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   การอา่นเป็นทกัษะสําคญัท่ีชว่ยปรับและขยายประสบการณ์ของมนษุย์ ทัง้ยงัชว่ยให้สามารถใช้

เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และสร้างความเพลิดเพลินจากหนงัสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ ได้มากและเป็นท่ี

ยอมรับโดยทัว่ไปวา่ความสําเร็จในการเรียนของเดก็สว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัความสามารถในการอ่าน อา่นช้า 

ขาดความเข้าใจในการอา่น และไมส่ามารถจดจําเร่ืองท่ีอ่านได้ ย่อมทําให้การเรียนวิชาตา่ง ๆ ไมไ่ด้ผลไป

ด้วย ทําให้นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายวิตกกงัวลหรือเกิดความท้อแท้ไมอ่ยากเรียนตอ่ไป การอา่นจงึเป็น

เคร่ืองมือท่ีนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการตา่งๆ ย่ิงไปกวา่นัน้ การอา่น จะชว่ยทําให้นกัเรียนค้นหา

ความรู้เพิ่มเตมิในสิ่งท่ีตนอยากรู้ ขยายความรู้ให้กว้างขวางย่ิงขึน้ ฉะนัน้ การอ่านจงึเป็นบนัไดไปสู่

ความสําเร็จอีกหลายด้าน 

   แบบฝึกเสริมทกัษะการอา่นจบัใจความภาษาองักฤษ โดยใช้การสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed 

Reading-Thinking Activity) ชดุนี ้จดัทําขึน้เพ่ือพฒันาทกัษะในการอา่นจบัใจความภาษาองักฤษ ฝึกให้

ผู้ เรียนมีนิสยัใฝ่เรียนรู้ รักการอา่น รู้จกัแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและนําความรู้ท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวนั มีสมรรถนะในการส่ือสาร และมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์  มีความซ่ือสตัย์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

มุง่มัน่ในการทํางาน และรักความเป็นไทย นกัเรียนมีความรู้และมีทกัษะในการอ่านขา่ว บทความ           

บทสนทนา เร่ืองราวตา่ง ๆ เละเข้าใจเนือ้เร่ืองจากการอา่น แบบฝึกเสริมทกัษะการอา่นจบัใจความ

ภาษาองักฤษ ชดุนีมี้ทัง้หมด 8 เร่ือง ดงันี ้

   

เร่ืองท่ี 1   Nancy’s School Day เร่ืองท่ี 5   Save the Earth  

เร่ืองท่ี 2    Our Beautiful Garden เร่ืองท่ี 6   My Lovely Pet 

เร่ืองท่ี 3   The Students’ Interesting Hobbies  เร่ืองท่ี 7   A Toothache 

เร่ืองท่ี 4   Our Happy Family เร่ืองท่ี 8   Blue Whales 

  

               ผู้จดัทําหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ โดยใช้การสอน

อา่นแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ชดุนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนและผู้ ท่ีสนใจ ใน

การพฒันาทกัษะการอา่นจบัใจความภาษาองักฤษได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

                                                                                                  สพุิน  เลีย้งพานิชย์ 

คาํนํา 



 

สารบัญ 

                  

            เร่ือง                                                                             หน้า 
 

     คําแนะนําสําหรับครู                                                                                     1 

     คําแนะนําสําหรับนกัเรียน                                                                             2 

     สาระและมาตรฐานการเรียนรู้                                                                       3 

     แบบทดสอบก่อนเรียน                                                                                  4 

     Pre reading                                                                                               6 

     Text : Nancy’s School Day                                                                        7 

     Practice 1                                                                                                  8 

     Practice 2                                                                                                  9 

     Practice 3                                                                                                10 

     Practice 4                                                                                                11 

     Practice 5                                                                                                12 

     Practice 6                                                                                                13 

    แบบทดสอบหลงัเรียน                                                                                 14 

    เฉลย                                                                                                         16 

     บรรณานกุรม                                                                                            20 

     

 

 

 

 

 

 

 



คาํแนะนําสาํหรับครู 
 

                                                 

  

               แบบฝึกเสริมทกัษะการอา่นจบัใจความภาษาองักฤษ โดยใช้การสอนอ่านแบบ DR-TA 

(Directed Reading-Thinking Activity) นี ้ใช้ร่วมกบัแผนการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) เพ่ือให้แบบฝึกเสริมทกัษะนี ้เป็นประโยชน์สําหรับนกัเรียนมากย่ิงขึน้ ครู

ควรปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงันี ้  

   1. แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านชดุนีใ้ช้สําหรับเสริมการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้

ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

   2. ครูควรศกึษาขัน้ตอนการใช้แบบฝึก เนือ้หา กิจกรรมตัง้แตต้่นจนจบให้เข้าใจอย่างละเอียด 

ก่อนนําไปใช้กบันกัเรียน 

   3. ครูชีแ้จงขัน้ตอนการใช้แบบฝึกและให้นกัเรียนศกึษาคําแนะนําสําหรับนกัเรียน 

   4. ครูให้นกัเรียนทํากิจกรรมตามแบบฝึกเป็นกลุม่ โดยครูเป็นผู้จดักลุม่ให้ ซึง่นกัเรียนแตล่ะกลุม่

นัน้เป็นนกัเรียนท่ีเก่ง ปานกลางและออ่น รวมอยูใ่นกลุม่เดียวกนั กลุม่ละ 5-6 คน   

   5. ครูควรกําชบัให้นกัเรียนทําแบบฝึกด้วยความซ่ือสตัย์ ตามขัน้ตอนโดยไมด่เูฉลยก่อนลงมือ

ปฏิบตัจิริง 

   6. ครูควรทําหน้าท่ีเป็นผู้ให้คําแนะนําและให้ความชว่ยเหลือนกัเรียนเพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม

ประสบความสําเร็จ 

   7. ครูควรให้กําลงัใจนกัเรียน ชมเชย เพ่ือสง่เสริมและกระตุ้นให้นกัเรียนมีกําลงัใจในการพฒันา

ความสามารถในการอ่านของตนเองตอ่ไป 
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คาํแนะนําสาํหรับนักเรียน 
 

                                                  

  

              เพ่ือให้แบบฝึกเสริมทกัษะการอา่นจบัใจความภาษาองักฤษ โดยใช้การสอนอา่นแบบ DR-TA 

(Directed Reading-Thinking Activity) นี ้เป็นประโยชน์สําหรับนกัเรียนมากท่ีสดุควรปฏิบตั ิดงันี ้

   1. นกัเรียนมีความซ่ือสตัย์ตอ่ตนเอง ทํากิจกรรมตามลําดบัขัน้ตอนอยา่งเคร่งครัดไม่ดเูฉลยก่อน

ลงมือปฏิบตัจิริง 

   2. นกัเรียนแบง่กลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน โดยครูเป็นผู้แบง่กลุม่ให้ ซึง่สมาชิกในแตล่ะกลุ่มต้องเป็น

นกัเรียนท่ีเก่ง ปานกลางและออ่น รวมอยูใ่นกลุม่เดียวกนั 

   3. นกัเรียนสง่ตวัแทนรับแบบฝึกเสริมทกัษะการอา่นจบัใจความภาษาองักฤษ โดยใช้การสอน

อา่นแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity)  

   4. นกัเรียนศกึษาเนือ้หาและร่วมมือกนัทําแบบฝึกตามลําดบัขัน้ตอน    

   5. นกัเรียนเขียนคําตอบลงในกระดาษท่ีครูเตรียมให้ ห้ามนกัเรียนขีดหรือเขียนข้อความใด ๆ ลง

ในแบบฝึกเป็นอนัขาด 

   6. หากพบปัญหาระหวา่งการใช้แบบฝึกนกัเรียนควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากครู 

              7. เม่ือศกึษาและทําแบบฝึกเสร็จแล้วให้นกัเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน เพ่ือประเมินความรู้

หลงัการใช้แบบฝึก ถ้าผลการประเมิน ไมผ่า่นร้อยละ 80 ควรศกึษาเนือ้หาใหมแ่ละทําแบบฝึกซํา้    

              8. นกัเรียนดเูฉลย หากมีข้อสงสยัให้ขอคําอธิบายจากครู 

              9. นกัเรียนใช้เวลาศกึษาแบบฝึกเลม่นี ้จํานวน 2 คาบ คาบละ 60 นาที 

             10. หากนกัเรียนศกึษาแบบฝึกไมท่นัหรือยงัไมเ่ข้าใจ นกัเรียนสามารถนําแบบฝึกไปศกึษาเพิ่มเตมิ

นอกเวลาเรียนได้ เพ่ือให้เข้าใจมากย่ิงขึน้ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

 

 

 

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

มาตรฐาน  ต 1.1  เข้าใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากส่ือประเภทตา่งๆ และแสดง 

                         ความคดิเห็น  อยา่งมีเหตผุล 

มาตรฐาน ต 1.3  นําเสนอข้อมลูขา่วสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ  

                   โดยการพดู  และการเขียน 

 

 

 
  

 1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของคําศพัท์ สํานวนและประโยคท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นได้ 

 2. นกัเรียนสามารถบอกใจความสําคญัและตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอา่นได้  

 3. นกัเรียนสามารถเขียนแผนผงัเพ่ือแสดงข้อมลูตา่งๆ จากเร่ืองท่ีอา่นได้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อน

เรียนแบบฝึกนะคะ 
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Read the passage below, and then choose the best answer. [Number 1-6] 

 

     

 

 

 

 

 

1. What does Nancy look like?  

    1. She is nice.                                       2. She is small. 

    3. She is young.                                   4. She is beautiful.  
 

2. How old is she? 

    1. She is ten years old.                        2. She is eleven years old. 

    3. She is twelve years old.                  4. She is thirteen years old. 
 

3. What is her nationality? 

    1. She is Thai.                                        2. She is Australia. 

    3. She is Australian.                             4. She is English. 
 

4. How does she go to school? 

    1. By bicycle.                                       2. By motorcycle.               

    3. By walk.                                            4. By car. 
 

5. When does her school start? 

    1. At 8 am.                                            2. At 8.30 am.   

    3. At 8.30 pm.                                       4. At 3.30 pm. 

 

 
 

       Nancy is a small girl. She is twelve years old. She lives in Australia. She has 

got one sister, Nuny. Nancy loves her school. Her school starts at half past 

eight in the morning and finishes at half past three in the afternoon.  

She always goes to school by bike. Every morning, she always cleans the 

classrooms and the bathrooms with her friends. These are the students’ duties.  

Pre-test 
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6. What is her duty at school?  
    1. Going to school.                             2. Singing with friends.   

    3. Cleaning the clothes.                    4. Cleaning the classrooms. 
 

Read the passage below, and then choose the best answer. [Number 7-10] 

 

 

 

 

 

 

7. What is her favorite subject? 

   1. Her favorite subject is art.                   2. Her favorite subject is maths.   

   3. Her favorite subject is science.          4. Her favorite subject is English.  
 

 8. What does she do at noon? 

   1. She studies English.                         2. She plays games.   

   3. She sings with her friends.              4. She does her homework with friends.   
 

 9. Nancy and her friends are _________________ because of singing. 

   1. sad                                                 2. joyful        

   3. tired                                               4. hungry 
 

10. What does she like to do?  

    1. She likes chatting on the Internet.   

    2. She likes doing her homework. 

    3. She likes singing on the Internet.    

    4. She likes playing games on the Internet. 
 

    

           

 

      Nancy has got English, maths, PE, music, art, science and social studies. 

She loves to study English and music. She loves to sing with her friends after 

lunch. This brings them happy time. Nancy likes talking to her friends in England 

on the Internet.   

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

                           1. What can you see in the picture? 

                           2. What are the children? 

                           3. Where are they? 

                           4. What are they doing?  

 

 

      

 

 

Nancy’s School Day 
 

Pre-Reading 

Try to think about it. 
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1    Nancy is a small girl. She is twelve years old. She lives in Australia.  

     She has got one sister, Nuny. Nancy loves her school. Her school starts at         

     half past eight in the morning and finishes at half past three in the  

     afternoon. She always goes to school by bike. Every morning, she always    

 5  cleans the classrooms and the bathrooms with her friends. These are the    

     students’ duties.  

     Nancy has got English, maths, PE, music, art, science and social    

      studies. She loves to study English and music. She loves to sing with her    

      friends after lunch. This brings them happy time. Nancy likes talking to her    

 10 friends in England on the Internet.     

 

 

 

Nancy’s School Day 
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From the first part 

             Nancy is a small girl. She is twelve years old. She lives in Australia.  

She has got one sister, Nuny. Nancy loves her school. Her school starts at half 

past eight in the morning and finishes at half past three in the afternoon.  

She always goes to school by bike. Every morning, she always cleans the 

classrooms and the bathrooms with her friends. These are the students’ duties.  

 

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    

 

Answer the questions:  

1. What is Nancy? 

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

2. Where does she live? 

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

Practice 1: While reading 
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From the second part 

             Nancy has got English, maths, PE, music, art, science and social   

studies. She loves to study English and music. She loves to sing with her   

friends after lunch. This brings them happy time. Nancy likes talking to her   

friends in England on the Internet.   

 

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    

 

Answer the questions:  

1. What is Nancy’s favorite subject? 

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

2. What does she like to do? 

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

 

 

Practice 2: While reading 
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Direction : Match the meaning in column B with the words in column A.  

 

Column   A 
 

Column   B 

................... 1.  start a. to bring something to an end; complete 

................... 2.  finish b. a room equipped for taking a bath or    

      shower 

................... 3. bike c. a room as in school or college 

................... 4.  classroom d. to begin or set out 

................... 5.  bathroom e. a bicycle 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practice 3 : While reading 
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Direction : Read the text and write T (true) or F (false).  

                   Then correct the false statement.  

 

……..1. Nancy is a big girl. 

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

……..2. She is Australian. 

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

……..3. She doesn’t have any sister. 

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

……..4. Her school starts at half past nine. 

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

……..5. She often goes to school by bike. 

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

……..6. Her favorite subjects are music and English. 

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

      

 

 

 

 

 

Practice 4 : Post reading 

Can you do it?  
Keep trying. 
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Direction : Read the text and answer the questions.  

1. How old is Nancy? 

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

2. How many sisters does she have? 

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

3. How does she go to school? 

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

4. What are her favorite subjects? 

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

5. What makes Nancy and her friends happy? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Practice 5 : Post reading 
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   Direction : Read the text and complete the spider graph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy’s school day  

age School 
starts at... 

Her favorite 
subjects are… Her duties at 

school are…… 

School 
finishes at..... 

Practice 6 : Post reading 
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Read the passage below, and then choose the best answer. [Number 1-6] 

 

     

 

 

 

 
 

 

1. What is her nationality? 

    1. She is English                                   2. She is Thai.  

    3. She is Australia.                              4. She is Australian.  

2. How does she go to school? 

    1. By motorcycle.                               2. By bicycle.  

    3. By car.                                             4. By walk.                                             

3. What does Nancy look like?  

    1. She is nice.                                       2.   She is young.   

    3. She is small.                                      4.  She is beautiful.  
 

4. When does her school start? 

    1. At 8.30 am.                                       2. At  8 am. 

    3. At 8.30 pm.                                       4. At 3.30 pm.    
 

5. What is her duty at school? 

    1. Going to school.                             2. Singing with friends.   

    3. Cleaning the classrooms.              4. Cleaning the clothes.   

 

 

 

 

       Nancy is a small girl. She is twelve years old. She lives in Australia. She has 

got one sister, Nuny. Nancy loves her school. Her school starts at half past 

eight in the morning and finishes at half past three in the afternoon.  

She always goes to school by bike. Every morning, she always cleans the 

classrooms and the bathrooms with her friends. These are the students’ duties.  

Post-test 
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6. How old is she?  
    1. She is twelve years old.                        2. She is thirteen years old. 

    3. She is ten years old.                              4. She is eleven years old. 
 

Read the passage below, and then choose the best answer. [Number 7-10] 

 

 

 

 

 

 

7. What does she do at noon? 

   1. She studies English.                2. She sings with her friends.     

   3. She plays games.                  4. She does her homework with friends.   
 

8. What does she like to do?  

    1. She likes doing her homework. 

    2. She likes singing on the Internet.       

    3. She likes chatting on the Internet.    

    4. She likes playing games on the Internet. 
 

9. What is her favorite subject? 

   1. Her favorite subject is art.                   2. Her favorite subject is science.   

   3. Her favorite subject is maths.             4. Her favorite subject is English.  
 

 10. Nancy and her friends are _________________ because of singing. 

   1. joyful                                              2. sad        

   3. tired                                               4. hungry 
 

 

    

           

      Nancy has got English, maths, PE, music, art, science and social studies. 

She loves to study English and music. She loves to sing with her friends after 

lunch. This brings them happy time. Nancy likes talking to her friends in England 

on the Internet.   

Don’t worry, 
 be happy. 
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Pre-test 

 

 

 

Practice 1: Suggested words; 

No Words Part of speech Meaning 

1 start v. เร่ิม 

2 half n. คร่ึง (จํานวน) 
3 past adj. ท่ีผา่นไปแล้ว  
4 finish v. เสร็จ จบ  เสร็จสิน้ 

5 bike n. จกัรยาน 
6 every adj. แตล่ะ  ทกุ ๆ 
7 bathroom n. ห้องนํา้ 
8 duty n. ความรับผิดชอบ  หน้าท่ี 

       

           Answer the questions:  

           1. She is a student. 

            2. She lives in Australia. 

 

 

 

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

2.   3 5.   2 8.   3  

3.   3 6.   4 9.   2  

Answer Keys 
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Practice 2 : Suggested words; 

No Words Part of speech Meaning 

1 music n. ดนตรี เพลง 

2 art n. ศลิปะ 
3 science n. วิทยาศาสตร์ 
4 social studies n. สงัคมศกึษา 

5 friend n. เพ่ือน 
6 bring v. พามา นําไปสู ่
7 England n. ประเทศองักฤษ 
8 lunch n. อาหารกลางวนั 

       

           Answer the questions:  

           1. Her favorite subjects are English and music. 

            2. She likes talking to her friends on the Internet. 

 

Practice 3 

           
1. d               

 
2.  a                  

 
3.  e                 

 
4.  c                

 
5.  b    

 

 

 

Answer Keys 
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Practice 4 

                              F   1. Nancy is a small girl. 

                              T   2. 

                              F   3.  She has got one sister. 

                              F   4.  Her school starts at half past eight. 

                              F   5.  She always goes to school by bike. 

                              T   6.    

Practice 5 

                             1. She is twelve years old. 

                             2. She has one sister. 

                             3. She always goes to school by bike. 

                            4. Her favorite subjects are English and music. 

                             5. Singing makes them happy. 

 

Practice 6 

           - age  

             : Twelve years old. 

          - School starts at ……  

             : half past eight in the morning.  

          - School finishes at …….  

             : half past three in the afternoon. 

          - Her duties at school are…. 

             : cleaning the classrooms and the bathrooms. 

         - Her favorite subjects are….. 

             : English and music. 

Answer Keys 

Good job! 
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Post-test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.   2 5.   3 8.   3  

3.   3 6.   1 9.   4  

Answer Keys 

Well done! 
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