
1 
 

 

  สาระและมาตรฐานการเรียนรู ้ 

 

สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 
มาตรฐาน ต 1.1    เขา้ใจและตคีวามเรื่องทีฟ่งัและอา่นจากสื่อประเภทต่างๆ  
                       และแสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 
สาระท่ี 3 ภาษากบัความสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
มาตรฐาน ต. 3.1   ใชภ้าษาต่างประเทศในการเชือ่มโยงความรูก้บักลุม่สาระ 

     การเรยีนรูอ้ื่น และเป็นพืน้ฐานในการพฒันา แสวงหาความรู ้ 
     และเปิดโลกทศัน์ของตน 
 

ตวัช้ีวดั 

 
ต 1.1 ม. 2/4 เลอืกหวัขอ้เรื่อง  ใจความส าคญั บอกรายละเอยีดสนบัสนุน 
   (supporting detail) และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีฟ่งั 

และอา่น พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลและยกตวัอยา่งงา่ยๆ ประกอบ 
ต 3.1 ม. 2/1 คน้ควา้ รวบรวม และสรปุขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่สาระ 

การเรยีนรูอ้ื่นจากแหลง่เรยีนรู ้และน าเสนอดว้ยการพดู การเขยีน 
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สาระส าคญั 
 
 

การอา่นภาษาองักฤษเป็นกจิกรรมทีจ่ าเป็นในการพฒันาภาษาใหม้ี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้  เมื่อนกัเรยีนไดพ้ฒันาการอา่นทีต่่อเน่ืองจะสง่ผลใหม้นิีสยัรกั 
การอา่น รกัการเรยีน เกดิทกัษะดา้นกระบวนการคดิ สามารถสรุปองคค์วามรู ้                     
ไดด้ว้ยตนเอง และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษเพิม่มากขึน้                            
เมื่อนกัเรยีนสามารถอา่นและเขา้ใจเรื่อง All About Myself ไดถู้กตอ้งชดัเจน 

 
 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 
 
 
   1.เพือ่ใหน้กัเรยีนบอกความหมายของค าศพัทจ์าก เรื่อง All About Myself ได ้
   2.เพือ่ใหน้กัเรยีนอา่นและตอบค าถามบทอา่น เรื่อง All About Myself ได ้
   3.เพือ่สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมนิีสยัรกัการอา่นและรกัทอ้งถิน่ของตนเอง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษด้วยรปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

รายวิชาภาษาองักฤษ (อ 22101)   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่มท่ี 1 เร่ือง All About Myself    จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 10 นาที 

************************************** 
  Directions : Choose the best answer 
 
      My name is Sue. I was born on July 3rd.  I am 14 years old. 
     My mother is a cook and my father is a soldier. My mother works  
     in the restaurant. She cooks very well.  I am an only child.  
     My favorite singer is Lenka. She is an Australian.  
 

1. How old is Sue? 
a) She is fifteen years old. 
b) She is fourteen years old. 
c) She is thirteen years old. 
d) She is twelve years old. 

 
2. When was she born? 

a) She was born on May 12th. 
b) He was born on July 3rd. 
c) She was born on July 3rd . 
d) He was born on May 12th. 
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3. What does Sue’s mother do? 

a) She is a cook. 
b) She is a soldier. 
c) He is a cook. 
d) He is a soldier. 
 

4. Who is her favorite singer? 
a)  Lenka   b)  Michael Jackson 
c)   Her mother   d)  Her father 
 

     Hello. My name is Yoko Takeda. I was born June 1, 1975. 
     I come from Hiroshima, Japan. I live at 123 Astor in New York. 
     My phone number is 212-650-4288.  I’m married. I’m a computer  
     programmer. I work for IBM. I am proud of drawing. I like playing  
     sport  in my free time. 
 

5. What’s is her occupation? 
a) She is a doctor. 
b) She is married. 
c) She is Yoko Takeda. 
d) She is a computer programmer. 
 

6. What is her nationality? 
a) She is Japan. 
b) He is Japan. 
c) She is Japanese. 
d) He is Japanese. 
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7. What’s her telephone number? 

a) two- one- two- six -five -oh – two - four -eight –eight 
b) two- one- two- six -five -oh –four- two -eight –eight 
c) two- one- two- six -five -oh –four- two –double -eight –eight 
d) two- one- two- six -five -zero –five- two -eight –eight 

 
8. Where does she live? 

a) She lived in New York. 
b) She lived in Japan. 
c) She lives in Japan. 
d) She lives in New York. 

 
9. Where does she come from? 

a) She come from New York. 
b) She comes from Japan. 
c) She came from New York. 
d) She came from Japan. 

 
10.  What does she like to do in her free time? 

a) She likes sport. 
b) She likes sport and boxing. 
c) She liked sport. 
d) She liked sport and boxing. 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ     ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
รายวิชาภาษาองักฤษ (อ 22101)        โรงเรียนกดุบงพิทยาคาร 
ชดุ Reading For Life          เล่มท่ี 1 เร่ือง All About Myself 

 

 Name______________________________ Number______ Class______ 
           ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนกากบาท ( X ) ค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 

ข้อ a B c d 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
คะแนนเตม็  10 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้            คะแนน 
 

นกัเรยีนมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัคุณภาพ         ดมีาก             ด ี
  

                                                                 พอใช ้           ควรปรบัปรงุ 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
9 – 10 คะแนน =  ดมีาก 
7 – 8  คะแนน =  ด ี
5 – 6  คะแนน =  พอใช ้
0 – 4  คะแนน =  ควรปรบัปรงุ 
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Handout  

Autobiography 
 
 Michael is his name. He is five years old. He was born on May, 10th.              
He is American.  His father is a doctor and his mother is a computer 
programmer. He is tall and thin. He is 120 
centimeters tall. His mother decided that it was 
time for him to go to school. He is an only child              
in his family and wants very much to meet boys 
and girls. Michael wants to play with them.                 
He goes to kindergarten. His mother drives him 
there every day at half past seven in the morning. 

 At kindergarten, Michael learns 
to read simple words from picture 
cards. He also learns to draw. One 
day, he draws a pretty picture of his 
mother.  The teacher posted it on the 
board. Michael was very proud of his 
drawing. Michael has many friends. 

Max is his best friend. They go back home in the school bus.  
 After school, he usually plays football 
with his father.  Michael wants to be a 
professional soccer player.                            
He is a Manchester United fan.                  
His parents support him, but they want him               
to go to a university. They say: “Soccer is 
OK, but you need to think about your future.”  
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     In his free time, he always takes his dogs to the park in the evening. 
Their names are Mimi and Brownie.                           
Michael loves them so much. He feeds 
them with food. Mimi loves to eat 
candies, too. Brownie always waits for 
him in front of the house after school.                                  
She is so lovely and royal. 
 
 
     In the evening, his family always has dinner together.                       
Today, his mother cooks fried chicken and soup for him. He loves to eat fried 
chicken with sticky rice. His mother prepares some fruit and dessert for her 
husband. After dinner, Michael helps his mother to clean the dishes and 
sweep the floor. Then, he does his homework and watch television with his 
parents. 
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Vocabulary   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดบัที ่ ค าศพัท ์ ความหมาย 
1 post (v.) ตดิประกาศ 

2 interested in (v.) น่าสนใจ 
3 decide (v.) ตดัสนิใจ 
4 professional (adj.) อยา่งมอือาชพี 
5 parents (n.) พอ่แม ่
6 support (v.) สนบัสนุน 
7 university (n.) มหาวทิยาลยั 
8 dessert (n.) ของหวาน 
9 prepare (v.) เตรยีม 
10 favorite (adj.) ชื่นชอบ 
11 foundation (n.) กองทุน 
12 proud of (v.) ภมูใิจใน 
13 soccer (n.) กฬีาฟุตบอล 
14 aeroplane (n.) เครื่องบนิ 
15 husband (n.) สาม ี
16 sticky rice (n.) ขา้วเหนียว 
17 future (n.) อนาคต 
18 kindergarten (n.) ปฐมวยั 
19 dinner (n.) อาหารเยน็ 
20 homework (n.) การบา้น 
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Worksheet 1 

 
     Directions: Match a word in column A with a synonym in column B. 
 

 Column A  Column B 
….. 1 post (v.) A A school or class for young 

children 
….. 2 proud of (adj.) B A father or a mother 
….. 3 decide (v.) C To serve as a foundation for 
….. 4 kindergarten (n.) D To bring to public notice by or 

as by a poster or bill 
….. 5 professional (adj.) E An institution of learning of 

the highest level 
….. 6 parents (n.) F To put in proper condition or 

readiness 
….. 7 support (v.) G Cake, pie, fruit etc., served as 

the final course of a meal 
….. 8 university (n.) H Feeling pleasure or 

satisfaction over something 
regarded as highly honorable 

….. 9 dessert (n.) I Following an occupation as a 
means of livelihood or for 
gain 

….. 10 prepare (v.) J To make a judgment or 
determine a preference. 
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Worksheet 2 

 
   

       Directions: Rewrite the sentence. 
 

1.   to school. / it / time/ decided that  /was / to go / for him / His mother 
_______________________________________________________. 
 
 

2. cards./ Michael /  simple words / to read / from picture/ learns 
_______________________________________________________. 

 
 

3. Michael /a professional/ soccer /wants /player./ to be  
_______________________________________________________. 

 
 

4. Michael / his mother/ sweep/ to clean/ the floor./ the dishes/ helps/ and 
_______________________________________________________. 

 
 

5. and /dessert/ His mother/ for/ prepares /her husband./ some fruit  
_______________________________________________________. 
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Worksheet 3 

 
        Directions: Fill in the blanks with the suitable word. 
 
 
 
 
 
 
    Good morning! My (1)_________________ is Mana  Rakdee. 
   I come from Thailand.  I am a (2)___________________________ . 
   I am (3) _________________ in music.  My (4)__________________ 
   singer is Bird Thongchai.  He is (5)___________________________. 
   I (6)______________to him all the time.  My (7)_________________ 
   are doctors. They work in the hospital near the house.   
   They (8)______________ to send me to the (9)___________________.   
   But I want to be a (10) __________________football player. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     interested               favorite              name         
     student                  listen                 grate 
     parents           university        professional        prepare 
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Worksheet 4 
 
         Directions: Read and match 
 

____ 1 What’s your name? A I did my homework, had 
dinner and watched TV. 

____ 2 How old are you? B Yes, I’ve got a sister. Her 
name’s Susan. 

____ 3 Who’s your best friend? C My name’s Tom. 
____ 4 What do you like doing 

in your free time? 
D I’ve had it for three months. 

It’s quite new. 
____ 5 Have you got any 

brothers and sisters? 
E I’m eleven years old. 

____ 6 Where do you come 
from? 

F I was having a shower. 

____ 7 What time do you get up 
in the morning? 

G I like doing sport and 
making aero planes. 

____ 8 What did you do after 
school yesterday? 

H I come from Thailand. 

____ 9 What were you doing at 
seven o’clock this 
morning? 

I I get up at 6.30 a.m. in the 
morning. 

____ 10 How long have you had 
your pencil case? 

J Mike. He’s in my class at 
school. 
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Worksheet 5 
 
    Directions: Fill in the blanks with the correct WH-word: Who, what 
                         when, where. 
 

1 ………………. were you born? 
2 ………………. is your favorite actor? 
3 ………………. are you interested in? 
4 ………………. is Vichai’s best friend? 
5 ………………. does she come from? 
6 ………………. would you like to eat? 
7 ………………. will he come back? 
8 ………………. is her birthday? 
9 ………………. is his last name? 
10 ………………. did you do after school yesterday? 
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Answer Key Worksheet 1 
 

     Directions: Match a word in column A with a synonym in column B. 
 

 Column A  Column B 
…D.. 1 post (v.) A A school or class for young 

children 
…H.. 2 proud of (adj.) B A father or a mother 
…J.. 3 decide (v.) C To serve as a foundation for 
…A.. 4 kindergarten (n.) D To bring to public notice by or 

as by a poster or bill 
…I.. 5 professional (adj.) E An institution of learning of 

the highest level 
…B.. 6 parents (n.) F To put in proper condition or 

readiness 
…C.. 7 support (v.) G Cake, pie, fruit etc., served as 

the final course of a meal 
…E.. 8 university (n.) H Feeling pleasure or 

satisfaction over something 
regarded as highly honorable 

…G.. 9 dessert (n.) I Following an occupation as a 
means of livelihood or for 
gain 

…F.. 10 prepare (v.) J To make a judgment or 
determine a preference. 
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Answer Key Worksheet 2 

 
   

       Directions: Rewrite the sentence. 
 

1. to school. / it / time/ decided that  /was / to go / for him / His mother 
His mother decided that it was time for him to go to school. 
 
 

2. cards./ Michael /  simple words / to read / from picture/ learns 
Michael learns to read simple words from picture cards. 

 
 

3. Michael /a professional/ soccer /wants /player./ to be  
Michael wants to be a professional soccer. 

 
 

4. Michael / his mother/ sweep/ to clean/ the floor./ the dishes/ helps/ and 
Michael helps his mother to clean the dishes and sweep the floor. 

 
 

5. and /dessert/ His mother/ for/ prepares /her husband./ some fruit  
His mother prepares some fruit and dessert for her husband. 
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Answer Key Worksheet 3 

 
     
      Directions: Fill in the blanks with the suitable word. 
 
 
 
 
 
 
    Good morning! My (1)___name______ is Mana  Rakdee. 
   I come from Thailand.  I am a (2)_____student___________ . 
   I am (3) ___interested_______ in music.  My (4)___favorite_______ 
   singer is Bird Thongchai.  He is (5)_____great___________. 
   I (6)__listen_____to him all the time.  My (7)____parents______ 
   are doctors. They work in the hospital near the house.   
   They (8)___prepare____ to send me to the (9)__university________.   
   But I want to be a (10) ___professional________football player. 
 
 
 
 
 
 
 

     interested               favorite              name         
     student                  listen                 great 
     parents           university        professional        prepare 
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Answer Key Worksheet 4 
 
         Directions: Read and match 
 

__C_ 1 What’s your name? A I did my homework, had 
dinner and watched TV. 

__E_ 2 How old are you? B Yes, I’ve got a sister. Her 
name’s Susan. 

__J_ 3 Who’s your best friend? C My name’s Tom. 
__G_ 4 What do you like doing 

in your free time? 
D I’ve had it for three months. 

It’s quite new. 
__B_ 5 Have you got any 

brothers and sisters? 
E I’m eleven years old. 

__H_ 6 Where do you come 
from? 

F I was having a shower. 

__I__ 7 What time do you get up 
in the morning? 

G I like doing sport and 
making aeroplanes. 

__A_ 8 What did you do after 
school yesterday? 

H I come from Thailand. 

__F_ 9 What were you doing at 
seven o’clock this 
morning? 

I I get up at 6.30 a.m. in the 
morning. 

__D_ 10 How long have you had 
your pencil case? 

J Mike. He’s in my class at 
school. 
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Answer Key Worksheet 5 
 

 
    Directions: Fill in the blanks with the correct WH-word : Who, what 
                         when, where. 
 

1 …When….…. were you born? 
2 …Who…….… is your favorite actor? 
3 …What……… are you interested in? 
4 …Who………. is Vichai’s best friend? 
5 …Where……. does she come from? 
6 …What……… would you like to eat? 
7 …When….….. will he come back? 
8 …When……… is her birthday? 
9 …What………. is his last name? 
10 …What………. did you do after school yesterday? 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
 
 

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษด้วยรปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

รายวิชาภาษาองักฤษ (อ 22101)   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่มท่ี 1 เร่ือง All About Myself    จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 10 นาที 

************************************** 
  Directions : Choose the best answer 
 
 My name is Sue. I was born on July 3rd.  I am 14 years old. 
     My mother is a cook and my father is a soldier. My mother works  
     in the restaurant. She cooks very well.  I am an only child.  
     My favorite singer is Lenka. She is an Australian.  
 

1. How old is Sue? 
a) She is fifteen years old. 
b) She is thirteen years old. 
c) She is fourteen years old. 
d) She is twelve years old. 

 
2. When was she born? 

a) She was born on May 12th. 
b) He was born on July 3rd. 
c) She was born on July 3rd . 
d) He was born on May 12th. 
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3. What does Sue’s mother do? 

a) She is a soldier. 
b) He is a cook. 
c) He is a soldier. 
d) She is a cook. 
 

4. Who is her favorite singer? 
a) Her father   b)  Michael Jackson 
c)  Her mother   d)  Lenka 
 

     Hello. My name is Yoko Takeda. I was born June 1, 1975. 
     I come from Hiroshima, Japan. I live at 123 Astor in New York. 
     My phone number is 212-650-4288.  I’m married. I’m a computer  
     programmer. I work for IBM. I am proud of drawing. I like playing  
     sport  in my free time. 
 

5. What’s is her occupation? 
a) She is a doctor. 
b) She is a computer programmer. 
c) She is married. 
d) She is Yoko Takeda. 
 

6. What is her nationality? 
a) She is Japanese. 
b) She is Japan. 
c) He is Japan. 
d) He is Japanese. 
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7. What’s her telephone number? 

a) two- one- two- six -five -oh – two - four -eight –eight 
b) two- one- two- six -five -oh –four- two –double -eight –eight 
c) two- one- two- six -five -oh –four- two -eight –eight 
d) two- one- two- six -five -zero –five- two -eight –eight 

 
8. Where does she live? 

a) She lives in New York. 
b) She lived in New York. 
c) She lived in Japan. 
d) She lives in Japan. 

 
9. Where does she come from? 

a) She come from New York. 
b) She comes from Japan. 
c) She came from New York. 
d) She came from Japan. 

 
10.  What does she like to do in her free time? 

a) She liked sport and boxing. 
b) She likes sport. 
c) She likes sport and boxing. 
d) She liked sport. 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน 
หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ     ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

รายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน (อ 22101)    โรงเรียนกดุบงพิทยาคาร 
ชดุ Reading For Life          เล่มท่ี 1 เร่ือง All About Myself 

 

 Name______________________________ Number______ Class______ 
           ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนกากบาท ( X ) ค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ดเพยีงขอ้เดยีว 

ข้อ a B c d 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
คะแนนเตม็  10 คะแนน คะแนนทีไ่ด ้            คะแนน 
 

นกัเรยีนมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัคุณภาพ         ดมีาก             ด ี
  

                                                                 พอใช ้           ควรปรบัปรงุ 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
9 – 10 คะแนน =  ดมีาก 
7 – 8  คะแนน =  ด ี
5 – 6  คะแนน =  พอใช ้
0 – 4  คะแนน =  ควรปรบัปรงุ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
1. B 
2. C 
3. A 
4. A 
5. D 
6. C 
7. B 
8. D 
9. B 
10. A 



25 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ค าตอบ 
1. C 
2. C 
3. D 
4. D 
5. B 
6. A 
7. C 
8. A 
9. B 
10. B 
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ตารางบนัทึกคะแนน 

หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษด้วยรปูแบบการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว ์ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 

รายวิชาภาษาองักฤษ (อ 22101)   เล่มท่ี 1 เร่ือง All About Myself 
 

Name ______________________Class ____ Number_____ 
โรงเรียนกดุบงพิทยาคาร  อ าเภอโพนพิสยั 

แบบทดสอบ คะแนนเตม็ คะแนนท่ีท าได้ ระดบัคณุภาพ 
ก่อนเรียน (Pretest) 10   
หลงัเรียน (Posttest) 10   

 

กิจกรรมท่ี (Worksheet) คะแนนเตม็ คะแนนท่ีท าได้ ระดบัคณุภาพ 
1 10   
2 10   
3 10   
4 10   
5 10   

  

 

 

 

 

เกณฑก์ารประเมนิ 
9 – 10 คะแนน =  ดมีาก 
7 – 8  คะแนน =  ด ี
5 – 6  คะแนน =  พอใช ้
0 – 4  คะแนน =  ควรปรบัปรุง 
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ค าน า 
 

 
 หนงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษดว้ยรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบกลุม่รว่มมอืเทคนิคจิก๊ซอว ์ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 กลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  เลม่ที ่1 เรื่อง All About Myself                         
จดัท าขึน้เพือ่ใหน้กัเรยีน และครไูดใ้ชเ้สรมิการเรยีนการสอน กลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) เน้ือหาเลม่น้ี เป็นเรื่องราวเกีย่วกบัตนเอง  
กจิกรรม ความชอบ และเรื่องราวเกีย่วกบับุคคลในครอบครวั ตลอดจนกจิวตัร
ประจ าวนัต่างๆ  ผูจ้ดัท าไดเ้รยีบเรยีงเน้ือหา และรปูภาพประกอบเรื่องทีช่่วยให้
นกัเรยีนอา่นและท าความเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ มกีารอธบิายความหมายของค าศพัท์
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาเพิม่เตมิ มกีจิกรรมการอา่นทีห่ลากหลาย                        
และครอบคลุมเน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งนบัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อนกัเรยีน                    
ทีจ่ะน าไปใชใ้นกจิกรรมการเรยีนรูท้างภาษาเพือ่ฝึกทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ               
และปลกูฝงันิสยัรกัการอา่นของนกัเรยีน ตลอดจนเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน                  
ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 ผูจ้ดัท าขอขอบคุณผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่สีว่นท าใหห้นงัสอืสง่เสรมิการอา่น
ภาษาองักฤษเลม่น้ีส าเรจ็ และน าไปใชไ้ดบ้รรลุตามจุดประสงคข์องการเรยีนรู ้ 
ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่หนงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษ ชุด Reading For 
Life จะเป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีนและผูท้ีส่นใจศกึษาคน้ควา้ต่อไป 
 
 

      ร าไพ  วงษ์ค าซาว 
 

 
 

ก 
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ค าแนะน าในการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ส าหรบัคร ู

 
 

1. หนงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ชุด Reading For Life  มจี านวน 8 เลม่ ใชใ้นการแกป้ญัหาการอา่นภาษาองักฤษ                   
โดยใชเ้รื่องราวเกีย่วตนเอง โรงเรยีน ครอบครวัและสิง่ทีอ่ยูร่อบตวัของนกัเรยีน  

2. ศกึษาค าแนะน าการใชห้นงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษ                                     
ชุด Reading For Life ก่อนใชทุ้กเลม่โดยละเอยีด 

3. เตรยีมหนงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษ ชุด Reading For Life   
และเตรยีมแบบทดสอบใหค้รบตามจ านวนนกัเรยีน เพือ่ความสะดวกในการใช้ 

4. ก่อนเริม่กจิกรรมการเรยีนการสอน ครตูอ้งชีแ้จง อธบิายใหน้กัเรยีนทราบ                
และก าหนดขอ้ตกลงรว่มกบันกัเรยีน 

5. ก่อนด าเนินการเรยีนการสอนใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 
6. ครผููส้อนควรใหก้ าลงัใจ และค าแนะน านกัเรยีนอยา่งสม ่าเสมอ 
7. หลงัจากทีน่กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมเรยีบรอ้ยแลว้ใหท้ าแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค 
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ค าแนะน าในการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน 
ส าหรบันักเรียน 

 
 

1. หนงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ชุด  Reading For Life  มจี านวน 8 เลม่ เลม่ที ่1 เรื่อง All About Myself                           
เป็นหนงัสอืสง่เสรมิการอา่นทีส่รา้งขึน้เพือ่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง 

2. ใชเ้วลาในการเรยีน 2 ชัว่โมง 
3. อา่นและท าความเขา้ใจเรือ่งราวในหนงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษ 

ชุด Reading For Life  อยา่งละเอยีด 
4. การเรยีนแต่ละกจิกรรมใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามขัน้ตอน ดงัน้ี 

4.1 นกัเรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน จ านวน 10 ขอ้ แลว้ตรวจค าตอบ             
จากเฉลยทา้ยหนงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษ 

4.2  นกัเรยีนอา่นท าความเขา้ในเรื่องทีอ่า่น และศกึษาในเน้ือเรื่อง ค าศพัท ์
ใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ 

4.3 นกัเรยีนรว่มกนัท ากจิกรรมในหนงัสอืสง่เสรมิการอา่น ใหค้รบทุกกจิกรรม  
แลว้ตรวจค าตอบจากเฉลย จากนัน้ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน                    
จ านวน 10 ขอ้ แลว้ตรวจค าตอบจากเฉลย และบนัทกึคะแนนสง่ครผููส้อน                
(นกัเรยีนควรซื่อสตัยต์่อตนเอง โดยไมด่เูฉลยก่อนท ากจิกรรม) 

5. หนงัสอืสง่เสรมิการอา่นภาษาองักฤษ ชุด Reading For Life  เลม่น้ี  
นกัเรยีนสามารถน ากลบัไปศกึษาเพิม่เตมิทีบ่า้นไดต้ามความสนใจ 

ง 


