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             แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ชดุนี ้จดัทําขึน้เพ่ือพฒันาทกัษะ

การอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ฝึกให้ผู้ เรียนมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน รู้จกัแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองและนําความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั มีสมรรถนะในการส่ือสาร และมี

คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  มีความซ่ือสตัย์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการทํางาน และรักความเป็น

ไทย นกัเรียนมีความรู้และมีทกัษะในการอ่านข่าว บทความ บทสนทนา เร่ืองราวต่าง ๆ เละ

เข้าใจเนือ้เร่ืองจากการอ่าน แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ชดุนีมี้

ทัง้หมด 8 เร่ือง ดงันี ้  

 

เร่ืองท่ี 1   Nancy’s School Day เร่ืองท่ี 5   Blue Whales 

เร่ืองท่ี 2    Our Happy Family เร่ืองท่ี 6   Christmas 

เร่ืองท่ี 3   The Students’ Interesting Hobbies  เร่ืองท่ี 7   Halloween 

เร่ืองท่ี 4   My Lovely Pet เร่ืองท่ี 8   Let’s go shopping 
  

    แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ี 2  Our Happy 

Family  ซึง่ประกอบด้วย จดุประสงค์การเรียนรู้ คําแนะนําการใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน      

เนือ้เร่ือง แบบฝึก และแบบทดสอบหลงัเรียน ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน           

  ผู้จดัทําหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ ชดุนี ้

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนและผู้ ท่ีสนใจ ในการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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คาํแนะนําสาํหรับครู 

 

 

                                                 

 เพ่ือให้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษนี ้เป็นประโยชน์สําหรับ

นกัเรียนมากยิ่งขึน้ ครูควรปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงันี ้  

   1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษชดุนี ้ใช้สําหรับเสริมการเรียน

การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา   

ปีท่ี 5 

   2. ครูควรศกึษาขัน้ตอนการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ

เนือ้หา กิจกรรมตัง้แต่ต้นจนจบให้เข้าใจอย่างละเอียด ก่อนนําไปใช้กบันกัเรียน 

   3. ครูชีแ้จงขัน้ตอนการใช้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ และให้

นกัเรียนศกึษาคําแนะนําสําหรับนกัเรียน 

   4. ก่อนเร่ิมเรียนแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษแต่ละเร่ือง ให้

นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน   

   5. ครูควรกําชบัให้นกัเรียนทําแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ

ด้วยความซ่ือสตัย์ ตามขัน้ตอนโดยไม่ดเูฉลยก่อนลงมือปฏิบตัิจริง 

   6. ครูควรทําหน้าท่ีเป็นผู้ ให้คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือนกัเรียนเพ่ือให้การดําเนิน

กิจกรรมประสบความสําเร็จ 

   7. ครูควรให้กําลงัใจนกัเรียน ชมเชย เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้นกัเรียนมีกําลงัใจใน

การพฒันาความสามารถในการอ่านของตนเองต่อไป 
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คาํแนะนําสาํหรับนักเรียน 

 

  

 

              เพ่ือให้แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษนี ้เป็นประโยชน์สําหรับ

นกัเรียนมากท่ีสดุควรปฏิบตัิ ดงันี ้

   1. นกัเรียนมีความซ่ือสตัย์ต่อตนเอง ทํากิจกรรมตามลําดบัขัน้ตอนอย่างเคร่งครัดไม่ดู

เฉลยก่อนลงมือปฏิบตัิจริง 

             2. นกัเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 10 ข้อ 

             3. นกัเรียนศกึษาเนือ้หาและลงมือทําแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความ

ภาษาองักฤษตามลําดบัขัน้ตอนด้วยตนเอง    

   4. นกัเรียนเขียนคําตอบลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให้ ห้ามนกัเรียนขีดหรือเขียน

ข้อความใด ๆ ลงในแบบฝึกเป็นอนัขาด 

   5. หากพบปัญหาระหว่างการใช้แบบฝึกนกัเรียนควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากครู 

             6. เม่ือศกึษาและทําแบบฝึกเสร็จแล้วให้นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน เพ่ือประเมิน

ความรู้หลงัการใช้แบบฝึก ถ้าผลการประเมิน ไม่ผ่านร้อยละ 80 ควรศกึษาเนือ้หาใหม่และทํา

แบบฝึกซํา้    

              7. นกัเรียนใช้เวลาศกึษาแบบฝึกเล่มนี ้จํานวน 2 คาบ คาบละ 60 นาที 

              8. หากนกัเรียนศกึษาแบบฝึกไม่ทนัหรือยงัไม่เข้าใจ นกัเรียนสามารถนําแบบฝึกไป

ศกึษาเพิม่เติมนอกเวลาเรียนได้ เพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งขึน้ 
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ตัวชีวั้ด 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่างๆ และแสดง 

                           ความคิดเห็น  อย่างมีเหตผุล 

มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอข้อมลูข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  

                         โดยการพดู  และการเขียน 

 

 

 

 

 

- บอกใจความสําคญั และตอบคําถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทานง่าย ๆ หรือ

เร่ืองสัน้ ๆ 
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อ่านจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ในหน้าถัดไปนะคะ 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 

 

 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของคําศพัท์ สํานวนและประโยคท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได้ 

2. นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัและตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอ่านได้  

3. นกัเรียนสามารถจบัคู่ข้อความท่ีมีสอดคล้องกนั และเขียนสรุปตามลําดบัเหตกุารณ์จากเร่ือง

ท่ีอ่านได้ 
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ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน

เรียนแบบฝึกนะคะ 



 

 
 

 

Read the passage below, and then choose the best answer. 

[Number 1-4] 
 

     

 

 

 

 

 

 

1. How old is Anthony? 

    1. He is six years old.                          2. He is seven years old. 

    3. He is sixty years old.                      4. He is sixty -three years old. 
 

2. How many people are there in his family? 

    1. There are four.                                2. There are five.  

    3. There are six.                                   4. There are seven. 
 

3. How many brothers does he have? 

    1. He has one brother.                        2. He has no brother. 

    3. Two brothers.                                    4. He is only one child. 
 

4. What is his nationality? 

    1. He is Thai.                                         2. He lives in Montreal. 

    3. He is from Canada.                        4. He is Canadian. 

 

         Hi. My name is Anthony. I’m six years old. I’m from 

Canada. I live in a nice house not far from Montreal.           

In the picture, you can see my family. There are my 

grandparents, parents, sister and me. 
 

Pre-test 
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Read the passage below, and then choose the best answer. 

[Number 5-7] 
 

 

 

 

 

 

 

5. Where does Nicole work? 

   1. She is a stewardess.                         2. She works in an airport. 

   3. She sells souvenirs in the shop.       4. She works at home. 
 

6. What does Nicole always bring to her kids? 

   1. She brings them some toys.          

   2. She brings them some food. 

   3. She brings them some money.      

   4. She doesn’t bring them anything. 
 

7. What is Edward good at? 

   1. He is good at playing basketball.                 

   2. He is good at playing computer games. 

   3. He is good at writing computer program.  

   4. He is good at flying to different countries. 

 

 

       My mother, Nicole, is a stewardess. She flies to different 

countries. She likes her job and I like too. She always brings us 

some toys and souvenirs. My father, Edward, is a programmer. 

He is forty. He is a very kind man. We go to the park every 

day. He always plays with us and helps us with everything. 
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Read the passage below, and then choose the best answer. 

[Number 8] 

 

 

 

 

 
 

8. What is Anthony’s sister? 

   1. She is a student.                                  2. She is a stewardess. 

   3. She is a programmer.                         4. She is a teacher. 

 

Read the passage below, and then choose the best answer. 

[Number 9-10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        My sister, Jessica, is only five, but she is a nice girl.        

We seldom fight. We go to the kindergarten, but we are in 

different groups. She likes riding her bike and skating in 

winter. I like playing basketball with my friends or my father. 

       My grandparents are very old. My grandmother is sixty 

and my grandfather is sixty-three. However, they are quite 

active. We live together. We often play table tennis with 

grandfather. In summer, we like going to the park for a picnic. 

We fly a kite and play with our dog. We are a happy family.  
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9. How old is Anthony’s grandmother? 

   1. She is forty years old.                    2. She is fifty years old. 

   3. She is sixty – three years old.        4. She is sixty years old.  

 

10. What does Anthony like to play with his grandfather? 

    1. He likes to play tennis.               2. He likes to play table tennis. 

    3. He likes to play football.           4. He likes to ride a bicycle. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don’t worry,  
be happy. 
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                              Think about the following questions. 

                           1. What can you see in the picture? 

                           2. How many people are there in the picture? 

                           3. Where are they? 

                           4. What are they doing?  

                           5. What does the title tell you about the story? 

 

 

      

 

Our Happy Family 
 

Try to think about it. 

Pre-Reading 
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            Hi. My name is Anthony. I’m six years old. I’m from Canada. 

I live in a nice house not far from Montreal. In the picture, you can 

see my family. There are my grandparents, parents, sister and me. 

    My mother, Nicole, is a stewardess. She flies to different 

countries. She likes her job and I like too. She always brings us 

some toys and souvenirs. My father, Edward, is a programmer.  

He is forty. He is a very kind man. We go to the park every day.   

He always plays with us and helps us with everything. 

 

 
  

 

Our Happy Family 

10 

Let’s read next passage on page 11. 



 

 

 

             

 

 

 

            My sister, Jessica, is only five, but she is a nice girl.              

We seldom fight. We go to the kindergarten, but we are in 

different groups. She likes riding her bike and skating in winter.         

I like playing basketball with my friends or my father.    

   My grandparents are very old. My grandmother is sixty    

and my grandfather is sixty-three. However, they are quite active.    

We live together. We often play table tennis with grandfather.      

In summer, we like going to the park for a picnic. We fly a kite   

and play with our dog. We are a happy family.  
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Our Happy Family  

Try to read this passage. 



 

 

From the first part 

 Hi. My name is Anthony. I’m six years old. I’m from Canada.   

I live in a nice house not far from Montreal. In the picture, you can 

see my family. There are my grandparents, parents, sister and me. 

 My mother, Nicole, is a stewardess. She flies to different 

countries. She likes her job and I like too. She always brings us 

some toys and souvenirs. My father, Edward, is a programmer.    

He is forty. He is a very kind man. We go to the park every day.   

He always plays with us and helps us with everything. 

 

Direction  :   List your difficult words from the text.                           

                      (You may write 5-8 words.) 

No Words Part of speech Meaning 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

 

Practice 1: While reading 
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From the second part 

  My sister, Jessica, is only five, but she is a nice girl. We seldom 

fight. We go to the kindergarten, but we are in different groups. 

She likes riding her bike and skating in winter. I like playing 

basketball with my friends or my father.    

  My grandparents are very old. My grandmother is sixty and 

my grandfather is sixty-three. However, they are quite active.     

We live together. We often play table tennis with grandfather.      

In summer, we like going to the park for a picnic. We fly a kite   

and play with our dog. We are a happy family.  
 

Direction  :  List your difficult words from the text.  

                    (You may write 5-8 words.) 

No Words Part of speech Meaning 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 

 

Practice 2: While reading 
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Direction : Match the definitions in column B with the words in  

                   column A.  You can use your dictionary. 

Column   A 
 

Column   B 

...... 1.  parents  (n.) a. Token, something you buy or keep to 

help you remember a holiday or special 

event. 

...... 2.  stewardess (n.) b. (in a habit of) doing things; energetic 

...... 3. souvenir (n.) c. Not after; rarely 

...... 4. seldom (adv.) d. A woman who works on a ship, plane 

or train, looks after the passengers. 

...... 5.  active (adj.) e. Father and mother.  

. 

 

 

 

 

 

 

Practice 3: While reading 
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You can check the 
meaning of these words 

by using dictionary. 



 

 

 

 Direction  :   Complete these sentences with the words or groups  

                      of words below.   

different countries a stewardess 

a very kind man Canada 

one sister riding her bike and skating 

five years old six people 

active a nice house 
 

1.  Anthony is from ____________________.     

2.  He lives in ____________________not far from Montreal.  

3. He has ______________________.    

4. There are _____________________in his family. 

5. His mother is ___________________________.  

6. His mother flies to ______________________. 

7. His father is _____________________________.  

8. His grandparents are ___________________. 

9. His sister is ______________________________. 

10. His sister likes ____________________________________in winter.    

 

 

 

Practice 4: Post reading 
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Keep trying. 



 
 

 

 

Direction : Read the story and write T (true) or F (false).  

                   Then correct the false statements. 
 

...……..1. Nicole lives in China. 

.................................................................................................................... 

...……..2. This family sometimes goes to the park.  

.................................................................................................................... 

...……..3. Anthony’s grandfather is strong. 

.................................................................................................................... 

...……..4. Anthony and Jessica are in the same group. 

.................................................................................................................... 

...……..5. Anthony likes to play basketball. 

. .................................................................................................................. 

...……..6. Jessica is not friendly.  

.................................................................................................................... 

 

 

 

 

Cheer up! 

Practice 5 : Post reading 
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Direction : The statements under X have to be followed by the statements  

                   under Y. Match them and write a summary of the passage. 

X Y 

1. Anthony lives in a nice house [.........] a. his grandparents, parents, 

younger sister and him. 

2. There are six people in his family: 

[.........] 

b. and his younger sister is five 

years old. 

3. He is six    [.........] c. and has a picnic in the park 

with his family in summer. 

4. He likes playing table tennis [.........] d. not far from Montreal. 

5. He flies a kite, plays with his dog 

[.........] 

e. with his grandfather. 

 

              Anthony lives in a nice house .................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

Practice 6 : Post reading 

17 



 

 
 

 

Read the passage below, and then choose the best answer. 

[Number 1-4] 

 

     

 

 

 

 

 

1. How many people are there in Anthony’s family? 

    1. There are five.                                2. There are four.  

    3. There are seven.                            4. There are six.  
 

2. How many brothers does he have? 

    1.  He is only one child.                      2. He has no brother. 

    3. Two brothers.                                  4. He has one brother.  
 

3. What is his nationality? 

    1. He lives in Montreal.                       2. He is Thai.     

    3. He is Canadian.                              4. He is from Canada. 
 

4. How old is Anthony? 

    1.  He is seven years old.                    2. He is sixty years old.    

    3.  He is six years old.                          4. He is sixty- three years old. 

 

         Hi. My name is Anthony. I’m six years old. I’m from 

Canada.  I live in a nice house not far from Montreal.       

In the picture, you can see my family. There are my 

grandparents, parents, sister and me. 

 

Post-test 
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Read the passage below, and then choose the best answer. 

[Number 5-7] 

 

 

 

 

 

 

5. What is Edward good at? 

   1. He is good at playing basketball.                 

   2. He is good at flying to different countries. 

   3. He is good at writing computer program.  

   4. He is good at playing computer games. 
 

6. Where does Nicole work? 

   1. She works in an airport.            2. She sells souvenirs in the shop.          

   3. She is a stewardess.                  4. She works at home. 
 

7. What does Nicole always bring to her kids? 

   1. She brings them some food. 

   2. She doesn’t bring them anything.    

   3. She brings them some money.      

   4. She brings them some toys.        

   

 

 

          My mother, Nicole, is a stewardess. She flies to different 

countries. She likes her job and I like too. She always brings us 

some toys and souvenirs. My father, Edward, is a programmer. 

He is forty. He is a very kind man. We go to the park every 

day. He always plays with us and helps us with everything. 
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Read the passage below, and then choose the best answer. 

[Number 8] 

 

 

 

 

 
 

8. What is Anthony’s sister? 

   1. She is a stewardess.                       2. She is a student.    

   3. She is a programmer.                    4. She is a teacher.  

 

Read the passage below, and then choose the best answer. 

[Number 9-10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        My sister, Jessica, is only five, but she is a nice girl.           

We seldom fight. We go to the kindergarten, but we are 

in different groups. She likes riding her bike and skating   

in winter. I like playing basketball with my friends or my 

father. 

         My grandparents are very old. My grandmother is sixty 

and my grandfather is sixty-three. However, they are quite 

active. We live together. We often play table tennis with 

grandfather. In summer, we like going to the park for a picnic. 

We fly a kite and play with our dog. We are a happy family.  
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9. What does Anthony like to play with his grandfather? 

    1. He likes to ride a bicycle.          2. He likes to play tennis.     

    3. He likes to play football.            4. He likes to play table tennis. 

 

10. How old is Anthony’s grandmother? 

   1. She is sixty years old.                   2. She is fifty years old. 

   3. She is forty years old.                  4. She is sixty-three years old.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don’t worry, be happy. 
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Pretest 

 

 

 

 

Practice 1: Suggested words; 

No Words Part of speech Meaning 

1 far adj. ระยะทาง (ไกล) 

2 grandparents n. ปู่  ยา่ ตา ยาย 
3 parents n. พอ่ แม ่
4 sister n. พ่ีสาว น้องสาว 

5 stewardess n. บริกรหญิงบนเคร่ืองบนิ 
6 country n. ประเทศ 
7 job n. งาน 
8 souvenir n. ของท่ีระลกึ 

       

            

 

 

 

1.   1 4.   4 7.   3 10.  2 

2.   3 5.   2 8.   1  

3.   2 6.   1 9.   4  

Answer Keys 
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Practice 2: Suggested words; 

 

No Words Part of speech Meaning 

1 seldom adv. แทบจะไม ่

2 fight v. ตอ่สู้ 
3 kindergarten n. โรงเรียนอนบุาล การศกึษาขัน้อนบุาล 

4 bike n. จกัรยาน 

5 skate v. เลน่เสก็ต 
6 winter n. ฤดหูนาว 
7 however CONJ. อยา่งไรก็ตาม 
8 active adj. คลอ่งแคลว่ 

       

             

 

Practice 3 

           
1. e               

 
2.  d                 

 
3.  a                

 
4.  c                

 
5.  b    

 

 

 

 

Answer Keys 

23 



 

 

 

 

Practice 4 

1 Canada 6 different countries 

2 a nice house 7 a very kind man 

3 one sister 8 active 

4 six people 9 five years old 

5 a stewardess 10 riding her bike and skating 
 

 

Practice 5 

      F   1. Nicole lives in Montreal, Canada. 

     F   2. This family always goes to the park. /  

              This family goes to the park every day.  

     T   3. 

     F   4. Anthony and Jessica are not in the same group. 

              Anthony and Jessica are in different groups. 

     T   5.  

     F   6. Jessica is friendly.  /  Jessica is a nice girl.    

 

 

 

 

Answer Keys 
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Practice 6 

           
1. d               

 
2.  a                 

 
3.  b                

 
4.  e                

 
5.  c    

 

Practice 6 

          Anthony lives in a nice house not far from Montreal. There are six  

people in his family: his grandparents, parents, younger sister and him.          

He is six and his younger sister is five years old. He likes playing table tennis 

with his grandfather. He flies a kite, plays with his dog and has a picnic in    

the park with his family in summer. 

 

Post-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   4 4.   3 7.   4 10.  1 

2.   2 5.   3 8.   2  

3.   3 6.   1 9.   4  

Good job! 

Answer Keys 
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