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แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนส่ือประกอบการจัดการเรียนรู 

Health Problems รายวิชา อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

คูมือการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

 แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

ประกอบดวย คําแนะนําสําหรับครู คําแนะนําสําหรับนักเรียน สาระ มาตรฐานการเรียนรู และ

ตัวช้ีวัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ จุดประสงคการเรยีนรู

โดยใชเทคนิค เอส คิว โฟร อาร (SQ4R) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบฝกหัดและเฉลยแบบฝกหัด ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง จนทําให

เกิดทักษะการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา แบบฝกทักษะการอาน

โฟร อาร (SQ4R) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู เปนส่ือการเรียนการสอนที่

สามารถสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให

สูงข้ึน และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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 โดยใชเทคนิค เอส คิว โฟร อาร (SQ4R) ฉบับนี้ 

เปนส่ือประกอบการจัดการเรียนรู เรือ่ง Internet Addiction Signs of Mental 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 อีกทั้งยังใชเปน

คูมือการศึกษาคนควาดวยตนเองของนักเรียนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน 

 โดยใชเทคนิค เอส คิว โฟร อาร (SQ4R)  ฉบับนี้

ประกอบดวย คําแนะนําสําหรับครู คําแนะนําสําหรับนักเรียน สาระ มาตรฐานการเรียนรู และ

ตัวช้ีวัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ จุดประสงคการเรยีนรู ข้ันตอนการสอนอานภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ใบความรู 

แบบฝกหัดและเฉลยแบบฝกหัด ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง จนทําให

ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค เอส คิว 

จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู เปนส่ือการเรียนการสอนที่

สามารถสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

    ราตรี  พิมพศักดิ์ 
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 แบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ฉบับนี้

ภาษาอังกฤษ รวมกับแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

เรื่อง Internet Addiction Signs of Mental Health P

 1. ครูควรศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดเนื้อหาของแบบฝกทักษะ

การอานภาษาอังกฤษ รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

โฟร อาร (SQ4R) แผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งวิธีการวัดผลประเมินผลในการจัด

กิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเขาใจ

 2. ครูอธิบายวิธีการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ และบทบาทของ

นักเรียนใหเขาใจกอนทํากิจกรรม 

 3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรูของนักเรียน

กอนการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ

 4. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนกลุม 

โดยครูเปนผูจัดกลุมให ซ่ึงนักเรียนแตละกลุมนั้น 

นักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออนใหคละกัน กลุมละ 

 5. เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการอานภา

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําผลการทดสอบกอนเรียนและหลัง

บันทึกเปรียบเทียบผลเพื่อดูการพัฒนา 

 6. ครูควรสรุปผลการใชแบบฝกทักษะการอาน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษแตละครั้ง

ดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการใชครั้งตอไป
 

คําแนะนําสําหรับครู
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นภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค เอส คิว โฟร อาร (SQ4R) 

ฉบับนี้ ใชเปนแบบฝกทักษะการอาน

รวมกับแผนการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

of Mental Health Problems ครูควรปฏิบัติดังนี้  

ครูควรศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดเนื้อหาของแบบฝกทักษะ   

การอานภาษาอังกฤษ รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เอส คิว 

แผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งวิธีการวัดผลประเมินผลในการจัด

กิจกรรมโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเขาใจ 

รูอธิบายวิธีการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ และบทบาทของ

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรูของนักเรียน

การอานภาษาอังกฤษ 

ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเปนกลุม 

โดยครูเปนผูจัดกลุมให ซ่ึงนักเรียนแตละกลุมนั้น ครูตองวิเคราะหผูเรียนและจัด

เรียนที่เรียนเกง ปานกลาง และออนใหคละกัน กลุมละ 5-6 คน 

เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษครบแลว 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน แลวนําผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน

ครูควรสรุปผลการใชแบบฝกทักษะการอาน สภาพปญหาที่เกิดข้ึนระหวาง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษแตละครั้ง

ดวย เพื่อนําไปปรับปรุงในการใชครั้งตอไป 

แนะนําสําหรับคร ู
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เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพกับการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค เอส คิว โฟร อาร

บทบาทของตนเองอยางเครงครัด ดังนี้ 

 1. ศึกษาและทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเขาใจ

 2. ทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อประเมินความรู ความเขาใจเบ้ืองตน หรือ

ความรูเดิมในเรื่องที่อาน 

 3. นักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามคําช้ีแจงในแบบฝกทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษตามกลุมที่ครูกําหนด โดยทําตามลําดับข้ันตอน ใชกระบวนการกลุม

ในการศึกษาและทํากิจกรรมรวมกัน 

 4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรูความสามารถหลังจากทํากิจกรรม

กลุม หลังการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเ

การทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกอนเรียนเพื่อตรวจสอบ

ความกาวหนาของตนเอง 

 5. ในการทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการอา

ขอใหนักเรียนทําดวยความตั้งใจ ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมโดยใชกระบวนการ

กลุม มีความซ่ือสัตย ไมดูเฉลยกอนทํากิจกรรมและแบบทดสอบ

 6. หากนักเรียนคนใดเรียนไมทันหรือยังไมเขาใจ นักเรียนสามารถนําแบบฝก

ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อใหเขาใจ

มากย่ิงข้ึน 
 

 

คําแนะนําสําหรับนกัเรยีน
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เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพกับการเรียนรูจากการใชแบบฝกทักษะการอาน

เอส คิว โฟร อาร (SQ4R) นักเรียนควรปฏิบัติตาม

ศึกษาและทําความเขาใจการใชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหเขาใจ 

รียนเพื่อประเมินความรู ความเขาใจเบ้ืองตน หรือ

ๆ ตามคําช้ีแจงในแบบฝกทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษตามกลุมที่ครูกําหนด โดยทําตามลําดับข้ันตอน ใชกระบวนการกลุม     

ทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความรูความสามารถหลังจากทํากิจกรรม

ชแบบฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเรียบรอยแลว หลังจากนั้นนําผล

การทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกอนเรียนเพื่อตรวจสอบ

ในการทํากิจกรรมตามแบบฝกทักษะการอานภาษาองักฤษเพื่อความเขาใจ

ขอใหนักเรียนทําดวยความตั้งใจ ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมโดยใชกระบวนการ

กลุม มีความซ่ือสัตย ไมดูเฉลยกอนทํากิจกรรมและแบบทดสอบ 

คนใดเรียนไมทันหรือยังไมเขาใจ นักเรียนสามารถนําแบบฝก

อความเขาใจไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อใหเขาใจ

แนะนําสําหรับนกัเรยีน 
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สาระที ่1 ภาษาเพือ่การสือ่สาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตาง

                  แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล

 ตัวชี้วดั ม.3/2 อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ัน
                      ตามหลักการอาน 

ตัวชี้วัด ม.3/4 เลือก/ ระบุหัวขอเรื่อง 

                และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ

                ประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ

มาตรฐาน ต 1.3 นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง

                 ตาง ๆ โดยการพูดและการเขียน

 ตัวชี้วัด ม.3/2 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ

                        จากการวิเคราะหเรื่อง

                         ในความสนใจของสังคม
 

สาระ มาตรฐานการเรยีนรู

และตวัชีว้ดัการเรยีนรูภาษาตางประเทศ
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เขาใจและตีความเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ และ 

แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล 

อานออกเสียงขอความ ขาว โฆษณา และบทรอยกรองส้ัน ๆ  
 

ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน 

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือ 

ประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 

นําเสนอขอมูลขาวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง   

ๆ โดยการพูดและการเขียน 

พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ/ แกนสาระ หัวขอเรื่องที่ได 

จากการวิเคราะหเรื่อง/ ขาว/ เหตุการณ/ สถานการณที่อยู 

ในความสนใจของสังคม 

 

 

 

สาระ มาตรฐานการเรยีนรู 

และตวัชีว้ดัการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 
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-  ความรู (K) 

     1. อานออกเสียง คําศัพท สํานวน ขอความ

   2. บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนท่ีกําหนดใหได

  3. ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ 

  4. เรียงลําดับเรื่องราว หรือเหตุการณ เก่ียวกับเรื่องท่ีอานได

  5. จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องท่ีอานได  

 

 

 

-  ทกัษะ/ กระบวนการ (P) 

  1. ทักษะทางภาษา (ทักษะการอาน

  2. ทักษะการส่ือสาร 

 

 

-  คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค (A) 

  1. มีวินัย 

  2. ใฝเรียนรู 

  3. มีความรับผิดชอบ 

  4. มุงม่ันในการทํางาน 

จุดประสงคการเรยีนรู
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อานออกเสียง คําศัพท สํานวน ขอความ เก่ียวกับเรื่องท่ีอานท่ีกําหนดใหได 

บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนท่ีกําหนดใหได 

ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ จากเรื่องท่ีอานได 

เรียงลําดับเรื่องราว หรือเหตุการณ เก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและแสดงความคิดเห็น

ทักษะการอาน) 

 

จุดประสงคการเรยีนรู 
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การสอนอานภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค

มีข้ันตอนดังนี้ 

 ขัน้สํารวจ (Survey: S) ข้ันนี้ผูเรียน

หาความหมายโดยรวม เคาโครง และประเด็นสําคัญทั่วไปที่มีในบทอาน

เดาความหมายของคําศัพทจากประโยคขางเคียงหรือรูปภาพ

ขัน้ตั้งคาํถาม (Question: Q) เปนข้ัน

จากบทอาน คําถามจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดเร็วและที่สําคัญคือ คําถามจะตอง

สัมพันธกับเรื่องที่กําลังอาน 

ขัน้การอาน (Read: R) ผูเรยีนอานเนื้อหาโดยละเอียด โดยพยายามหา

ใจความสําคัญและรายละเอียดของบทอานนั้น

ในข้ันที่แลว 

ขัน้จดบนัทกึขอมูล (Record: R) 

ตาง ๆ ที่ไดอานจากข้ันตอนที่ 3 โดยใชภาษาของตนเองเพื่อใหเขาใจไดงายข้ึนและ

สามารถจําคําตอบนั้นได โดยคําตอบนั้นตองคงความหมายเดิมของเรื่องเอาไว

ขัน้ระบขุอมูลทีไ่ด (Recite: R) เปนข้ันตอนในการเขียน

โดยพยายามใชภาษาของตนเอง อาจเขียนเปน

เรื่องแบบยอ ๆ หรือ ใหผูเรียนเขียนลําดับเรื่องราวที่อาน

ขัน้ไตรตรอง (Reflect: R) ผูเรีย

แสดงความคิดเห็นในประเดน็ที่ผูเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองหรือความคิดเห็นไม

สอดคลอง เปนการทบทวนเรื่องที่อานทั้งหมด

ขัน้ตอนการสอนอานภาษาองักฤษ

โดยใชเทคนคิ เอส ควิ โฟร อาร 
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โดยใชเทคนิค เอส คิว โฟร อาร (SQ4R)        

ข้ันนี้ผูเรียนจะอานและสํารวจเนื้อหาในบทอานเพือ่ 

หาความหมายโดยรวม เคาโครง และประเด็นสําคัญทั่วไปที่มีในบทอาน และใหผูเรียน

เดาความหมายของคําศัพทจากประโยคขางเคียงหรือรูปภาพ 

เปนข้ันถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตองการรู 

คําถามจะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องไดเร็วและที่สําคัญคือ คําถามจะตอง

ผูเรยีนอานเนื้อหาโดยละเอียด โดยพยายามหา 

ใจความสําคัญและรายละเอียดของบทอานนั้น ๆ และเพื่อหาคําตอบจากคําถามที่ตั้งไว

 เม่ือไดคําตอบแลว ใหผูเรียนจดบันทึกขอมูล 

โดยใชภาษาของตนเองเพื่อใหเขาใจไดงายข้ึนและ

สามารถจําคําตอบนั้นได โดยคําตอบนั้นตองคงความหมายเดิมของเรื่องเอาไว 

เปนข้ันตอนในการเขียนสรุปใจความสําคัญ  

อาจเขียนเปนแผนผังเช่ือมโยงความสัมพันธของเนื้อ

เรื่องแบบยอ ๆ หรือ ใหผูเรียนเขียนลําดับเรื่องราวที่อาน 

ผูเรียนวิเคราะห วิจารณ บทอานที่ไดอานแลว 

ความคิดเห็นในประเดน็ที่ผูเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองหรือความคิดเห็นไม

เปนการทบทวนเรื่องที่อานทั้งหมด                 

ขัน้ตอนการสอนอานภาษาองักฤษ 

เอส ควิ โฟร อาร (SQ4R) 
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แบบทดสอบกอนเรยีน
เลมที่ 1 เรือ่ง Internet Addiction Signs of Mental Health Problems

รายวชิา อ23101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน   

จาํนวน 10 ขอ เวลา 10 นาท ี

 

ตัวชี้วดั ม.3/4 เลือก/ ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน

      คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและ

      ยกตัวอยางประกอบ 

จดุประสงคการเรยีนรู 

       จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

      เรื่องที่อานได 

Directions: Choose the best answer. 

1. According to the story, what is the effect of using too much internet? 

a. Eyesight problems   

b. A terrible headache 

c. Mental health problems  

d. Spending too much money 

2. Why do the internet addicts need the regularly internet?

a. They want to get online regularly.

b. They may have mental health

c. They want to play game.  

d. They may have too much free time.
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แบบทดสอบกอนเรยีน (Pretest) 
Internet Addiction Signs of Mental Health Problems 

    ชัน้มธัยมศกึษาปที่ 3 

ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและ  

จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

 

According to the story, what is the effect of using too much internet?  

     

   

 

Why do the internet addicts need the regularly internet? 

regularly. 

mental health problems. 

   

They may have too much free time. 
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3. How many internet addicts students did 

a. 254    b. 107

c. 117    d. 452

4. How many students had problems 

a. 254    b. 107

c. 117    d. 452

5. Which is NOT the trouble dealing with the students’ day

a. Life at home.   

b. Life at work or at school. 

c. Life in social setting.  

d. Life with their family. 

6. Who is Michael Van Ameringen? 
a. A student     
b. A professor 
c. A software developer  
d. An addict 

7. What kind of students’ problems that the Professor found
a. Students had more trouble dealing with their 
b. Students online regularly. 
c. Students spent too much money on the internet.
d. Student didn’t have enough time to do their homework.
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students did when the researchers look at? 

b. 107 

d. 452 

 from the research? 

b. 107 

d. 452 

the trouble dealing with the students’ day-to-day activities? 

What kind of students’ problems that the Professor found? 
Students had more trouble dealing with their day-to-day activities . 

Students spent too much money on the internet.    
Student didn’t have enough time to do their homework. 
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8. What did the Internet addicts have higher amounts of?

a. Wealth    

b. Stress 
c. Depression    

d. Significance 

9. Where did the research take place
a. University of Cambridge in England.
b. McGill University in Canada.
c. Stockholm University in Sweden. 
d. McMaster University in Canada.

10. Why did the Professor need to do more re
a. He wanted to know more about the dangers of Internet addiction.
b. He wanted to find out just how big the problem of Internet addiction.   
c. He wanted to get online regularly.
d. He wanted to know the amount of stud

 

 

 
 Don’t worry…. 
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8. What did the Internet addicts have higher amounts of? 
 

 

Where did the research take place? 
a. University of Cambridge in England.   

McGill University in Canada. 
Stockholm University in Sweden.    
McMaster University in Canada. 

Why did the Professor need to do more research about internet addiction? 
a. He wanted to know more about the dangers of Internet addiction.  

He wanted to find out just how big the problem of Internet addiction.    
He wanted to get online regularly.   
He wanted to know the amount of students’ addicted. 

 

 If you are ready  

be happy for your exam. 
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Internet Addiction Signs of Mental Health Problems
 

A new survey suggests that people who use the 

Internet too much may have mental health 

problems. The survey said that people who are 

addicted to the Internet have problems in life if 

they cannot get online regularly. The survey is 

from McMaster University in Canada. Researchers looked at the Internet habits 

of 254 students and then looked at the students' general mental health. Thirty

three of the students were addicted to the Internet. The researchers said 

another 107 students had problems becau

included depression, anxiety, impulsiveness and inattention. A professor said 

we still know little about the dangers of Internet addiction and need to do 

more research into it. 

 

 

 

 

เรือ่ง Internet Addiction Signs of Mental Health Problems

จดุประสงคการเรยีนรู:  อานออกเสียง คําศัพท สํานวน 

Directions: Read the article carefully then do exercise 1.1 to exercise 1.5.

ใบความรูที ่
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     Internet Addiction Signs of Mental Health Problems 
 

A new survey suggests that people who use the 

Internet too much may have mental health 

problems. The survey said that people who are 

addicted to the Internet have problems in life if  

they cannot get online regularly. The survey is  

University in Canada. Researchers looked at the Internet habits 

of 254 students and then looked at the students' general mental health. Thirty-

three of the students were addicted to the Internet. The researchers said 

another 107 students had problems because of their Internet use. These 

included depression, anxiety, impulsiveness and inattention. A professor said 

we still know little about the dangers of Internet addiction and need to do 

Internet Addiction Signs of Mental Health Problems 

อานออกเสียง คําศัพท สํานวน ขอความ เก่ียวกับเรื่องท่ีอานท่ีกําหนดใหได 

Read the article carefully then do exercise 1.1 to exercise 1.5. 

 

ใบความรูที ่1.1 
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The lead researcher in the study, professor Michael Van 

Ameringen, explained what kind of problems he found with students. 

He said: "We found that [students addicted to the Internet] had 

significantly more trouble dealing with their day

including life at home, at work or school and in social settings." 

Professor Van Ameringen added: "[People] with Internet addiction also 

had significantly higher amounts of depression and anxiety symptoms, 

problems with planning and [problems with] time ma

professor said we needed to find out just how big the problem of 

Internet addiction is. He also said we needed to find out if mental 

health problems caused Internet addiction.

Source: http://www.breakingnewsenglish.com/1609/160921
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The lead researcher in the study, professor Michael Van 

Ameringen, explained what kind of problems he found with students. 

He said: "We found that [students addicted to the Internet] had 

significantly more trouble dealing with their day-to-day activities, 

including life at home, at work or school and in social settings." 

Professor Van Ameringen added: "[People] with Internet addiction also 

had significantly higher amounts of depression and anxiety symptoms, 

problems with planning and [problems with] time management."  The 

professor said we needed to find out just how big the problem of 

Internet addiction is. He also said we needed to find out if mental 

health problems caused Internet addiction. 

: http://www.breakingnewsenglish.com/1609/160921-internet-addiction.html 
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Vocabulary 

survey (v.) to inspect carefully: 
mental health (n.) the psychological state of someone who is 

functioning at a satisfactory level of emotional 
and behavioral adjustment

addict (v.) become attached to ; form a habit ; be crazy 
about: ซึ่งตดิเปนนสิัย

regularly (adj.) usual: ตามปกติ
depression (n.) sadness and low 

หดหูใจ 
anxiety (n.) the feeling of being anxious: 
impulsiveness (n.) inclined to act suddenly without careful 

thought: กระทาํโดยทนัททีนัใดโดยไมยั้งคดิ
inattention (n.) not paying attention: 
symptoms (n.) something that goes with a particular illness: 

อาการ 
find out (v.) to discover: 

Source: 

 

Vocabulary
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Meaning 

o inspect carefully: สํารวจ 
the psychological state of someone who is 
functioning at a satisfactory level of emotional 

behavioral adjustment: สุขภาพจติ 
become attached to ; form a habit ; be crazy 

ซึ่งตดิเปนนสิัย   
ตามปกต,ิเปนประจาํ 

adness and low spirits: ความเศราและความทอแท

feeling of being anxious: ความกระวนกระวาย 
inclined to act suddenly without careful 

กระทาํโดยทนัททีนัใดโดยไมยั้งคดิ, หนุหนั 
not paying attention: ความไมเอาใจใส 
something that goes with a particular illness: 

to discover: คนพบ 
: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english 

 

 

Vocabulary 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนที่กําหนดใหได

            Part Survey: S 

            Directions: Match the words

                        definitions. 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 1.1
 

…………..  1. survey 

…………..  2. mental health 

…………..  3. addict 

…………..  4. regularly 

…………..  5. depression 

…………..  6. anxiety 

…………..  7. impulsiveness 

…………..  8. inattention 

…………..  9. symptoms 

…………..  10. find out 
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บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนที่กําหนดใหได 

Match the words and phrases with the right   

Exercise 1.1 
 

 

 

a. to discover 

b. something that goes with a 

particular illness 

c. inclined to act suddenly without 

careful thought 

d. the feeling of being anxious 

e. to inspect carefully 

f. usual 

g. sadness and low spirits 

h. become attached to ; form a 

habit ; be crazy about  

i. the psychological state of 

someone who is functioning at a 

satisfactory level of emotional and 

behavioral adjustment 

j. not paying attention 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ 

จากเรื่องท่ีอานได 

            Part Question: Q 

            Directions: Order the word

 
  
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 1.2
 

1. the/ using/ to/ the/ is/ internet/ story,/ what/ effect/ of/ too/ According/ much/ ?

...............................................................................................................................................
2. internet/ Why/ internet/ do/ the/ regularly/ need/ the/ addicts/ ?

.......................................................................
3. when/ internet/ addicts/ How/ the/ did/ look/ students/ researchers/ at/ many/ ?

..................................................................................................
4. from/ many/ had/ research/ problems/ How/ the/ students/ ?

.............................................................................................................................
5. students’/ are/ What/ activities/ the/ day

.............................................................................................................................
6. Michael Van Ameringen/ is/ Who?

...............................................................................................................................................
7. Professor/ What/ that/ found/ kind/ students’/ of/  problems/ 

.............................................................................................................................
8. amounts/ did/ What/ the/ Internet/ higher/ of/ have/ addicts?

...............................................................................................................................................
9. research/ place/ Where/ the/ take/ did/ ?

................................................................................................................
10. internet/ did/ Professor/ Why/ need/ to/ about/ do/ more/ addiction research/

...............................................................................................................................................
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ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ  

 

er the words to make the right questions. 

Exercise 1.2 
 

 

the/ using/ to/ the/ is/ internet/ story,/ what/ effect/ of/ too/ According/ much/ ? 

................................................................................... 
internet/ Why/ internet/ do/ the/ regularly/ need/ the/ addicts/ ? 

............................................................................................................................................... 
internet/ addicts/ How/ the/ did/ look/ students/ researchers/ at/ many/ ? 

............................................................................................................................................... 
from/ many/ had/ research/ problems/ How/ the/ students/ ? 
............................................................................................................................................... 

students’/ are/ What/ activities/ the/ day-to-day/ ? 
............................................................................................................................................... 

6. Michael Van Ameringen/ is/ Who? 
......................................................................................................................... 

7. Professor/ What/ that/ found/ kind/ students’/ of/  problems/ the/ ? 
............................................................................................................................................... 

8. amounts/ did/ What/ the/ Internet/ higher/ of/ have/ addicts? 
................................................................................................. 

9. research/ place/ Where/ the/ take/ did/ ? 
............................................................................................................................................... 
internet/ did/ Professor/ Why/ need/ to/ about/ do/ more/ addiction research/ the/ ? 

................................................................................... 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ 

จากเรื่องท่ีอานได 

            Part Read & Record: R 

            Directions: Read the passage again and answer the questions.

 
  
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 1.3
 

1. According to the story, what is the effect of using too much internet?

.............................................................................................................................
2. Why do the internet addicts need the regularly internet?

.............................................................................................................................
3. How many internet addicts students did 

.............................................................................................................................
4. How many students had problems from the research?

...............................................................................................................................................
5. What are the troubles dealing with the students’ day

........................................................................
6. Who is Michael Van Ameringen? 

.............................................................................................................................
7. What kind of students’ problems that 

.............................................................................................................................
8. What did the Internet addicts have higher amounts of?

.............................................................................................................................
9. Where did the research take place?

.......................................................................
10. Why did the Professor need to do more research about internet addiction?

.............................................................................................................................
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ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ  

 

 

Read the passage again and answer the questions. 

Exercise 1.3 
 

 

According to the story, what is the effect of using too much internet? 

............................................................................................................................................... 
Why do the internet addicts need the regularly internet? 

............................................................................................................................................... 
students did when the researchers look at? 

............................................................................................................................................... 
How many students had problems from the research? 

........................................................................................................... 
5. What are the troubles dealing with the students’ day-to-day activities? 

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

............................................................................................................................................... 
t kind of students’ problems that the Professor found? 

............................................................................................................................................... 
8. What did the Internet addicts have higher amounts of? 

............................................................................................................................................... 
the research take place? 

............................................................................................................................................... 
Professor need to do more research about internet addiction? 

............................................................................................................................................... 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  เรียงลําดับเรื่องราว หรือเหตุการณ เก่ียวกับเรื่องท่ีอานได

            Part Recite: R 

            Directions: Reorder the texts. Number them in the correct 

order from 1-
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 

Exercise 1.4
 

 

…….……… a. The lead researcher in the study, professor 

Michael Van Ameringen, explained what kind of problems he found with 

students.  

……….…… b. The survey is from McMaster University in 

Canada. Researchers looked at the Internet habits of 254 students and 

then looked at the students' general mental health. 

……….…… c. A professor said we still know little about the 

dangers of Internet addiction and need to do more research into it.

……….…… d. Thirty-three of the students were addicted to the 

Internet. The researchers said another 107 students had problems 

because of their Internet use.  
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เรียงลําดับเรื่องราว หรือเหตุการณ เก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

Reorder the texts. Number them in the correct  

-10. 

Exercise 1.4 
 

 

The lead researcher in the study, professor 

Michael Van Ameringen, explained what kind of problems he found with 

The survey is from McMaster University in 

Canada. Researchers looked at the Internet habits of 254 students and 

then looked at the students' general mental health.  

A professor said we still know little about the 

nd need to do more research into it. 

three of the students were addicted to the 

Internet. The researchers said another 107 students had problems 
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……….…… e. Professor Van Ameringen added: "[People] with 

Internet addiction also had significantly higher amounts of depression 

and anxiety symptoms, problems with planning and [problems with] time 

management."   

……….…… f. These included depression, anxiety, impulsiveness 

and inattention.  

……….…… g. The survey said that people who are addicted to 

the Internet have problems in life if they cannot get online regularly. 

………..…… h. The professor said we needed to find out ju

how big the problem of Internet addiction is. He also said we needed to 

find out if mental health problems caused Internet addiction.

……….…… i. A new survey suggests that people who use the 

Internet too much may have mental health problems. 

……….…… j. He said: "We found that [students addicted to the 

Internet] had significantly more trouble dealing with their day

activities, including life at home, at work or school and in social 

settings."  

 

 โดยใชเทคนคิ เอส ควิ โฟร อาร (SQ4R) 
Signs of Mental Health Problems 

โรงเรยีนบานดงุวทิยา อาํเภอบานดงุ จงัหวดัอดุรธาน ี

 

 

Professor Van Ameringen added: "[People] with 

Internet addiction also had significantly higher amounts of depression 

and anxiety symptoms, problems with planning and [problems with] time 

These included depression, anxiety, impulsiveness 

The survey said that people who are addicted to 

the Internet have problems in life if they cannot get online regularly.  

The professor said we needed to find out just 

how big the problem of Internet addiction is. He also said we needed to 

find out if mental health problems caused Internet addiction. 

A new survey suggests that people who use the 

Internet too much may have mental health problems.  

He said: "We found that [students addicted to the 

Internet] had significantly more trouble dealing with their day-to-day 

activities, including life at home, at work or school and in social 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได

            Part Reflect: R 

            Directions: From the article, write T if the sentence is 

                 Write F if the sentence is 
 

1. A survey says people should not use the Internet.
2. The survey said Internet addicts needed to get online
3. Researchers questioned over 2,540 people in their study.
4. A professor said we know a lot about Internet addiction.
5. The professor said addicts had no problem with day
6. Internet addicts suffer from depression more than non
7. Internet addicts find it more difficult to manage their time.
8. We need to know if mental health problems create Internet 
9. People with internet addiction also had significantly lower
   depression.  
10. The professor said we didn’t need to find out just how big
    problem of internet addiction is.
 

 

 

 
 

 

Exercise 1.5
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จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและ 

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

From the article, write T if the sentence is true.  

rite F if the sentence is false. 

 T/F 
1. A survey says people should not use the Internet.  
2. The survey said Internet addicts needed to get online regularly.  
3. Researchers questioned over 2,540 people in their study.  

said we know a lot about Internet addiction.  
5. The professor said addicts had no problem with day-to-day activities.   
6. Internet addicts suffer from depression more than non-addicts.  
7. Internet addicts find it more difficult to manage their time.  

health problems create Internet addiction.  
9. People with internet addiction also had significantly lower amounts of    

10. The professor said we didn’t need to find out just how big the  
internet addiction is. 

 

Exercise 1.5 
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แบบทดสอบหลงั
เลมที่ 1 เรือ่ง Internet Addiction Signs of Mental Health Problems

รายวชิา อ23101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน   

จาํนวน 10 ขอ เวลา 10 นาท ี

 

ตัวชี้วดั ม.3/4 เลือก/ ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน

      คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและ

      ยกตัวอยางประกอบ 

จดุประสงคการเรยีนรู 

       จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด 

เรื่องที่อานได 

Directions: Choose the best answer. 

1. Where did the research take place
a. McMaster University in Canada.
b. McGill University in Canada.
c. Stockholm University in Sweden. 
d. University of Cambridge in England.

2. What did the Internet addicts have higher amounts of?
a. Wealth   b. Depression
c. Stress   d. S
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แบบทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) 
Internet Addiction Signs of Mental Health Problems 

    ชัน้มธัยมศกึษาปที่ 3 

ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟงและอานจากส่ือประเภทตาง ๆ พรอมทั้งใหเหตุผลและ  

จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

 

Where did the research take place? 
a. McMaster University in Canada.   

McGill University in Canada. 
Stockholm University in Sweden.    

Cambridge in England. 

2. What did the Internet addicts have higher amounts of? 
b. Depression 
d. Significance 
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3. What kind of students’ problems that the Professor 
a. Students online regularly. 
b. Students had more trouble dealing with their 
c. Students spent too much money on the internet.
d. Student didn’t have enough time to do their homework.

4. Who is Michael Van Ameringen? 
a. A student    b. A
c. A software developer d. A

5. Why did the Professor need to do more research about internet addiction?
a. He wanted to get online regularly.
b. He wanted to find out just how big the problem of Internet addiction.   
c. He wanted to know more about the dangers of Internet addiction.
d. He wanted to know the amount of students’ addicted.

6. How many students had problems 

a. 107    b. 254

c. 117    d. 452

7. How many internet addicts’ students did 

a. 117    b. 107

c. 254    d. 452
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3. What kind of students’ problems that the Professor found? 

Students had more trouble dealing with their day-to-day activities . 
Students spent too much money on the internet.    
Student didn’t have enough time to do their homework. 

b. An addict 
d. A professor 

Professor need to do more research about internet addiction? 
a. He wanted to get online regularly.   

He wanted to find out just how big the problem of Internet addiction.    
He wanted to know more about the dangers of Internet addiction. 
He wanted to know the amount of students’ addicted. 

 from the research? 

b. 254 

d. 452 

students did the researchers look at? 

b. 107 

d. 452 
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8. Why do the internet addicts need the regularly internet?

a. They may have mental health

b. They want to get online regularly.

c. They want to play game.  

d. They may have too much free time.

9. According to the story, what is the effect of using too much internet? 

a. Eyesight problems   

b. A terrible headache 

c. Spending too much money 

d. Mental health problems  

10. Which is NOT the trouble dealing with the students’ day

a. Life at home.  b. Life with their family.

c. Life in social setting. d. 
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Why do the internet addicts need the regularly internet? 

mental health problems. 

regularly. 

   

They may have too much free time. 

According to the story, what is the effect of using too much internet?  

     

   

the trouble dealing with the students’ day-to-day activities? 

b. Life with their family.   

d. Life at work or at school. 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรยีน 

(Pretest) 

 

No. Answer 

1 c 
2 a 
3 a 
4 b 
5 d 
6 b 
7 a 
8 c 
9 d 
10 a 

 

ANSW
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No. Answer 

1 a 
2 b 
3 b 
4 d 
5 c 
6 a 
7 c 
8 b 
9 d 
10 b 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรยีน 

(Posttest) 

WER KEYS 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนท่ีกําหนดใหได

Part Survey: S 

Directions: Match the words and phrases with the right definitions.
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key for Exercise 
 

…e…..  1. survey 

…i…..  2. mental health 

…h…..  3. addict 

…f…..  4. regularly 

…g…..  5. depression 

…d…..  6. anxiety 

…c…..  7. impulsiveness 

…j…..  8. inattention 

…b…..  9. symptoms 

…a…..  10. find out 
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บอกความหมายของคําศัพทและสํานวนท่ีกําหนดใหได 

Match the words and phrases with the right definitions. 

Key for Exercise 1.1 
 

 

 

a. to discover 

b. something that goes with a 

particular illness 

c. inclined to act suddenly without 

careful thought 

d. the feeling of being anxious 

e. to inspect carefully 

f. usual 

g. sadness and low spirits 

h. become attached to ; form a 

habit ; be crazy about  

i. the psychological state of 

someone who is functioning at a 

satisfactory level of emotional and 

behavioral adjustment 

j. not paying attention 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ 

จากเรื่องท่ีอานได 

Part Question: Q 

Directions: Order the words to make

  
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. the/ using/ to/ the/ is/ internet/ story,/ what/ effect/ of/ too/ According/ much/ ?

 According to the story, what is the effect of using too much internet?

2. internet/ Why/ internet/ do/ the/ regularly/ need/ the/ addicts/ ?

 Why do the internet addicts need the regularly internet?

3. when/ internet/ addicts/ How/ the/ did/ look/ students/ researchers/ at/ many/ ?

 How many internet addicts students did 

4. from/ many/ had/ research/ problems/ How/ the/ students/ ?

 How many students had problems from the research?

5. are/ What/ troubles/ the/ dealing/ the/ activities/ students’/ with/ day
 What are the troubles dealing with the students’ 

6. Michael Van Ameringen/ is/ Who?
 Who is Michael Van Ameringen?

7. Professor/ What/ that/ found/ kind/ students’/ of/ 
 What kind of students’ problems that 

8. amounts/ did/ What/ the/ Internet/ higher/ of/ have/ addicts?
 What did the Internet addicts have higher amounts of?

9. research/ place/ Where/ the/ take/ did
 Where did the research take place?

10. internet/ did/ Professor/ Why/ need/ to/ about/ do/ more/ addiction research/ 

 Why did the Professor need to do more research about internet addiction?
  

Key for Exercise 1.2
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ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ  

 

Order the words to make the right questions. 

 

the/ using/ to/ the/ is/ internet/ story,/ what/ effect/ of/ too/ According/ much/ ? 

According to the story, what is the effect of using too much internet? 
the/ regularly/ need/ the/ addicts/ ? 

Why do the internet addicts need the regularly internet?   
internet/ addicts/ How/ the/ did/ look/ students/ researchers/ at/ many/ ? 

students did when the researchers look at? 
from/ many/ had/ research/ problems/ How/ the/ students/ ? 

How many students had problems from the research?   
5. are/ What/ troubles/ the/ dealing/ the/ activities/ students’/ with/ day-to-day/? 

What are the troubles dealing with the students’ day-to-day activities? 
6. Michael Van Ameringen/ is/ Who? 

Who is Michael Van Ameringen?      
t/ found/ kind/ students’/ of/ problems/ the/ ? 

What kind of students’ problems that the Professor found?   
Internet/ higher/ of/ have/ addicts? 

What did the Internet addicts have higher amounts of?   
h/ place/ Where/ the/ take/ did/ ? 

the research take place?      
internet/ did/ Professor/ Why/ need/ to/ about/ do/ more/ addiction research/ the/ ? 

Professor need to do more research about internet addiction?

Key for Exercise 1.2 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ 

จากเรื่องท่ีอานได 

Part Read & Record: R 

Directions: Read the passage again and answer the questions.
 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. According to the story, what is the effect of using too much internet?

The effect of using too much internet is having mental 
2. Why do the internet addicts need the regularly internet?

 They want to get online regularly.

3. How many internet addicts students did 

There are 254 students.  
4. How many students had problems

 There are 107 students.  
5. What are the troubles dealing with the students’ day

Life at home, at work or school and in social setting.
6. Who is Michael Van Ameringen? 

He is the Professor.  
7. What kind of students’ problems that 

 Students had more trouble dealing with their day
8. What did the Internet addicts have higher amounts of?

Depression and anxiety.  
9. Where did the research take place?

 McMaster University in Canada.
10. Why did the Professor need to do more research about internet addiction?

 He wanted to know more about the dangers of Internet addiction.

Key for Exercise 1.3
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ต้ังคําถาม และตอบคําถามโดยการเขียนสรุปใจความสําคัญ  

 

Read the passage again and answer the questions. 

 

According to the story, what is the effect of using too much internet? 

The effect of using too much internet is having mental health problems. 
Why do the internet addicts need the regularly internet? 

They want to get online regularly.      
students did when the researchers look at? 

      
How many students had problems from the research? 

     
5. What are the troubles dealing with the students’ day-to-day activities? 

Life at home, at work or school and in social setting.   
 

      
ind of students’ problems that the Professor found? 

Students had more trouble dealing with their day-to-day activities. 
8. What did the Internet addicts have higher amounts of? 

      
the research take place? 

McMaster University in Canada.      
Professor need to do more research about internet addiction? 

more about the dangers of Internet addiction.  

Key for Exercise 1.3 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  เรียงลําดับเรื่องราว หรือเหตุการณ เก่ียวกับเรื่องท่ีอานได
 

            Part Recite: R 

            Directions: Reorder the texts. Number them in the correct 

order from 1-
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 
 

Key for Exercise 1.4
 

 

………7…… a. The lead researcher in the study, professor 

Michael Van Ameringen, explained what kind of problems he found with 

students.  

………3…… b. The survey is from McMaster University in 

Canada. Researchers looked at the Internet habits of 254 students and 

then looked at the students' general mental health. 

………6…… c. A professor said we still know little about the 

dangers of Internet addiction and need to do more research into it.

………4…… d. Thirty-three of the students were addicted to the 

Internet. The researchers said another 107 students had problems 

because of their Internet use.  
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เรียงลําดับเรื่องราว หรือเหตุการณ เก่ียวกับเรื่องท่ีอานได 

Reorder the texts. Number them in the correct  

-10. 

Key for Exercise 1.4 
 

 

The lead researcher in the study, professor 

Michael Van Ameringen, explained what kind of problems he found with 

The survey is from McMaster University in 

Canada. Researchers looked at the Internet habits of 254 students and 

then looked at the students' general mental health.  

A professor said we still know little about the 

nd need to do more research into it. 

three of the students were addicted to the 

Internet. The researchers said another 107 students had problems 
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………9…… e. Professor Van Ameringen added: "[People] with 

Internet addiction also had significantly higher amounts of depression 

and anxiety symptoms, problems with planning and [problems with] time 

management."   

………5…… f. These included depression, anxiety, impu

and inattention.  

………2…… g. The survey said that people who are addicted to 

the Internet have problems in life if they cannot get online regularly. 

………10…… h. The professor said we needed to find out just 

how big the problem of Internet addict

find out if mental health problems caused Internet addiction.

………1…… i. A new survey suggests that people who use the 

Internet too much may have mental health problems. 

………8…… j. He said: "We found that [students addicted to the 

Internet] had significantly more trouble dealing with their day

activities, including life at home, at work or school and in social 
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Professor Van Ameringen added: "[People] with 

Internet addiction also had significantly higher amounts of depression 

and anxiety symptoms, problems with planning and [problems with] time 

These included depression, anxiety, impulsiveness 

The survey said that people who are addicted to 

the Internet have problems in life if they cannot get online regularly.  

The professor said we needed to find out just 

how big the problem of Internet addiction is. He also said we needed to 

find out if mental health problems caused Internet addiction. 

A new survey suggests that people who use the 

Internet too much may have mental health problems.  

He said: "We found that [students addicted to the 

Internet] had significantly more trouble dealing with their day-to-day 

activities, including life at home, at work or school and in social 
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จดุประสงคการเรยีนรู:  จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได
  

Part Reflect: R 

Directions: From the article, write T if the sentence is true. 

     Write F if the sentence is false.
 

1. A survey says people should not use the Internet.
2. The survey said Internet addicts needed to get online
3. Researchers questioned over 2,540 people in their study.
4. A professor said we know a lot about Internet addiction.
5. The professor said addicts had no problem with day
6. Internet addicts suffer from depression more than non
7. Internet addicts find it more difficult to manage their time.
8. We need to know if mental health problems create Internet 
9. People with internet addiction also had significantly lower
   of depression.  
10. The professor said we didn’t need to find out just how big
    problem of internet addiction is.
 

 

 
            

Key for 
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จับใจความสําคัญ ระบุรายละเอียด วิเคราะหความและแสดงความ 

คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องท่ีอานได    

From the article, write T if the sentence is true.  

Write F if the sentence is false. 

 T/F 
1. A survey says people should not use the Internet. F 
2. The survey said Internet addicts needed to get online regularly. T 
3. Researchers questioned over 2,540 people in their study. F 

we know a lot about Internet addiction. F 
The professor said addicts had no problem with day-to-day activities.  F 

6. Internet addicts suffer from depression more than non-addicts. T 
7. Internet addicts find it more difficult to manage their time. T 

health problems create Internet addiction. T 
9. People with internet addiction also had significantly lower amounts  F 

10. The professor said we didn’t need to find out just how big the  
internet addiction is. 

F 

 Key for Exercise 1.5 
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เลมที่ 1 เรือ่ง Internet Addiction Signs of Mental Health Problems

รายวชิา อ23101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน   

   

 

 

 

แบบบนัทกึคะแนน
  

 

Name …………………………………………… Class ……

Exercise คะแนนเตม็
1.1 10 
1.2 10 
1.3 10 
1.4 10 
1.5 10 
รวม 50 

 

   ระดบัคณุภาพคะแนน 
 

ชวงคะแนน 
ไดคะแนนระหวาง   35-50   คะแนน
ไดคะแนนระหวาง   20-34   คะแนน
ไดคะแนนระหวาง   0-19     คะแนน

 นกัเรยีนทกุคนเกงมากคะ
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