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คาชี้แจง
แบบฝึ กทักษะนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีรายละเอียด ดังนี้
1. แบบฝึ กทักษะมีจานวนทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม
ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 Let’s Go Shopping
ชุดที่ 2 Good Health
ชุดที่ 3 Animals
ชุดที่ 4 Wonderful Chumphon
2. แบบฝึ กชุดนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะชุดที่ 2 Good Health มีจานวน 4 เล่ม
ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 Good Habits
เล่มที่ 2 Eating for Good Health
เล่มที่ 3 Let’s Exercise
เล่มที่ 4 At the Clinic
3. แบบฝึ กทักษะในแต่ละชุด จะทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนในเล่มที่ 1
และทาแบบทดสอบหลังเรี ยนในเล่มที่ 4
4. แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษเล่มนี้ มีส่วนประกอบ
ดังนี้
4.1 ชื่อชุดแบบฝึ ก
4.2 ตัวชี้วดั
4.3 โครงสร้างเนื้อหา
4.4 แบบฝึ กทักษะ
4.5 เฉลยแบบฝึ กทักษ
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คานา
โลกในปั จจุบนั เป็ นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่มีความสาคัญ
และจาเป็ นต้องใช้ในการสื่ อสารเป็ นอย่างยิง่ จึงควรที่จะต้องฝึ กฝนให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางภาษา เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การอ่าน
เป็ นทักษะที่จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการศึกษาหาความรู ้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่ งนอกจากจะทาให้เกิด
ความรู ้แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่ งเสริ มให้ผอู ้ ่านมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ได้แนวคิดในการดาเนินชีวิต การอ่านยังเป็ นหัวใจของการศึกษาทุกระดับและยังเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู้
ทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่มีความสาคัญมากที่สุด สาหรับผูเ้ รี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ เพราะโอกาสที่จะใช้ทกั ษะการฟังการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
น้อยกว่าการอ่าน ความเข้าใจเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของการอ่าน การอ่านที่ดีผเู ้ รี ยน
จะต้องสรุ ปสาระสาคัญจากเรื่ องที่อ่านได้ แต่จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่าผูเ้ รี ยน
ไม่เข้าใจในสารที่อ่าน บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่านไม่ได้ ซึ่ งเป็ นปั ญหาต่อ
การเรี ยนรู้และการสื่ อสารทางภาษา
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชุดนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และแก้ปัญหานักเรี ยนที่ขาดทักษะ
ความเข้าใจในการอ่าน โดยจัดทาขึ้น จานวน 4 ชุด ชุ ดละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม ซึ่ งแบบฝึ ก
ทักษะแต่ละเล่ ม ผูเ้ รี ย นสามารถตรวจสอบความเข้าใจในการอ่า นได้จากการทากิ จกรรม
และเฉลยท้ายเล่ ม ผูเ้ รี ย นจะได้ฝึ กฝนจากกิ จกรรมจนเกิ ดทักษะและความเข้าใจในการอ่า น
ที่ สูงขึ้ นตามลาดับ กิ จกรรมในแบบฝึ กทัก ษะยังกระตุ ้นให้ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ ดีต่ อการเรี ย นวิชา
ภาษาอังกฤษ และมี นิสัยรั กการอ่ าน ซึ่ ง การอ่า นที่ ดีน้ ันจะนาผูเ้ รี ย นไปสู่ ท กั ษะการพูดและ
การเขี ยนที่ ดีเช่ นเดี ย วกัน ด้านผูส้ อนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมต่ อไป
สุ ทาทิพย์ สุ ขวิสุทธิ์
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คาแนะนาการใช้ สาหรับครู
1. แบบฝึ กทักษะนี้มีจานวนทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม
2. แบบฝึ กทักษะชุดนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชุดที่ 2 Good Health
เล่มที่ 2 เรื่ อง Eating for Good Health
3. แบบฝึ กทักษะเล่มนี้ ประกอบด้วย
3.1 ชื่อชุดแบบฝึ ก
3.2 ตัวชี้วดั
3.3 โครงสร้างเนื้อหา
3.4 แบบฝึ กทักษะ
3.5 เฉลยแบบฝึ กทักษะ
4. ควรศึกษาคาแนะนาในการใช้แบบฝึ กก่อนใช้ทุกเล่ม
5. เตรี ยมอุปกรณ์การฝึ กล่วงหน้าก่อนสอนทุกครั้ง เช่น ชุดฝึ กทักษะ
แบบทดสอบ แบบสังเกต ให้พร้อมเพื่อความสะดวกในการใช้
6. อธิบายให้นกั เรี ยนทราบถึงความสาคัญของแบบฝึ กแต่ละครั้งเพื่อให้นกั เรี ยน
เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึ ก

คาแนะนาการใช้ สาหรับนักเรียน
1. แบบฝึ กทักษะนี้มีจานวนทั้งหมด 4 ชุด ชุดละ 4 เล่ม รวม 16 เล่ม
2. แบบฝึ กทักษะชุดนี้เป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชุดที่ 2 Good Health
เล่มที่ 2 เรื่ อง Eating for Good Health
3. ขั้นตอนการใช้แบบฝึ ก
3.1 ศึกษาและทาความเข้าใจจุดประสงค์ของการทาแบบฝึ ก
3.2 ทาแบบฝึ กทักษะอย่างรอบคอบและตั้งใจ โดยแบบฝึ กแต่ละเรื่ อง
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ Pre – reading, While - reading , และ
Post – reading ให้นกั เรี ยนทาทีละ 1 กิจกรรมตามลาดับ
3.3 ตรวจคาตอบกับเฉลยในภาคผนวก
3.4 ตรวจคาตอบของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเมื่อเรี ยนจบ
ในแต่ละชุดเพื่อวัดความรู ้ที่พฒั นาขึ้นในเรื่ องนั้น ๆ

จุดประสงค์ การเรียนรู้
เมื่อนักเรี ยนได้ทาแบบฝึ กทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษชุดนี้
ครบทุกเล่มแล้ว นักเรี ยนสามารถแสดงพฤติกรรมดังนี้
1. บอกความหมายและรวบรวมคาศัพท์เกี่ยวกับสุ ขภาพ การออกกาลังกาย
อาหาร จากเรื่ องที่อ่านได้ถูกต้อง
2. บอกรายละเอียดข้อมูลและตอบคาถามจากข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง
3. ระบุ / เขียนประโยคได้ถูกต้องตามข้อความที่อ่าน

โครงสร้ างเนือ้ หา
แบบฝึ กทักษะการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 2 Good Health
เล่มที่ 2 เรื่อง Eating for Good Health
สาระที่ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (Communication)

สาระที่ 3
ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น

มาตรฐานที่ ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต 3.1
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่ อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ นพื้นฐาน
ในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วดั
1. เลือก/ ระบุประโยค หรื อข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรื อเครื่ องหมายที่อา่ น
2. บอกใจความสาคัญและตอบคาถามจากการฟังและอ่าน บทความ บทสนทนา นิ ทานง่าย ๆ
และเรื่ องเล่า
3. ค้นคว้ารวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และนาเสนอด้วย การพูดและเขียน
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ รู ปแบบ
เรื่อง
กลยุทธ์ การอ่ าน
กิจกรรมการฝึ ก
1. บอกความหมายและ
Text Eating for 1. Scanning
Pre-reading
รวบรวมคาศัพท์
Good
2. Guessing the 1. Filling the words.
ที่กาหนดจาก เรื่ อง
Health
meaning from While-reading
ที่อ่านได้ถูกต้อง
the context
1. Putting the words in
2. บอกรายละเอียดข้อมูล
3. Reading for
the correct group.
จากข้อความที่อ่านได้
details
2. Choosing true or false.
อย่างถูกต้อง
Post-reading
3. ระบุ / เขียนประโยคได้
1. Choosing the correct words
ถูกต้องตามข้อความที่อ่าน

Read the text, and do the activities
from worksheet 1.1- 3.1

OK! Let’s start now.

Part 1
Pre - reading
Worksheet 1.1
Directions : Put the word given under the right picture.
noodles
biscuits

fruits

yoghurt
chicken

vegetables
pizza

rice

sausages
cake

soft drinks
fish

carrots

chips
sweets

1..................... 2..................... 3..................... 4..................... 5.....................

6..................... 7..................... 8..................... 9..................... 10.....................

11..................... 12..................... 13..................... 14..................... 15.....................

Reading 2

Source : http : www.turbuko.exteen.com [ 2009, September 28]
**************************************

Eating for Good Health
When we are young, it is important to eat healthy food.
It makes us strong. Fish , eggs, pork and chicken have a lot of protein.
Fat and oil give us energy. We get energy from milk, butter, ice cream,
cake and yoghurt. Fresh fruits and vegetables are high in vitamins . Rice,
bread and noodles have carbohydrates. Candies and sweets have a lot of
sugar. French fries, chip, sweets and sausages are unhealthy food.
We should not eat unhealthy food.
Adapted from : Brown Sandra. Smart Kids 5 . p. 101

Part 2
While - reading
Worksheet 2.1
Directions : Read the text and put the words in the correct column.

bread

yoghurt

sausages

fruits

vegetables

chicken

eggs

pork

French fries

milk

sweets

carrots

fish

apples

butter

chips

rice

noodles

ice cream

cake

Healthy Food

Unhealthy Food

Part 2
While - reading
Worksheet 2.2
Directions : Check true (  ) or false (  ) .
.........1. Fruits and vegetables are not good for you.
.........2. Sweets and sausages are healthy food .
.........3. There is a lot of fat in butter.
.........4. Ice cream gives us energy .
.........5. Sausages, candies , sweets help your body strong.
.........6. We should not eat French fries and chips.
.........7. We should drink milk every day.
.........8. Healthy food make us strong.
.........9. Fish, ham, cheese, eggs and milk have a lot of vitamins.
.........10. A lot of sugar is not good for health.

Part 3
Post - reading
Worksheet 3.1
Directions : Underline the best answer from bold words in these sentences.
1. Sweets / Apples are healthy food .
2. Coke / Bread is an unhealthy drinks.
3. There is a lot of protein / fat and oil in chicken, fish
and pork.
4. Flour, sugar, rice, and noodles give minerals /carbohydrates.
5. There are oil / vitamins in papayas, bananas, and oranges .
6. We get the minerals from carrots / eggs.
7. We should drink coffee / milk every day.
8. We should / shouldn’t drink cola.
9. There is a lot of fat / protein in cake and chips.
10. Fruits and vegetables are bad / good for us.

ภาคผนวก

Part 1
Pre - reading
เฉลย Worksheet 1.1
Directions : Put the words given under the right picture.
noodles
biscuits

fruits

yoghurt
chicken

vegetables
pizza

rice

sausages
cake

soft drinks
fish

carrots

chips
sweets

1. sweets

2. carrots

3. vegetables

4. rice

5. cake

6. chicken

7. biscuits

8. pizza

9. fish

10. yoghurt

13. sausages

14. noodles

15. fruits

11. soft drinks 12. chips

Part 2
While - reading
เฉลยWorksheet 2.1
Directions : Read the text and put the words in the correct column.

Healthy Food

Unhealthy
Food

bread

yoghurt

sausages

fruits

vegetables

chicken

eggs

pork

French fries

milk

sweets

carrots

fish

apples

butter

chips

rice

noodles

ice cream

cake

bread

eggs

fish

apples yoghurt

butter

cake

sausages sweets

fruits

chips

vegetables chicken
rice

French
fries

noodles

carrots

ice cream

milk

pork

Part 2
While - reading
เฉลยWorksheet 2.2
Directions : Check true (  ) or false (  ) .
..... ....1. Fruits and vegetables are not good for you.
..... ....2. Sweets and sausages are healthy food .
..... ....3. There is a lot of fat in butter.
..... ....4. Ice cream gives us energy .
..... ....5. Sausages, candies , sweets help your body strong.
..... ....6. We should not eat French fries and chips.
..... ....7. We should drink milk every day.
..... ....8. Healthy food make us strong.
.... .....9. Fish, ham, cheese, eggs and milk have a lot of vitamins.
..... ....10. A lot of sugar is not good for health.

Part 3
Post - reading
เฉลยWorksheet 3.1
Directions : Underline the best answer from bold words in these sentences.

ใ

1. Sweets / Apples are healthy food .
2. Coke / Bread is an unhealthy drinks.
3. There is a lot of protein / fat and oil in chicken, fish and
pork.
4. Flour, sugar, rice, and noodles give minerals /carbohydrates.
5. There are oil / vitamins in papayas, bananas, and oranges .
6. We get the minerals from carrots / eggs.
7. We should drink coffee / milk every day.
8. We should / shouldn’t drink cola.
9. There is a lot of fat / protein in cake and chips.
10. Fruits and vegetables are bad / good for us.
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