_Province


Activity 2 :  Reading skill 
 

Part B 

Direction:  Read the passage  then match the words in the block to fill in the blanks with the most 

definite together. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ……………………. The name of Phang  Nga  mountain, that being said was the old name of 

Phang  Nga  province. 

2. …………………….. The province is on the west side of the Malay Peninsula, and includes 

many island of the  bays. 

3. ……………………..King  Rama III  renamed the area Phang  Nga  and  in  1933  the  town  

was  promoted  to  provincial  status.  On  the  morning  of  26 December  2004  the Andaman  

Sea  coastline  was  devastated  by  Tsunami  and  thousands  lost  their  lives. 

4. ……………………..Phang   Nga  province  is  subdivided  into  8 districts,  which Mueang  

Phang  Nga,  Ko  Yao,  Kapong,  Takua  Thung,  Takua  Pa,  Khura  Buri,  Thap  Put  and  Thai  

Mueang. 

5.  ……………………...Located in the southern of Thailand,  on  the  shore  of  the Andaman  

Sea  to the  west  and  Phang  Nga Bay  to  the  south. 
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a. Phang  Nga’s  history 

b. Phang  Nga’s  geography 

c. Phang  Nga   province 

d. Phang  Nga’s  administrative  divisions 

e. Phu  Nga  city 



Activity 2 :  Reading skill 
 

Part C 

Direction:  Make X  cross  T  for  true  or  F  for  false  with  each of the following  statements. 

 

1.  Phang  Nga  province  is  located  in  the northern  Thailand.     T F 
2.  Phang  Nga’s  name  is  distortion of  Phu  Nga T F 

3. Rayong  is  one  of  the neighboring province of  Phang  Nga T F 

4.Phang  Nga  province  and  Phuket  is  connected by  the  highway bridge. T F 

5.Phang  Nga  is  includes  the  many  islands  of  the  Phang  Nga  Bay. T F 

6.Tsunami  was  destroyed Phang  Nga  in the morning  of  25  December  2004. T F 
7.King  Rama III  renamed Phang  Nga  and  promoted  to  provincial  status  in 
1923. 

T F 

8. Phang  Nga  is  divisioned in to 8 districts.   T F 

9. There  are  314 villages  in  Phang  Nga. T F 

10. Phang  Nga  province  is  one  of  area  connect to the sea in  Thailand. T F 
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แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 

“Phang  Nga  province  ” 

 

Direction:   Choose the best answer. 

This passage for questions 1-4. 
 Phang  Nga was  called “Phu  Nga  City”  by the name  of  Phang  Nga  mountain.  

Phang  Nga  is  on the  west  side  of  the  Malay  Peninsula.  The  Ao  Phang  Nga (Phang  
Nga  Bay)  National  Park  was  established  in 1981 to protect  the many island.  Phang  
Nga  is  subdivided into  8  districts,  which 48 communes  and  314  villages. 
1. What is the topic of this passage? 
 a. Phang  Nga province c.Phang  Nga Bay 
 b. Phang  Nga’s  administrative d. Phang  Nga’s history 
2. Which sentence is the most main idea of this passage? 
 a. Phang Nga was called “Phu  Nga  City”. 
 b. Phang  Nga  is  on  the west  side of the Malay  Peninsula. 
 c. The  Ao  Phang  Nga  National  Park  was  established in 1981. 
 d. Phang  Nga is subdivided into  8 districts. 
3. What is the name Phu  Nga  city  from? 
 a. river c. bay 
 b. mountain d. village 
4. Where is Phang  Nga located? 
 a. The  Ao Thai bay c. central Thailand 
 b. northern of Thailand d. the Malay  Peninsula 
5.  What is the nationality of Phang Nga people? 
 a. Malaysian c. Myanmar 
 b. Indonesian d. Thai 
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แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 

“Phang  Nga  province  ” 

 

Direction:   Choose the best answer. 

This passage for questions 6-10. 
          Phang Nga’s  neighboring  provinces are  Ranong, Surat  Thani,  and  Krabi  from 
north clockwise  and  the  south  is the Phuket  province that connected by a highway 
bridge.  The  islands also part of  Phang  Nga  province are the  Similan  Island  and  the  
Surin  Island.   
          On  the morning  of 26 December 2004,  the Andaman  Sea  coastline  was  
devastated by Tsunami and  thousands lost  their  lives. 
6. Which is not Phang  Nga’s neighboring  province? 
 a. Ranong c. Surat  Thani 
 b. Krabi d. Rayong 
7.Which sentence is true? 
 a. the most knowed island of Phang  Nga is Surat  Island. 
 b. Tsunami damaged Phang  Nga on 24 December 2004. 
 c. Phuket is one of Phang  Nga’s neighboring province. 
 d. Tsunami killed hundreds people. 
8. What is the topic of this passage? 
 a. Phang  Nga’s  island c.  Phang  Nga located 
 b. Tsunami at Phang  Nga d. Phang  Nga’s  neighboring 
9.  What is the meaning of the phrase  “lost  their  lives” in the last sentence? 
 a. can  not  find c.  died 
 b. can  not  see d. missed 
10.  What the most important situation happened at Phang  Nga? 
 a. Tsunami damaged Phang  Nga. c. People in Phang Nga. 
 b. traveling at  Phang  Nga. d.  Trading  in  Phang  Nga. 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 

“Phang  Nga  province  ” 

 

ชื่อ...........................................................................................เลขที่................ชั้น........................ 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบจากแบบทดสอบหลังเรียนแล้วท าเคร่ืองหมาย  X  ลงในช่องที่ถูก

ที่สุด 

 

ข้อ A B C D ลงคะแนน 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

รวมคะแนนที่ได้  
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เฉลยแบบทดสอบกอ่นเรียน 
 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 a 6 d 
2 b 7 c 
3 b 8 c 
4 d 9 c 
5 d 10 a 
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เฉลยActivity 1 :  Vocabulary 
 

Part A  

Direction:  Match the meanings in column B  with the words in column A. 

 

Column A  Column B 
1. Mountain  a. to overcome in a contest, election, battle, etc.; 

prevail over; vanquish. 
2. Province  b. to advance in rank, dignity, position, etc. 

(opposed to demote ). 
3. Neighboring  c. a person or thing that is near another. 
4. Limestone  d. to enter forcefully as an enemy; go into with 

hostile intent. 
5. Defeated  f. the land and water lying adjacent to a shoreline. 
6. Invaders  g. an unusually large sea wave produced by a 

seaquake or undersea volcanic eruption. 
7. Expelled  h. a natural elevation of the earth's surface rising 

more or less abruptly to a summit, and attaining an 
altitude greater than that of a hill, usually greater 
than 2000 feet (610 meters). 

8. Promoted  i. to cut off from membership or relations. 
9. Coastline  j.  an administrative division or unit of a country. 
10. Tsunami  k. a sedimentary rock consisting predominantly of 

calcium carbonate, varieties of which are formed 
from the skeletons of marine microorganisms and 
coral: used as a building stone and in the 
manufacture of lime. 
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http://dictionary.reference.com/browse/demote
http://dictionary.reference.com/browse/stone
http://dictionary.reference.com/browse/lime


เฉลยActivity 1 :  Vocabulary 
 

Part B 

Direction:  Choose the correct word or phrase with the same meaning as the underlined words in 

each sentence then fill in the blanks. 

 

 

 

 

1. A  natural  elevation  of  the  earth’s  surface  rising  and  attending  an  altitude  greater  than  

that  of  a   hill  is ……mountain…………… 

 

2. ……Province………….is  an  administrative  division  of  country. 

 

3. A  sedimentary  rock  consisting  predominantly  of  calcium  carbonate;  used  as  a building  

stone  and  in  the manufacture  of  lime  is ………limestone………….. 

 

4. …Tsunami………….is  an  unusually  large  sea  wave  produced  by  a  seaquake  or  undersea  

volcanic  eruption. 

 

5. ………Coastline………...is  the  land  and  water  lying  adjacent  to  a shoreline. 

 

 

 

 

 

21 

limestone  Coastline  Tsunami 

Province  mountain  



เฉลยActivity 2 :  Reading skill 
 

Part A 

Direction:  Choose the most appropriate  answer  for  each  item  from  the  reading  passage “ 

Phang  Nga  province”. 

 

 

 

 

 

 

1. What is the main idea of this passage? 

a.  Phang Nga was called “Phu  Nga  City” . 

b.  Phang Nga is one of the southern provinces (changwat) of Thailand. 

c. Phang Nga Bay to the south. 

d. Phang  Nga connected by a highway bridge. 

 

2. What is the topic of this passage? 

a. Phang  Nga’s  history. 

b. Phang  Nga’s  geography. 

c. Phang  Nga’s  weather. 

d. Phang  Nga’s  natural. 
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         Phang Nga was called “Phu  Nga  City”  by the name of Phang  Nga mountain.   

Phang Nga is one of the southern provinces (changwat) of Thailand, on the shore of 

theAndaman Sea to the west and Phang Nga Bay to the south. Neighboring provinces are 

(from north, clockwise) Ranong, Surat Thani, and Krabi. To the south is the Phuket 

Province, connected by a highway bridge. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Andaman_Sea
https://en.wikipedia.org/wiki/Ranong_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Surat_Thani_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Krabi_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Phuket_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Phuket_Province


เฉลยActivity 2 :  Reading skill 
 

Part B 

Direction:  Read the passage  then match the words in the block to fill in the blanks with the most 

definite together. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ………e……………. The name of Phang  Nga  mountain, that being said was the old name of 

Phang  Nga  province. 

2. ………c…………….. The province is on the west side of the Malay Peninsula, and includes 

many island of the  bays. 

3. ………a……………..King  Rama III  renamed the area Phang  Nga  and  in  1933  the  town  

was  promoted  to  provincial  status.  On  the  morning  of  26 December  2004  the Andaman  

Sea  coastline  was  devastated  by  Tsunami  and  thousands  lost  their  lives. 

4. …………d…………..Phang   Nga  province  is  subdivided  into  8 districts,  which Mueang  

Phang  Nga,  Ko  Yao,  Kapong,  Takua  Thung,  Takua  Pa,  Khura  Buri,  Thap  Put  and  Thai  

Mueang. 

5.  …………b…………...Located in the southern of Thailand,  on  the  shore  of  the Andaman  

Sea  to the  west  and  Phang  Nga Bay  to  the  south. 
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a. Phang  Nga’s  history 

b. Phang  Nga’s  geography 

c. Phang  Nga   province 

d. Phang  Nga’s  administrative  divisions 

e. Phu  Nga  city 



เฉลยActivity 2 :  Reading skill 
 

Part C 

Direction:  Make X  cross  T  for  true  or  F  for  false  with  each of the following  statements. 

 

1.  Phang  Nga  province  is  located  in  the northern  Thailand.     T F 
2.  Phang  Nga’s  name  is  distortion of  Phu  Nga T F 

3. Rayong  is  one  of  the neighboring province of  Phang  Nga T F 

4.Phang  Nga  province  and  Phuket  is  connected by  the  highway bridge. T F 

5.Phang  Nga  is  includes  the  many  islands  of  the  Phang  Nga  Bay. T F 

6.Tsunami  was  destroyed Phang  Nga  in the morning  of  25  December  2004. T F 
7.King  Rama III  renamed Phang  Nga  and  promoted  to  provincial  status  in 
1923. 

T F 

8. Phang  Nga  is  divisioned in to 8 districts.   T F 

9. There  are  314 villages  in  Phang  Nga. T F 

10. Phang  Nga  province  is  one  of  area  connect to the sea in  Thailand. T F 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ข้อ ตอบ ข้อ ตอบ 
1 a 6 d 
2 b 7 c 
3 b 8 c 
4 d 9 c 
5 d 10 a 
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แบบบันทึกประเมินทักษะด้านการอ่าน (K)  
 

 

 

 

ล าดับที ่

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล 

คว
าม
เข้า

ใจ
 

กา
รจ
ับใ

จค
วา
มส

 าค
ัญ 

กา
รร
ู้คว

าม
หม

าย
ค า
ศัพ

ท์ 

รว
ม 

ระ
ดับ

คุณ
ภา
พ 

ผลการ

ประเมิน 

ผ่าน 

 

ไม่

ผ่าน 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 

10 – 12    คะแนน หมายถึง ดีมาก 

7 – 9    คะแนน หมายถึง ดี 

4 – 6  คะแนน หมายถึง พอใช้   

1 – 3  คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

    

 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 

               (นางสาววนิดา  เย็นประโคน) 

     ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 



เกณฑ์การให้คะแนนทักษะด้านการอ่าน (K)  
 

ระดับคะแนน 
  

ประเด็น 

การประเมิน 

เกณฑ์การให้ประเมิน  
น้ าหนัก
/จุดเน้น 

 
คะแนน  

1 

 

2 

 

3 

ความเข้าใจ ตอบค าถาม
หลังจากที่อ่านได้
น้อยมาก 
  

ตอบค าถาม
หลังจากที่อ่านได้
เล็กน้อย  

ตอบค าถาม
หลังจากที่อ่านได้
ทั้งหมด 

  

การจับใจความ
ส าคัญ 

จับใจความส าคัญ
ของเนื้อหาได้น้อย
มาก 

จับใจความส าคัญ
ของเนื้อหาได้
เล็กน้อย 

จับใจความส าคัญ
ของเนื้อหาได้
ทั้งหมด 

  

การรู้ความหมาย
ค าศัพท์ 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่
สามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท
ได้น้อยมาก 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่
สามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท
ได้เล็กน้อย 

เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่
สามารถเดา
ความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท
ได้ทั้งหมด 

  

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  
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เกณฑก์ารประเมนิ / ระดับคุณภาพ 

14 -15   คะแนน หมายถึง ดีมาก 

12 -13   คะแนน หมายถึง ด ี

9 - 11 คะแนน หมายถึง พอใช้   

0 - 8 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

 

 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 

               (นางสาววนิดา  เย็นประโคน) 

     ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 



เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 

 

พฤติกรรม 

ระดับคะแนน 

1 2 3 

1. ความส าเร็จของ

งาน 

นักเรียนท างานตามที่ครู

มอบหมายได้น้อยกว่า 2 

กิจกรรม 

นักเรียนท างานตามที่ครู

มอบหมายได้ 2-3 กิจกรรม 

นักเรียนท างานตามที่ครู

มอบหมายได้ครบทุก

กิจกรรม 

2. ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ 

นักเรียนท ากิจกรรมที่ครู

มอบหมายได้ในระดับพอใช้ 

นักเรียนท ากิจกรรมโดยน า

ความคิดสร้างสรรค์มา

ประกอบในใบกิจกรรม 

นักเรียนน าความรู้ที่ได้จาก

การอ่านมาประยุกต์เข้ากับ

ความรู้ของตน 

3. ความสามารถใน

การวางแผนงาน 

นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าในชั้นเรียนได้ 

นักเรียนสามารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าในชั้นเรียนได้

อย่างมีทักษะ กระบวนการ 

นักเรียนสามารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าในชั้นเรียนได้

อย่างมีทักษะ กระบวนการ

ที่ด ี

4. การปฏิบัติตาม

ขั้นตอน/เป็นระบบ 

นักเรียนไม่สามารถใช้ค้นคว้า

หาความรู้จากเร่ืองที่อ่านได้ 

ท ากิจกรรมไม่ส าเร็จ 

นักเรียนสามารถค้นคว้าหา

ความรู้จากเร่ืองที่อ่านได้ ท า

กิจกรรมส าเร็จในระดับ

พอใช้ 

นักเรียนสามารถค้นคว้าหา

ความรู้จากเร่ืองที่อ่านได้ ท า

กิจกรรมส าเร็จในระดับดี 

5. ผลงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ 

นักเรียนท ากิจกรรมตามแบบ

ฝึกทักษะไม่ส าเร็จ 

นักเรียนท ากิจกรรมตาม

แบบฝึกทักษะครบทุก

กิจกรรม 

นักเรียนท ากิจกรรมตาม

แบบฝึกทักษะครบทุก

กิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน

ในระดับดี 

 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (A)  
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เกณฑ์การประเมิน / ระดับคุณภาพ 

14 -15   คะแนน หมายถึง ดีมาก 

12 -13   คะแนน หมายถึง ดี 

9 - 11 คะแนน หมายถึง พอใช้   

0 - 8 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง 

    

 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ประเมิน 

               (นางสาววนิดา  เย็นประโคน) 

     ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 



เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม (A) 

 

พฤติกรรม 

ระดับคะแนน 

1 2 3 

1. มีวินัย นักเรียนท างานโดยไม่มี 

การวางแผน ท าให้ได้ผลงาน 

ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ 

นักเรียนสามารถท างานตาม

ขั้นตอนที่วางแผนไว้เป็น

บางคร้ัง ท าให้ได้ผลงาน 

ที่มีคุณภาพและถูกต้อง 

พอใช้ได ้

นักเรียนสามารถท างานตาม

ขั้นตอนที่วางแผนไว้ได้เป็น

อย่างดี ท าให้ได้ผลงานที่มี

คุณภาพ ถูกต้อง เรียบร้อย 

2. ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนตั้งใจเรียน  

แต่ขาดความกระตือรือร้น 

นักเรียนตั้งใจเรียน 

และกระตือรือร้น 

นักเรียนตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ 

มีความกระตือรือร้น 

มีส่วนร่วมในการเรียน 

อย่างสม่ าเสมอ 

3. ความรับผิดชอบ นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่สามารถส่งงานตรงตาม

เวลาที่ครูก าหนด 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ส่งงานตรงตามเวลาที่ครู

ก าหนด 

นักเรียนมีความรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอย่างดี ส่งงานตรงตาม

เวลาที่ครูก าหนด 

4. ความมีน้ าใจ นักเรียนไม่ค่อยแสดงความ 

มีน้ าใจ หรือช่วยเหลือผู้อ่ืน 

นักเรียนมักแสดงความ 

มีน้ าใจ และช่วยเหลือผู้อ่ืน 

นักเรียนมีน้ าใจ ช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 

5. มีเจตคติท่ีดีต่อ

วิชาที่เรียน 

นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย  

ไม่ชอบร่วมกิจกรรมในวิชา

ภาษาอังกฤษ   โดยมักหา

กิจกรรมอ่ืนมาท าในเวลา

เรียน 

นักเรียนรู้สึกเฉยๆ  

ร่วมกิจกรรมกับวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นคร้ังคราว 

นักเรียนมุ่งมั่นและ

สนุกสนานที่ได้ร่วม

กิจกรรมในวิชา

ภาษาอังกฤษ  แสวงหา

ความรู้อันเป็นประโยชน์อยู่

เสมอ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


