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Pre-test
UNIT 1: PERSONAL IDENTIFICATION
Topic: Myself
Direction: Read the following passage and choose the best answer.
My name is Tom. I am a student. I am fourteen years old.
I a twin sister. Her name is Mary. We are both in Grade ninth.
My father is an engineer. My mother is a journalist. I am learning
to speak English. I love my new school and news friends. I like
Thai food. I like to play football and guitar.
1. How old is Tom?
a. He is fourteen years old. b. He is thirteen years old.
c. He is twelve years old.
d. He is ten years old.
2. Who is his sister?
a. His sister is Mary.
b. His sister is Grade ninth.
c. His sister is twin.
d. His sister is a student.
3. Who is an engineer?
a. His uncle is an engineer. b. His mother is an engineer.
c. His father is an engineer. d. His brother is an engineer.
4. What is he doing?
a. He is learning to play guitar. b. He is learning to play football.
c. He is learning to drawing. d. He is learning to speak English.
5. What does he like to play?
a. He likes to play football. b. He likes to play badminton.
c. He like to play video games. d. He likes to play video games.
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Vocabulary Focus
Topic: Myself
Direction: Listen to the You Tube carefully, look at the picture, and the repeat
aloud.
1. name

My name is Tom.
2. grade

I am in grade ninth.
3. father

My father is a lawyer.
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4. mother

My mother is a cook.
5. family

There are six people in my family.
6. brother

My brother is a policeman.
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7. sister

My sister is a student.
8. twin

They are twins.
9. play

My brother likes to play football.
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10. lawyer

My uncle is a lawyer.
10. student

We are in ninth grade.
11. daughter

This is my daughter. Her name is Jane.
12. video game

My brother likes to play video game.
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Exercise
Direction: Matching the words in column A with the definitions in column B.
A
B
………….. 1. name
a. a boy or man who has the same mother and
father as another person
………….. 2. grade
b. one of two children born at the same time to
the same mother
………….. 3. mother
c. a person who is trained and qualified to advise
people about the law and to represent them in
court, and to write legal documents
………….. 4. father
d. a group consisting of one or two parents and
their children
………….. 5. brother
e. a level of ability or rank that somebody has
in an organization
………….. 6. twin
f. a male parent of a child or an animal; a
person who is acting as the father to a child
………….. 7. lawyer
g. a person who is studying at a university or
college
………….. 8. family
h. to do things for pleasure, as children do; to
enjoy yourself, rather than work
………….. 9. student
i. a word or words that a particular person,
animal, place or thing is known by
………….. 10. play
j. a female parent of a child or animal; a person
who is acting as a mother to a child
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Dialogues
Situation: Today Jane and her mother meet her mother’s friend at the
market.
Linda: Hi! Mary. How nice to see you here?
Mary: It is nice to see you again.
Linda: This is my daughter.
Mary: Hello! What is your name?
Jane: Hello! My name is Jane.
Mary: How old are you, Jane?
Jane: I am thirteen years old.
Mary: Oh! I have a thirteen years old, too. His name is Jack. Jack is in ninth
grade. He has two brothers. They are twenty – five and thirty years old.
Jane: I am in ninth grade, too. I have a brother. His name is David. He is twenty
years old.
Linda: I hope Jane and David can meet yours sons one day.
Mary: I hope so, too. My sons like to play football.
Jane: David likes to play football, too. I like to play volleyball.
Linda: See you again soon. Bye bye, Mary.
Mary: Good bye!
Jane: Bye bye!
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Grammar Focus
Question words
Question Words คือ คำที่ใช้แสดงคำถำม มีดังนี้
1. What หมำยถึง อะไร คำนี้เป็นได้ทั้ง adjective และ pronoun ใช้ถำมเกี่ยวกับคน สัตว์
สิ่งของ เช่น
1.1 ใช้ถำมเกี่ยวกับสัตว์ สิ่งของ
What? I can’t here you. ใช้ถำมเมื่อเรำได้ยินไม่ชัดเจนว่ำเขำพูดอะไร
What time is it? ถำมเกี่ยวกับเวลำว่ำเป็นเวลำเท่ำไหร่แล้ว
What did the girls watch? เด็กหญิงพวกนั้นเฝ้ำดูอะไร
What will you do in the future? เธออยำกจะเป็นอะไรในอนำคต
1.2 ใช้ถำมถึงบุคคลจะหมำยถึงอำชีพ (profession) สถำนภำพ (status) หรือเชื้อชำติ
(nationality) เช่น
What is your father? ถำมเกี่ยวกับอำชีพของพ่อ
What are you? ถำมเกี่ยวกับอำชีพของฟัง
What is your friend? ถำมเกี่ยวกับเชื้อชำติเพื่อนของผู้ฟัง
What did he discover? เขำค้นพบอะไร
กรณีที่ what เป็น object ของ preposition จะวำง preposition ไว้ท้ำยประโยค เช่น
What is this made of? ของสิ่งนี้ทำมำจำกอะไร
What are you laughing at? เธอหัวเรำะเยำะอะไร
1.3 ใช้ถำมเกี่ยวกับลักษณะรูปร่ำง และสภำพควำมเป็นไปของคน สัตว์ สิ่งของ เช่น
What is Jane like? ถำมเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่ำงของเจน
What is the weather like today? วันนี้อำกำศเป็นอย่ำงไร
1.4 What……….for? ถำมเกี่ยวกับเหตุผล เช่น
What is this tool used for? เครื่องมือนี้ใช้สำหรับอะไร
2. Where หมำยถึง ที่ไหน ใช้ถำมถึงสถำนที่ หรือที่ที่จะไป เช่น
Where did you come from? เธอมำจำกไหน
Where do you meet her? เธอจะพบผู้หญิงคนนั้นได้ที่ไหน
Where are you going? เธอจะไปไหน
3. Who เป็น pronoun อย่ำงเดียวใช้กับคนและสัตว์จะใช้เป็นประธำน (subject) เสมอ
เมื่อเป็นคำถำมมีรูปแบบดังนี้
Who is that man? ชำยคนนั้นคือใคร
Who is the director of our school? ใครเป็นผู้อำนวยกำรโรงเรียนของเรำ

9
Who opened the door? ใครเปิดประตู
Who is that girl? เด็กหญิงคนนั้นเป็นใคร
4. When เมื่อไร ใช้ถำมถึงเวลำ ที่ไม่เจำะจง เป็น adverb อย่ำงเดียว เช่น
When do you go home? เธอจะกลับบ้ำนเมื่อไหร่
When will you go to London? เธอจะไปกรุงลอนดอนเมื่อไหร่
When do you do your homework? เธอทำกำรบ้ำนเมื่อไร
When do banks open? ธนำคำรเปิดทำกำรกี่โมง
5. Why หมำยถึง ทำไม ใช้ถำมเมื่อต้องกำรทรำบเหตุผล สำเหตุ หรือวัตถุประสงค์ เวลำตอบ
ต้องใช้ because, in order to, to, so as to, หรือ for เช่น
Why are you wearing that coat? ทำไมเธอจึงสวมเสื้อคลุม
Because it is very hot. เพรำะมันร้อนมำก
Why didn’t you do your homework? ทำไมเธอจึงไม่ทำกำรบ้ำน
Why did you come late? ทำไมเธอมำสำย
Why do we have to study about grammar? ทำไมเรำต้องเรียนไวยำกรณ์
Why did you go to the bookshop? ทำไมเธอไปที่ร้ำนขำยหนังสือ
6. How หมำยถึง อย่ำงไร ใช้ถำมในลักษณะอำกำร วิธีกำรเดินทำง กำรขนส่ง เครื่องมือ
และขึ้นต้นประโยคสำหรับกำรทักทำย เช่น
How do you go to school? เธอมำโรงเรียนโดยวิธีใด
How did the old man walk? ชำยชรำเดินอย่ำงไร
How does she play volleyball? เธอเล่นวอลเลย์บอลเป็นอย่ำงไรบ้ำง
How do cut it? เธอตัดมันได้อย่ำงไร
How are you? เธอสบำยดีหรือ
7. Which มีควำมหมำยว่ำ คนไหน สิ่งไหน ตัวไหน เป็นได้ทั้ง adjective และ pronoun
เป็นกำรถำมเพื่อให้เลือกจำกจำนวนสอง หรือจำกจำนวนที่ได้จำกัดไว้ เช่น
Which subject do you prefer, math or English?
เธอชอบวิชำไหนมำกกว่ำ คณิตศำสตร์ หรือ ภำษำอังกฤษ
Which is your car? รถยนต์ของเธอคันไหน
Which shirt do you like? เธอชอบเสื้อเชิ้ตตัวไหน
Which one is your cat? แมวของเธอคือตัวไหน
Which one is your sister? น้องสำวของเธอคือคนไหน
8. Whom ใช้เป็นคำถำมหมำยถึง ใคร เป็น pronoun อย่ำงเดียว ใช้ถำมถึงคนในกรณีที่
บุคคลคนนั้นทำหน้ำที่เป็น object (กรรม) ของกริยำในประโยค เช่น
Whom do you love? เธอรักใคร
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Who loves you? ใครรักเธอ
Whom did you see at school? เธอเห็นใครที่โรงเรียนบ้ำง
Whom did you invite? เธอเชิญใคร
Whom did you give money? เธอให้เงินใคร
9. Whose หมำยถึง ของใคร เป็นได้ทั้ง adjective โดยจะอยู่หน้ำคำนำม (noun) และ
pronoun (คำสรรพนำม) ซึ่งไม่มีคำนำมตำมมำ ใช้กับคนเท่ำนั้น เพื่อถำมถึงเจ้ำของ เช่น
Whose book is this? นี่หนังสือของใคร
Whose dog is walking? สุนัขของใครกำลังเดิน
Whose motorcycle is parking over there?
รถจักรยำนยนต์ของใครกำลังจอดอยู่ที่นั่น
Whose car is that? นั่นคือรถยนต์ของใคร
Whose shoes are those? นั่นรองเท้ำใคร
10. How long หมำยถึง นำนหรือยำวเท่ำใด ใช้ถำมเกี่ยวกับระยะเวลำว่ำนำนเท่ำใด หรือ
ถำมเกีย่ วกับควำมยำวของสิ่งของต่ำง ๆ เช่น
How long have you been here? เธออยู่ที่นี่นำนเท่ำไหร่แล้ว
How long is your ruler? ไม้บรรทัดของเธอยำวแค่ไหน
How long is this road? ถนนเส้นนี้ยำวแค่ไหน
How log is the Chao Praya River? แม่น้ำเจ้ำพระยำยำวแค่ไหน
How long do I have to wait for the next train?
ฉันต้องรอรถไฟขบวนถัดไปนำนแค่ไหน
11. How often หมำยถึง บ่อยแค่ไหน ใช้ถำมเกี่ยวกับควำมถี่ว่ำ บ่อยแค่ไหน เช่น
How often does it rain? ฝนตกบ่อยแค่ไหน
How often do you play football? เธอเล่นฟุตบอลบ่อยแค่ไหน
How often do you go to Hau Hin? เธอไปเที่ยวหัวหินบ่อยแค่ไหน
How often does your sister get up late? น้องสำวของเธอตื่นสำยบ่อยแค่ไหน
How often do you go to the cinema? เธอไปดูหนังบ่อยแค่ไหน
12. How much หมำยถึง มำกเท่ำไร ใช้ถำมจำนวนมำกน้อยของคำนำมนับไม่ได้ ถำมรำคำสินค้ำ
ถำมน้ำหนัก และถำมเกี่ยวกับมำตรำบวก ลบ คูณ หำร เช่น
How much money do you have? เธอมีเงินเท่ำไร
How much sugar do you want? เธอต้องกำรน้ำตำลมำกแค่ไหน
How much water do you drink a day? คุณดื่มน้ำมำกเท่ำไรต่อวัน
How much is it? มันรำคำเท่ำไร
How much are these shoes? รองเท้ำพวกนี้รำคำเท่ำไร
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13. How many หมำยถึง มำกเท่ำไร ใช้ถำมเกี่ยวกับจำนวนมำกน้อยของคำนำมพหูพจน์
ทั้งนี้มีหลักอยู่ว่ำ ไปถำมจำนวนของคำนำมใด ให้วำงไว้หน้ำคำนำมตัวนั้น เช่น
How many cups of coffee do you drink? เธอดื่มกำแฟกี่แก้ว
How many books do you have? เธอมีหนังสือกี่เล่ม
How many students are there in this class? นักเรียนห้องนี้มีกี่คน
How many umbrellas does your sister have? น้องสำวของเธอมีร่มกี่กัน
How many pens are there on the table? ปำกกำอยู่บนโต๊ะมีกี่ด้ำม
14. How tall หมำยถึง สูงเท่ำไร ใช้ถำมเกี่ยวกับควำมสูงที่ไม่สูงมำกนัก เช่น
How tall are you? เธอสูงเท่ำไร
How tall is your friend? เพื่อนของเธอสูงเท่ำไร
15. How high หมำยถึง สูงเท่ำไร ใช้กับควำมสูงที่สูงมำก เช่น ตึก ภูเขำ ต้นไม้ เช่น
How high is this building? ตึกนี้สูงเท่ำไร
How high is Doi Suthep? ดอยสุเทพสูงเท่ำไร
How high is the Golden Gate? สะพำนโกลเด้นเกตสูงเท่ำไร
How high does a plane fly? เครื่องบินบินสูงเท่ำไร
How high can birds fly? นกสำมำรถบินสูงเท่ำไร
…………………………………………………….
Exercise 1
Direction: Use the question words in the bank to complete each question.
1. …………………….books are these?
2. …………………….is this road?
1. Whose
3. …………………….sits at your table?
2. Where
4. …………………….do you live?
3. How
5. …………………….is your birthday?
4. When
6. …………………….is your car?
7. …………………….do you want to eat for lunch? 5. Why
6. What
8. …………………….are you crying?
9. …………………….old are you?
7. How many
10. ………………….books are these?
8. Who

9. Which
10. How long
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Exercise 2
Direction: Look at these pictures and choose the best answer.
1. What do you wear when riding a bike?

2. What do you do at school?

3. Where does a bird live?

farm
4. How do you feel if your teacher says, “good job!”?

tree
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5. How do you go to school?

bus

airplane

train

6. How long is your ruler?

book

pen

ruler

eraser

house

sea

7. Where do you live?

8. Which one is your car?

train
9. When does your school begin?

road roller

car
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10. Who is your friend?

batman

mummy

giant

girl

แหล่งที่มา
สำรำญ คำยิ่ง. (2550). Advanced English Grammar for High learners.
กรุงเทพมหำนคร:วี.เจ.
https://www.englishclub.com/vocabulary/wh-question-words.htm
http://www.myenglishpages.com/
http://www.bkkenglish.com/classroom-language/wh-questions/
https://itunes.apple.com/us/app/autism-ihelp-wh-question/
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Reading Focus
Topic: Myself
Direction: Read the following passage and choose the best answers.
My name is Tom. I am fifteen years old. I am in grade ninth.
My father is an engineer. I live at 15 Moo. 1 Banmaisamukkee, Chibadan,
Lop Buri zip code 15130. There are six people in my family. They are father,
mother, brother, sister, me, and sister. My mother is a journalist. My father is
an engineer. My brother is a soldier. My sister is an interpreter. I and my sister
are students. My brother is thirty-five years old. My sister is thirty years old.
My sister is ten years old. I was born on Monday. I go to school by motorcycle.
I like to learn English and science. I can speak English. I like to play football
in my free time. My favourite food is sour prawn soup. My favourite sport is
volleyball. I like to watch sport news at TV. I study English because I like
English. I would like to be an interpreter in the future.
1. How old is Tom?
Tom is ………………………..years old.
2. What does is Tom in?
He is in………………………………………..grade.
3. Where does Tom live?
He lives at…………………………………………………………………………………………
4. How many people are there in his family?
There are……………………………………………people in his family.
5. What would Tom like to be in the future?
Tom would like to be……………………………in the future.
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Exercise
Topic: Myself
Direction: Draw the picture about yourself and introduce yourself.

Hello! My name is ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Post-test
UNIT 1: PERSONAL IDENTIFICATION
Topic: Myself
Direction: Read the following passage and choose the best answer.
My name is Tom. I am a student. I am fourteen years old.
I a twin sister. Her name is Mary. We are both in Grade ninth.
My father is an engineer. My mother is a journalist. I am learning
to speak English. I love my new school and news friends. I like
Thai food. I like to play football and guitar.
1. How old is Tom?
a. He is fourteen years old. b. He is thirteen years old.
c. He is twelve years old.
d. He is ten years old.
2. Who is his sister?
a. His sister is Mary.
b. His sister is Grade ninth.
c. His sister is twin.
d. His sister is a student.
3. Who is an engineer?
a. His uncle is an engineer. b. His mother is an engineer.
c. His father is an engineer. d. His brother is an engineer.
4. What is he doing?
a. He is learning to play guitar. b. He is learning to play football.
c. He is learning to drawing. d. He is learning to speak English.
5. What does he like to play?
a. He likes to play football. b. He likes to play badminton.
c. He like to play video games. d. He likes to play video games.
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Answer Key
Topic: Myself
1. a

2. d

Pre-test
3. c

4. d

Vocabulary focus
3. j
4. f
8. d
9. g

1. i
6. b

2. e
7. c

1. Whose
6. Which

Grammar Focus
Exercise 1
2. How long 3. Who
4. Where
7. What
8. Why
9. How

1. helmet
6. ruler
1. fifteen

2. learn
7. house

Exercise 2
3. nest
8. car

2. ninth

Reading Focus
3. Lop Buri 4. six

4. happy
9. 8:30

5. a
5. a
10. h

5. When
10. How many
5. bus
10. girl
5. interpreter

กำรเขียนเพื่อแนะนำตนเองให้อยู่ในดุลยพินิจครูผู้สอน
1. a

2. d

Post - test
3. c

4. d

5. a
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แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ตามแนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
UNIT1: PERSONAL IDENTIFICATION
TOPIC 1: Myself

จัดทาโดย
ฐณมน สมชนะ
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ตามแนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2

จัดทาโดย
ฐณมน สมชนะ
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ ตำมแนวคิดเชิงทฤษฎีกำรเรียนรู้
อย่ำงมีควำมหมำย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบ
กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ สำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษพื้นฐำน รหัสวิชำ อ 21101
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เพื่อฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ วิธีกำรจัดกิจกรรม
จะสำมำรถช่วยให้นักเรียนใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงคล่องแคล่ว และเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงรวดเร็ว
แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพือ่ ควำมเข้ำใจ เล่มนี้ เป็นแบบฝึกทักษะกำรอ่ำน
เพื่อควำมเข้ำใจที่ใช้คำศัพท์ตำมระดับชั้นเรียน มีหลำกหลำยรูปแบบ และสีสันสวยงำมน่ำสนใจ
ช่วยให้นักเรียนสนใจกิจกรรมกำรเรียนรู้มำกขึ้น เนื้อหำเป็นไปตำมบริบทของ CEFR ที่เน้น
กำรนำไปใช้สื่อสำรในชีวิตประจำวัน โดยเน้นทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนสอดคล้องกับ
มำตรฐำนและตั ว ชี้ วั ด ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 และหลักสูตรสถำนศึกษำ
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ
ตำมแนวคิ ด เชิงทฤษฎีกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอนที่จะนำไปใช้ต่อไป
ฐณมน สมชนะ
ผู้จัดทำ
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คาชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ตามแนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
แบบฝึ ก ทั ก ษะกำรอ่ ำ นภำษำอั ง กฤษเพื่อควำมเข้ำใจ ตำมแนวคิดเชิงทฤษฎี
กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 มีส่วนประกอบดังนี้
1. คำชี้แจง
2. สำระสำคัญ ตัวชี้วัด สำระกำรเรียนรู้ของแบบฝึก
3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
4. แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
5. Vocabulary Focus
6. Dialogues
7. Reading Focus
8. Practice
9. Post-test
10. Answer Key

ขั้นตอนกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ
ตำมแนวคิดเชิงทฤษฎีกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย
สาหรั บ ครู
แบบฝึ ก ทั ก ษะกำรอ่ ำ นภำษำอั ง กฤษเพื่ อ ควำมเข้ำใจตำมแนวคิดเชิงทฤษฎี
กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ 2 ใช้ เ ป็ น สื่ อ ประกอบ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศพื้นฐำน สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 โดยมีขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม ดังนี้
1. ครูแจกแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ ให้นักเรียนทุกคน
2. นักเรียนฟังอธิบำยวิธีกำรเรียนจำกครู
3. เวลำที่ใช้ในกำรเรียน 2 คำบ (คำบละ 50 นำที)
4. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และบันทึกคะแนนไว้
5. นักเรียนศึกษำ vocabulary focus จำก You Tube เพื่อฝึกทักษะกำรฟัง
6. ให้นักเรียนศึกษำเนื้อหำสำระให้เข้ำใจและทำตำมขั้นตอนให้ครบ ครูสังเกต
พฤติกรรมและบันทึกผล
7. เมื่อเรียนจบแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)
8. ตรวจและแจ้งคะแนนให้นักเรียนทรำบ และบันทึกคะแนนและมอบดำวให้
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 1 ดวง เพื่อรับรำงวัล English Award ในวันเปิดภำคเรียนต่อไป

ขั้นตอนกำรใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ
ตำมแนวคิดเชิงทฤษฎีกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย
สาหรับนักเรียน
แบบฝึ ก ทั ก ษะกำรอ่ ำ นภำษำอั ง กฤษเพื่ อ ควำมเข้ำใจตำมแนวคิดเชิงทฤษฎี
กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เป็นแบบฝึกทักษะกำรอ่ำน
ภำษำอังกฤษตำมแนวกำรสอนของ CEFR มีข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียน ดังนี้
1. ทำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ
2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
3. อ่ำนเนื้อหำสำระแต่ละเรื่องให้เข้ำใจก่อนลงมือปฏิบัติ ถ้ำมีข้อสงสัยให้ถำมครู
และทำตำมคำแนะนำแต่ละแบบฝึก
4. ทำแบบฝึกแต่ละแบบฝึกอย่ำงตั้งใจและรอบคอบ
5. เมื่อเรียนครบทุกขั้นตอนแล้ว ทำแบบทดสอบหลังเรียน (post-test)
6. ตรวจผลงำนนักเรียน เพื่อวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักเรียน
7. นักเรียนที่มีผลกำรเรียนสูงสุด 3 ลำดับแรกรับดำวทอง เงิน และทองแดง
สะสมไว้เพื่อรับรำงวัล English Award ภำคเรียนต่อไป

แผนผังลาดับขั้นตอนการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ตามแนวคิดเชิงทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ่านคาชี้แจง
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
1. อ่านเนื้อหาสาระ
2. ทาแบบฝึกหัด
3. ตรวจคาตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน

ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ทำ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ศึกษาบทเรียนตอนต่อไป

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกควำมหมำยของคำศัพท์จำกเรื่องที่อ่ำนได้ (cognitive domain: K)
2. อ่ำนออกเสียงคำศัพท์ตำม You Tube ได้อย่ำงถูกต้อง (Psychomotor: P)
3. ตอบคำถำมแบบฝึกหัดได้อย่ำงถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป (K)
4. นำคำศัพท์ใช้ในกำรแต่งประโยคเพื่อแนะนำตนเองได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
กับกำลเทศะ (P)
5. อ่ำนเนื้อหำสำระแล้วสรุปใจควำมสำคัญได้ ( K)
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในกำรทำงำนอยู่เสมอ (Affective
Domain: P)

สาระการเรียนรู้
และ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
สำระที่ 1 ภำษำเพื่อกำรสื่อสำร
สำระที่ 2 ภำษำและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู้
มำตรฐำน ต 1.1 เข้ำใจและตีควำมเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ และ
แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงมีเหตุผล
มำตรฐำน ต 1.2 มีทักษะกำรสื่อสำรทำงภำษำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่ำวสำร
แสดงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำตรฐำน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ควำมคิดรวบยอด และควำมคิดเห็นใน
เรื่องต่ำง ๆ โดยกำรพูดและกำรเขียน
มำตรฐำน ต 2.1 เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ
และนำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับกำลเทศะ
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ม. 2 / 2 อ่ำนออกเสียงข้อควำม ข่ำว โฆษณำ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้อง
ตำมหลักกำรอ่ำน
ต 1.2 ม. 2 / 2 สนทนำและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่ำง ๆ ใกล้ตัว
สถำนกำรณ์ ข่ำว เรื่องที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม และสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม
ต 1.2 ม. 2 / 4 เลือก / ระบุหัวข้อเรื่อง ใจควำมสำคัญ รำยละเอียดสนับสนุน และ
แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่ำนจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
และยกตัวอย่ำงประกอบ
ต 1.3 ม. 2 / 1 พูดและเขียนบรรยำยเกี่ยวกับตนเอง ประสบกำรณ์ ข่ำว / เหตุกำรณ์
/ เรื่อง / ประเด็นต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมสนใจ
ต 2.1 ม. 2 / 1 เลือกใช้ภำษำ น้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะสมกับบุคคลและ
โอกำสตำมมำรยำททำงสังคมและวัฒนธรรมของเจ้ำของภำษำ

