คำนำ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี
สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 Signs ได้จัดทาขึ้นประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน เนื้อหา
ต่างๆ นามาจากสื่อจริงที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญและความจาเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท างการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น นอกจากนักเรียนจะได้นาไปฝึกทักษะแล้ว ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้
ทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว และใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องในทักษะ
ดังกล่าวได้อีกด้วย
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 Signs เล่มนี้ จะเอื้อประโยชน์แก่
นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจได้ศึกษาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ณัฏฐณิกานต์ จันทร์เพ็ง

สำรบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
คาชี้แจง
คาแนะนาสาหรับครู
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
Pre – test (แบบทดสอบก่อนเรียน)
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง Signs and Notices ป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือน
Exercise 1
Exercise 2
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง Traffic Signs ป้ายสัญญาณจราจร
Exercise 3
Exercise 4
Post – test (แบบทดสอบหลังเรียน)
ภาคผนวก
Answer key Exercise 1
Answer key Exercise 2
Answer key Exercise 3
Answer key Exercise 4
Answer key Pre – test Post – test
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
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คำชี้แจง
แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 Signs
เล่มที่ 2 Advertisements
เล่มที่ 3 Traveling
เล่มที่ 4 The weather
เล่มที่ 5 Choices
เล่มที่ 6 News
เล่มที่ 7 Medicine label
แบบฝึ กทักษะเล่มทักษะนี้ เป็นเล่ มที่ 1 เรื่อง Signs ประกอบด้วยใบความรู้ แบบฝึกหั ด
(Exercise) จานวน 4 แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบฝึกหัด และเฉลยแบบทดสอบ
หลังเรียน ใบความรู้ คือส่วนที่นักเรียนจะต้องศึกษาและทาความเข้าใจ แบบฝึกหัด คือ ส่วนที่ใช้
ประเมินผลความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน หลังจากศึกษาใบความรู้และปฏิบัติกิจกรรมตาม
แบบฝึกหัดแล้ว
ในส่วนของครูที่จะนาไปใช้ ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบฝึกก่อนแล้วจึงแนะนาการใช้แบบฝึก
กับนักเรียน

คำแนะนำสำหรับครู
1. ครูควรทาความเข้าใจขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะให้เข้าใจถึงเนื้อหาก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเรียน
2. ครูจัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ และแบบฝึกทักษะให้นักเรียน
3. ครูชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ใยแบบฝึกทักษะในแต่ละเล่ม
4. ก่อนการจั ดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะที่ถูกต้อง
ให้กับนักเรียน และควรชี้แจงเกี่ยวกับการทาแบบฝึกหัด การส่งงานให้ครบถ้วนและเป็นระเบียบ
5. ครูดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3
6. ให้นักเรียนทากิจกรรมในแบบฝึกทักษะตามคาแนะนาของครู โดยครูคอยดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด
7. ครูตรวจสอบความเรียบร้อยในแบบฝึกทักษะ จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบเฉลยท้ายเล่ม
เพื่อทราบถึงผลการเรียนรู้ของตนเอง
8. เมื่ อ พบว่ า นั ก เรี ย นมี ปั ญ หา ข้ อ สงสั ย จากการท าแบบฝึ กทั ก ษะ ครูค วรอธิ บ ายและ
ปรับปรุงแก้ไขทันที
9. สามารถใช้เป็นแบบเรียนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม และเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเองทั้ง
ในและนอกเวลาเรียน
10. ครูแนะนาเพิ่มเติมในการนาความรู้ในบทเรียนไปใช้ในชีวิตประจาวัน

คำแนะนำสำหรับนักเรียน
ในกำรศึกษำแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษโดยใช้กำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
ซี ไอ อำร์ ซี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เล่มที่ 1 Signs เล่มนี้ มีทั้งหมด 4 แบบฝึกหัด
(Exercise 1-4) เพื่อให้บรรลุตำมจุดประสงค์กำรเรี ยนรู้แ ละพัฒนำทักษะกำรอ่ำนของตนเอง
อย่ำงแท้จริง นักเรียนควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. อ่านและทาความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนทาแบบฝึกหัด
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) 10 ข้อ 10 คะแนน
3. ศึกษาใบความรู้ด้วยความตั้งใจ และทาแบบฝึกหัดตามลาดับ ด้วยความรอบคอบ ตั้งใจ
และทาด้วยความซื่อสัตย์ไม่ดูเฉลยก่อนหรือขณะที่ทาแบบฝึกหัด
4. ตรวจคาตอบของแต่ละแบบฝึกหัดจากเฉลยในภาคผนวก
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post – test) จานวน 10 ข้อ 10 คะแนน แล้วตรวจคาตอบ
จากเฉลย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเอง
6. บันทึกผลคะแนนแบบฝึกหัดที่ 1-4 และแบบทดสอบหลังเรียนลงในแบบบันทึกคะแนน
7. เมื่อนักเรียนทาแบบฝึกทักษะเล่มนี้จบแล้ว นักเรียนควรทบทวนทาความเข้าใจและแก้ไข
ข้อบกพร่องอีกครั้ง

จุดประสงค์กำรเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงคาศัพท์เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ ป้ายจราจร ป้าย
เตือน ป้ายบอกทาง ได้ถูกต้อง
2. บอกสถานที่มีป้ายสัญลักษณ์นั้นๆได้
3. นักเรียนสามารถนาความรู้จากป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้

Pre – Test
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง Signs
Choose the correct answer. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 10 ข้อ 10 คะแนน
1. What does this sign mean?

a. Fire exit
b. No bon fire
c. Give fire
d. Don’t show fire
2. What does this sign mean?

a. No man
b. School ahead
c. Do not walk
d. Do not entry
3. What does this sign mean?

a. Food and drink.
b. Emergency exit.
c. First aid.
d. Restaurant

4. Which is the following sing mean, You can not park the car?
a.

b.

c.

d.

5. Where do you usually see this sign?
a. Library
b. Sport club
c. Supermarket
d. Restaurant
6. When you see this sign, you __________?
a. You will not smoke there
b. You should not smoke there.
c. You must not smoke there.
d. You have to smoke there.

7. When you see traffic sign and you get red, You ______________?
a. You will stop your car.
b. You must stop your car.
c. You must drive your car.
d. You have to drive your car.

8. If you get sick, you should go to _____________?
a.

b.

c.

d.

9. What this sign tell you about?
a. coffee shop
b. office
c. rest area
d. tree park
10. You are visitor, what do you do when you come into the museum?
a.

b.

c.

d.

Sheet 1
Signs and Notices
ใบควำมรู้ที่ 1 ป้ำยสัญลักษณ์และป้ำยเตือน
Signs ป้ายประกาศ ป้ายประกาศหรือสัญลักษณ์เป็นเครื่องมือที่มีความหมายเฉพาะเป็นที่
เข้าใจที่ยอมรับในการปฏิบัติตามของการจัดระเบียบสังคม การสื่อสารจะเป็นรูปภาพหรืออาจมี
ข้อความสั้น ๆ ที่ได้ใจความชัดเจน ผู้เรียนควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อจะได้เข้าใจในเรื่องป้าย
ประกาศและสัญลักษณ์ เพื่อการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามได้ถูกต้องเครื่องหมายสัญลักษณ์
อาจจัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
1. Signs giving information (ป้ำยสัญลักษณ์ให้ข้อมูล) เป็นป้ายสัญลักษณ์ที่มีตาม
สานักงาน เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตน หรือระวังคนงานอยู่ในสานักงานหรือโรงงาน
หรือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจาเป็นต้องใช้ในกรณีพิเศษ เช่น

2. Signs containing warning (ป้ำยสัญลักษณ์กำรเตือน) เป็นป้ายที่สั่งให้ปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติตาม เช่น

3. ป้ำยประกำศที่ห้ำมกำรกระทำ (Signs containing Prohibitions) ลักษณะของป้าย
ประกาศชนิดนี้ จะมีโครงสร้างของประโยค คือ No + Noun หรือ Do Not + Verb

NO FOOD

DO NOT WALK

NO TAKING PICTURE

NO PHONE

4. ป้ำยประเภทที่ใช้ในกำรขอร้อง หรือขอควำมร่วมมือ (Signs containing
Requests) ป้ายประเภทนี้จะคล้ายกับคาสั่ง แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดี จะรู้ว่าจุดประสงค์ของผู้เขียน
ต้องการขอความร่วมมือ หรือเป็นการขอร้องให้ปฏิบัติตาม

DON’T USE HORN

KEEP QUIET

PLEASE TAKE OFF YOUR SHOES

Exercise 1

No Food or Drink
DrinkingUNDER
Water THE SIGNS.
DIRECTIONHotel
: FILL THEIR Not
MEANING
Restaurant

Service Station

Car Rental

First Aid

No Smoking

1. ____________________ 2. ________________

4. ___________________

Slippery Surface

Keep Quiet

3. _________________

5. __________________ 6. __________________

7. ____________________ 8. __________________

10. ___________________

9. _________________

Exercise 2

DIRECTION : WRITE THEIR MEANING INTO KIND OF THE SIGNS.

No Litter

Caution Poison

Do not take a photo

Switch mobile off

Please keep dogs
Signs giving
information

Signs Contain
warning

Air port

No bonfires

Taxi area

Pedestrians crossing

Restaurant
Signs containing
request

Signs containing
prohibit

Sheet 2
Traffic Signs
ใบควำมรู้ที่ 2 ป้ำยสัญญำณจรำจร
Traffic Signs ป้ำยสัญญำณจรำจร เป็นสัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุม
การจราจร มักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มักมีจุดประสงค์เพื่อ กาหนดบังคับการเคลื่อนตัวของ
จราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือน หรือแนะนาทางจราจร โดยทั่วไปประเภทของป้ายจราจรจะ
แบ่งได้ดังนี้
1. WARNING SIGNS คือ ป้ำยเตือน ทาหน้าที่บอกกล่าวแจ้งเตือนให้ทราบ เช่น
ระวังถนนลื่น เป็นต้น สีของป้ายเตือนจะเป็นพื้นเหลือง อักษรหรือสัญลักษณ์สีดา

2. REGULATION SIGNS คือ ป้ำยบังคับให้ทำตำม โดยมากเป็นป้ายที่มีสีแดงเข้ามา
เกี่ยวข้องเช่นวงกลมสีแดง พื้นหลังสีแดง

3. DESTINATION SIGNS หรือ Guide SIGNS คือ ป้ำยบอกทำงข้ำงหน้ำ เป็นป้ำยสี
เขียว เขียนบอกว่าข้างหน้ามีทางไปยังสถานที่ใดบ้าง

Exercise 3

DIRECTION : DRAW THE TRAFFIC SIGNS FOLLOWING THE WORDS WHICH
EXPLAIN THEM .
1.

1. Traffic Light

2.

2. No Parking

3.

3. Slipper Road

4.

4. Maximum Speed Limit

5.

5. Overtaking Prohibited

Exercise 4

DIRECTION : LOOK AT THE SIGNS WHICH SIGN.
a.
b.
e.

f.

i.

j.

c.
g.

d.
h.

1. ……………………………….

You should be careful school ahead.

2. ……………………………….

You look out the animal cross the road.

3. ……………………………….

You don’t turn left.

4. ……………………………….

You should be careful level crossing the train.

5. ……………………………….

Your car to be wide limitation.

6. ……………………………….

You don’t stop and standing your car.

7. ……………………………….

Your car don’t pass into.

8. ……………………………….

You look out the man at work.

9. ……………………………….

All of car don’t allow through.

10. ………………………………. Take you to destination.

Post – Test
แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง Signs
1. What does this sign mean?

DIRECTION : CHOOSE THE CORRECT ANSWER.

a. Fire exit
b. No bon fire
c. Give fire
d. Don’t show fire
2. What does this sign mean?

a. No man
b. School ahead
c. Do not walk
d. Do not entry

3. What does this sign mean?

a. Food and drink.
b. Emergency exit.
c. First aid.
d. Restaurant
4. Which is the following sing mean, You can not park the car?
a.

b.

c.

d.

5. Where do you usually see this sign?
a. Library
b. Sport club
c. Supermarket
d. Restaurant
6. When you see this sign, you __________?
a. You will not smoke there
b. You should not smoke there.
c. You must not smoke there.
d. You have to smoke there.

7. When you see traffic sign and you get red, You ______________?
a. You will stop your car.
b. You must stop your car.
c. You must drive your car.
d. You have to drive your car.
8. If you get sick, you should go to _____________?
a.

b.

c.

d.

9. What this sign tell you about?
a. coffee shop
b. office
c. rest area
d. tree park
10. You are visitor, what do you do when you come into the museum?
a.

b.

c.

d.

Answer key
Exercise 1

1.

Car Rental

2.

No Smoking

3.

Hotel

4.

First Aid

5.

Slippery Surface

6.

No Food or Drink

7.

Not Drinking Water

8.

Restaurant

9.

Keep Quiet

10.

Service Station

Get well done!!!

Answer key
Exercise 2

Signs giving
information
Air port
Taxi area
Restaurant

Signs Contain
warning

Signs
containing
request

Caution Poison
Switch mobile off
Pedestrians crossing Please keep dogs

Signs containing
prohibit
No Litter
Do not take a photo
No bonfires

Answer key
Exercise 3

1. Traffic Light
1.
2. No Parking
2.

3. Slipper Road
3.

4. Maximum Speed Limit
4.

5. Overtaking Prohibited
5.

Answer key
Exercise 4

1. ……………I……………….
2. ……………E……………….

You should be careful school ahead.
You look out the animal cross the

3. ……………J……………….
4. ……………G………………

You don’t turn left.
You should be careful level crossing
the train.
Your car to be wide limitation.
You don’t stop and don’t standing
your car.
Your car don’t pass into.
You look out the man at work.
All of car don’t allow through.
Take you to destination.

road.

5. ……………A……………….
6. ……………F………………
7. ……………C……………….
8. ……………B……………….
9. ……………D…………….….
10. ……….…H……………….

Good job!!!

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
เรื่อง Signs

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

b.
b.
d.
d.
a.
c.
b.
a.
c.
d.
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แบบบันทึกคะแนน
แบบฝึกหัด / แบบทดสอบหลังเรียน
Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3
Exercise 4
รวมคะแนนแบบฝึกหัดทั้งหมด
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

35 – 40
30 – 34
20 – 30
1 – 19

คะแนนเต็ม
10
10
10
10
40

หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง
หมำยถึง

ดีมำก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

คะแนนทีไ่ ด้

ระดับคุณภำพ 4
ระดับคุณภำพ 3
ระดับคุณภำพ 2
ระดับคุณภำพ 1

เกณฑ์กำรผ่ำน นักเรียนได้คะแนนตำเกณฑ์ระดับคุณภำพ 3 (ดี) ขึ้นไป ถือว่ำผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
เล่มที่ 1 Signs

คิดเป็นร้อยละ

10

เกณฑ์กำรผ่ำน นักเรียนได้คะแนนระหว่ำง 7 – 10 คะแนน (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) ถือว่ำผ่าน
เกณฑ์
ผลกำรประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

