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แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เรื่อง A Special Christmas Present เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัด

กิจกรรมเรียนรู้ในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาทักษะการอ่านของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

แก่นนครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้จัดท าได้พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคนิค 

SQ4R ซึ่งประกอบด้วย ขั้นอ่านส ารวจ (S- Survey) ขั้นตั้งค าถาม (Q-Question) ขั้นการอ่าน (R1-Read) ขั้น

จดบันทึก (R2- Record) ขั้นสรุปใจความส าคัญ (R3-Recite) ขั้นวิเคราะห์วิจารณ์ (R4-Reflect) โดยแบบฝึก

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน

ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรได้

ก าหนดไว้ 

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์

ต่อครูผู้สอนและผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนและ

พัฒนาการอ่านของผู้เรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการทดสอบแห่งชาติ ต่อไป 
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ค ำแนะน ำในกำรใช้แบบฝึกทักษะ 

 

 

   

 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะทั้งหมด 9 เล่ม คือ 

  เล่มที่ 1 เรื่อง A Special Christmas Present 

  เล่มที่ 2 เรื่อง A Festival of Colors 

  เล่มที่ 3 เรื่อง Birthdays around the World 

  เล่มที่ 4 เรื่อง A Changing City 

  เล่มที่ 5 เรื่อง Life is good in Iceland 

  เล่มที่ 6 เรื่อง Hold your Nose and Eat 

  เล่มที่ 7 เรื่อง The World’s Most Popular Drink 

เล่มที่ 8 เรื่อง Dinner Fresh from the Freezer 

เล่มที ่9 เรื่อง A Sharp Idea from King Gillette  
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ค ำชี้แจงส ำหรับครู 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 1 เรื่อง A Special Christmas Present เล่มนี้ มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนดังนี้ 

1. ครูแจกแบบฝึกทักษะเล่มนี้ให้นักเรียน 

2. ครูชี้แจงการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเล่มนี้ให้นักเรียนทราบก่อนลงมือปฏิบัติ 

3. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เพ่ือดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ

มากน้อยเพียงใด 

4. ครูให้นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมการเรียนรู้ (Exercise) เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง 

5. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เพ่ือดูว่าหลังจากนักเรียนได้ศึกษาใบงาน

และเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

6. ครูสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางการเรียนและบันทึกผล 

7. ครูตรวจคะแนนและบันทึกผลการท ากิจกรรมการเรียนการสอนจากแบบฝึกทักษะเล่มนี้ 

8. ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบ และชมเชยผู้เรียนพร้อมให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 

 

 

 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่4 เล่มที่ 1 เรื่อง A Special Christmas Present เล่มนี้ มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนดังนี้ 

1. นักเรียนศึกษาค าชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะให้เข้าใจ 

2. ให้นักเรียนรับแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง A Special Christmas Present  

3. นักเรียนเริ่มท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เพ่ือดูว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจ

มากน้อยเพียงใด 

4. ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง A Special Christmas Present 

5. นักเรียนอ่านแบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง A Special Christmas Present และตั้งใจศึกษา

เนื้อหา ท าความเข้าใจให้ดีตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายตามล าดับ 

6. เพ่ือพบค าชี้แจงหรือค าถามในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนอ่านและท ากิจกรรมอย่าง

รอบคอบ 

7. ส่งผลการท ากิจกรรมเพ่ือให้ครูตรวจและบันทึกผล 

8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์ 

9. รับฟังการบอกคะแนน ค าชมเชย และค าแนะน าเพิ่มเติมจากครู 
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ล ำดับขั้นกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ศึกษำค ำแนะน ำ 

ทดสอบก่อนเรียน 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 

 

 

กิจกรรมที่ 1- 6 

1. อ่ำนส ำรวจ (S-Survey) 

2. กำรตั้งค ำถำม (Question) 

3. กำรอ่ำน (R1-Read) 

4. จดบันทึกข้อมูล (R2-Record) 

5. สรุปใจควำมส ำคัญ (R3-Recite) 

6. กำรวิเครำะห์วิจำรณ์ (R4-Reflect) 

 

ผ่ำนเกณฑ์ ไมผ่่ำนเกณฑ์ 

ศึกษำแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป 
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ค ำชี้แจง  

1. แบบทดสอบก่อนเรียนฉบับนี้เป็นแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก มีค ำถำมทั้งหมด 

10 ข้อ ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียวลงใน

กระดำษค ำตอบ 

2. นักเรียนมีเวลำในกำรท ำข้อสอบ 10 นำที 

3. ห้ำมขีดเขียนข้อควำมใดๆลงในแบบทดสอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  

ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SQ4R 

เร่ือง A Special Christmas Present 
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1. 1. What does David want to buy his 
Mother? 

A.   a.    a special birthday present 
B.   b.    a Christmas present 
C.   c.    a spider ring 
D.   d.    a pen 
2. 2. Who does David get his money from? 
A.   a.    his pet 
B.   b.    his mother 
C.   c.    his father 
D.   d.    his sister 
3. 3. How much money does David take to 

the mall? 
A.   a.    $20.00 
B.   b.   $5.00 
C.   c.   $17.00 
D.   d.   $10.00 
4. 4. What does David buy his mother? 
A.   a.    a ring 
B.   b.    a brooch 
C.   c.    a spider 
D.   d.   a dog 
5. 5. What does David do with the present 

when he takes it home? 
A.   a.    he gives it to his mother 
B.   b.   he wraps it in Christmas paper 
C.   c.    he is very excited 
D.   d.   he keeps it in his room 

1. 6. Why does David's mother scream? 
A.   a.    because the present is beautiful 
B.   b.    because she doesn't like Christmas presents 
C.   c.    because she thinks she sees a real spider 
D.   d.   because she is very happy 
2. 7. Why does David buy a spider brooch? 
A.   a.    spiders are his favorite pet 
B.   b.    he loves Christmas 
C.   c.    to scare his mother 
D.   d.    it is beautiful 
3. 8. Where does David put the present on 

Christmas Eve? 
A.   a.    under his pillow 
B.   b.    under a spider 
C.   c.    under the Christmas tree 
D.   d.    on the table 
4. 9. Who does David want to buy a special 

present for? 
A.   a.    uncle 
B.   b.    father 
C.   c.    mother 
D.   d.    brother 
5. 10. Where does David go after he takes twenty 

dollar out of his bank? 
A.   a.    mountain  
B.   b.    shopping mall 
C.   c.    school 
D.   d.    car park 

Pre-Test 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
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Answer Sheet 
กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน  

แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R 

เรื่อง A Special Christmas Present 

โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

Name……………………………………………….………………….Class……………….No……………… 

 

ข้อ a b c d  

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได ้  
  

  ผลกำรประเมิน 

                  ดีมำก 
                 ด ี
                 พอใช้ 
                 ปรับปรุง 

 
          (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

            (....................................................) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนระหว่ำง        9-10      คะแนน  อยู่ในเกณฑ์    ดีมำก 

คะแนนระหว่ำง        7-8      คะแนน  อยู่ในเกณฑ์    ดี  

คะแนนระหว่ำง        5-6      คะแนน  อยู่ในเกณฑ์    พอใช้ 

คะแนนระหว่ำง        0-4      คะแนน  อยู่ในเกณฑ์    ปรับปรุง 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  

ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SQ4R เรื่อง A Special Christmas 

Present 

1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. B 

6. C 

7. A 

8. C 

9. C 

         10. B 
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หมำยถึง  

ค ำที่ขึ้นต้น
ด้วย R   

ทั้ง 4  ตัว  
ได้แก่ 

 

 

 

ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านและท าความเข้าใจขั้นตอนการอ่านจับใจความความ SQ4R 

ขั้นตอนกำรอ่ำนจับใจควำมแบบ SQ4R มีดังนี้ 

SQ4R เป็นอักษรย่อของวิธีอ่านที่ช่วยให้เราจับใจความเนื้อเรื่องที่อ่านได้ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ใบควำมรูท้ี่ 1 
กำรอ่ำนด้วยเทคนิค SQ4R 

S หรือ Survey คือ ขั้นส ารวจ เป็นการกวาดสายตาส ารวจดูจุดส าคัญของ
เรื่อง ได้แก่ชื่อเรื่อง  รูปภาพ ค ายาก  ตัวเลข  ค าท่ีเน้นหนา หรือขีดเส้นใต้  
ฯลฯ  เพื่อดูว่า สิ่งใดที่เรารู้จักแล้ว  และสิ่งใดท่ียังไม่ไม่ทราบรายละเอียด
หรือไม่รูจ้ัก 

Q หรือ Question คือ ขั้นตั้งค าถาม ซึ่งท าได้โดยเปลี่ยนชื่อเรื่อง  
จุดส าคัญ  ฯลฯ  ให้เป็นค าถาม  เพื่อศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

Read (R1) คือ ขั้นการอ่าน ในขั้นนี้ ต้องอ่านบทอ่านอย่างละเอียด เพื่อ
หาค าตอบ ของค าถามท่ีเราตั้งไว้ในขั้นตั้งค าถาม เพื่อพบค าตอบแล้วต้อง
เขียนบันทึกไว้ 

Record (R2) คือ ขั้นการจดบันทึก จากการอ่านตามความเข้าใจของ
ตนเอง พร้อมบันทึกค าตอบจากค าถามท่ีตั้งไว้ 
 

Recite (R3)   คือ ขั้นสรุปใจความเป็นภาษาของตนเอง เป็นขั้นการน า
ข้อมูลจากข้ันทวนความจ ามาเขียนเรียบเรียงใหม่เป็นภาษาของตนเอง เพ่ือ
ความเข้าใจที่ง่ายข้ึน ใหม่โดยใช้ส านวนภาษาของตนเองแต่ต้องคง
จุดส าคัญไว้ 
 

Reflect (R4) คือ ขัน้วิเคราะห์วิจารณ์ เป็นขั้นท่ีนักเรียนจะได้ใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านที่นักเรียนได้อ่าน แล้วแสดงความคิดเห็นที่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลที่ต้องการได้ 
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A Special Christmas Present 

David wants to buy a Christmas present for a very special person, 

his mother. David's father gives him $5.00 a week pocket money 

and David puts $2.00 a week into his bank account. After three 

months David takes $20.00 out of his bank account and goes to 

the shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. 

 

Suddenly he sees a beautiful brooch in the shape of his favorite pet. He says 

to himself, "My mother loves jewelry, and the brooch costs only $17.00." He 

buys the brooch and takes it home. He wraps the present in Christmas paper 

and places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to 

Christmas morning to see the joy on his mother's face. 

 

But when his mother opens the present she screams with fright 

because she sees a spider. 

 

ที่มา : http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/reading/xmas1.htm 

 

 

 
 

 

ใบควำมรู้ที่ 2 
A Special Christmas Present 
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Vocabulary (ค ำศัพท์) Meaning (ควำมหมำย) 
bank account (n) บัญชีธนาคาร 
brooch (n) เขม็กลัด 
gift (n) ของขวัญ 
jewelry (n) เครื่องเพชรพลอย 
pet (n) สัตว์เลี้ยง 
pocket money (n) เงินติดตัว, เงินติดกระเป๋า 
present (n) ของขวัญ 
shopping mall (n) ห้างสรรพสินค้า 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary 
เรื่อง “A Special Christmas Present” 
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กลุ่มที่............. 
สมำชิก 

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

 
 
 

ขั้นที่ 1 Survey (S) อ่ำนส ำรวจ 
Direction Read the story “A Special Christmas Present” and complete the 
answer in the blank.  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านเรื่อง A Special Christmas Present อย่างคร่าวๆเพ่ือส ารวจ
องค์ประกอบของเนื้อเรื่อง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้โดยเขียนค าตอบลงในช่องว่าง  

1. What is the title of the story? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Where does the story take place? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. What is the main idea of the story?  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขั้นที่ 2 Question (Q) ตั้งค ำถำม 
Direction Create questions from “A Special Christmas Present”  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนในกลุ่มตั้งค าถามจากเรื่อง A Special Christmas Present ในขอบเขตหัวข้อ
ต่อไปนี้เช่น Main Idea, Characters, and Author’s intention อย่างน้อย 3 ข้อ 

1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

ใบกิจกรรมกลุ่ม 
เรื่อง “A Special Christmas Present” 

ตอนที่ 1 
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ขั้นที่ 3 Read (R1) อ่ำนอย่ำงรอบคอบเพื่อหำค ำตอบ 
Direction Read the story “A Special Christmas Present” carefully and use words, 
phrases, or sentences from the story to answer the questions created in step 2 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านเรื่อง A Special Christmas Present ซ้ าอีกครั้งอย่างละเอียดรอบคอบ
เพ่ือให้เข้าใจประเด็นส าคัญของเนื้อหา และจดบันทึกด้วยค าสั้นๆพอเข้าใจ จากนั้นน าค า วลี หรือ
ประโยคจากเนื้อเรื่องมาตอบค าถามที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2  

1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ในขณะที่อ่านเนื้อเรื่องอย่างละเอียดอีกครั้ง หากพบข้อความใดไม่เข้าใจให้จดบันทึกไว้ในช่องว่าง
ข้างล่างนี้เพ่ือสอบถามครูผู้สอน 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................... 

 

ตอนที่ 2 
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ขั้นที่ 4 Record (R2) ขั้นบันทึก 
Direction Write the sentences from the story by using your own words and think 
about how the sentences answer your questions that you have created earlier. 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มโดยจดข้อความที่ส าคัญจากเรื่อง A Special Christmas 
Present ด้วยส านวนของตนเองโดยใช้ข้อความรัดกุมย่อๆ โดยค าตอบนั้นต้องมีความหมายเดิมของ
เรื่องและเรียงล าดับเหตุการณ์ เสร็จแล้วเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังสั้นๆ 
........................................................................................ ........................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................... ............. 
..................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................ 

 
ขั้นที่ 5 Recite (R3) ขั้นสรุปใจควำมส ำคัญ 
Direction Write the conclusion about the main idea of the story. If you are not 
sure about the story, read the story once again and use your own words to 
conclude the main idea.  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความส าคัญจากเรื่อง A Special Christmas Present ด้วย
ส านวนของตนเอง หากไม่แน่ใจตอนใดให้กลับไปอ่านเรื่องซ้ าอีกครั้ง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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ขั้นที่ 6 Reflect (R4) ขั้นวิเครำะห์วิจำรณ์ 
Direction Criticize and analyze the story and suggest your idea by using your 
own words.  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนทบทวนวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านเรื่อง A Special Christmas Present แล้ว
แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สอดคล้องในประเด็นค าถามที่นักเรียนตั้งไว้ในตอนแรก เพ่ือใช้
ประกอบการทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมด ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนว่า
สามารถจดจ าเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด สรุปเรื่องโดยส านวนของตนเอง 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................... .......................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
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6. 1. What does David want to buy his 
Mother? 

A.   a.    a special birthday present 
B.   b.    a Christmas present 
C.   c.    a spider ring 
D.   d.    a pen 
7. 2. Who does David get his money from? 
A.   a.    his pet 
B.   b.    his mother 
C.   c.    his father 
D.   d.    his sister 
8. 3. How much money does David take to 

the mall? 
A.   a.    $20.00 
B.   b.   $5.00 
C.   c.   $17.00 
D.   d.   $10.00 
9. 4. What does David buy his mother? 
A.   a.    a ring 
B.   b.    a brooch 
C.   c.    a spider 
D.   d.   a dog 
10. 5. What does David do with the present 

when he takes it home? 
A.   a.    he gives it to his mother 
B.   b.   he wraps it in Christmas paper 
C.   c.    he is very excited 
D.   d.   he keeps it in his room 

 

6. 6. Why does David's mother scream? 
A.   a.    because the present is beautiful 
B.   b.    because she doesn't like Christmas presents 
C.   c.    because she thinks she sees a real spider 
D.   d.   because she is very happy 
7. 7. Why does David buy a spider brooch? 
A.   a.    spiders are his favorite pet 
B.   b.    he loves Christmas 
C.   c.    to scare his mother 
D.   d.    it is beautiful 
8. 8. Where does David put the present on 

Christmas Eve? 
A.   a.    under his pillow 
B.   b.    under a spider 
C.   c.    under the Christmas tree 
D.   d.    on the table 
9. 9. Who does David want to buy a special 

present for? 
A.   a.    uncle 
B.   b.    father 
C.   c.    mother 
D.   d.    brother 
10. 10. Where does David go after he takes twenty 

dollar out of his bank? 
A.   a.    mountain  
B.   b.    shopping mall 
C.   c.    school 
D.   d.    car park 

Post-Test 
แบบทดสอบหลังเรียน 
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Answer Sheet 
กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน  

แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R 

เรื่อง A Special Christmas Present 

โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

Name……………………………………………….………………….Class……………….No……………… 

 

ข้อ a b c d  

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได ้  
  

  ผลกำรประเมิน 

                  ดีมำก 
                 ด ี
                 พอใช้ 
                 ปรับปรุง 

 
          (ลงชื่อ)...................................ผู้ประเมิน 

            (....................................................) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนระหว่ำง        9-10      คะแนน  อยู่ในเกณฑ์    ดีมำก 

คะแนนระหว่ำง        7-8      คะแนน  อยู่ในเกณฑ์    ดี  

คะแนนระหว่ำง        5-6      คะแนน  อยู่ในเกณฑ์    พอใช้ 

คะแนนระหว่ำง        0-4      คะแนน  อยู่ในเกณฑ์    ปรับปรุง 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ  

 ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SQ4R 

 เรื่อง A Special Christmas Present 

1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. B 

6. C 

7. A 

8. C 

9. C 

          10. B 
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แบบสังเกตพฤติกรรมกำรท ำงำนกลุ่ม 

กลุ่มที่..................ชั้น........................ 

 
 
กลุ่มที่ 

 
 

ชื่อ-สกุล 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รว
ม 

ผลกำร
ประเมิน 

กำ
รแ

บ่ง
หน

้ำท
ี่

ภำ
ยใ

นก
ลุ่ม

 
กำ

รร
ู้จัก

แส
ดง

คว
ำม

คิด
เห

็น 
กำ

รท
 ำง

ำน
ตำ

ม
ขั้น

ตอ
น 

กำ
รป

ฏิบ
ัติง

ำน
เส

ร็จ
ทัน

เว
ลำ

 
น ำ

เส
นอ

งำ
นไ

ด้
ถูก

ต้อ
ง 

ผ่ำ
น 

ไม่
ผ่ำ

น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15   
 
 
1 

                   
                   
                   
                   
                   

 
 
2 

                   
                   
                   
                   
                   

 
บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 

         
      ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน 
           (……………………………………………………..) 
                      วันที่............../................/................ 
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เกณฑ์กำรประเมินพฤติกรรมกำรร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

รำยกำรประเมิน 3 2 1 
 
 

กำรแบ่งหน้ำที่ภำยในกลุ่ม 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน มีการ
รับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าที่ 

มีการแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มชัดเจน 
แต่ไม่ท างานตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

มีการแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่ม แต่ไม่
สนใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง 

กำรรู้จักแสดงควำมคิดเห็น มีการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม
อย่างต่อเนื่อง 

มีการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม 
หลายครั้ง 

มีการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุ่ม 
บางครั้ง 

กำรท ำงำนตำมขั้นตอน ท างานตามขั้นตอนดี
มาก 

ท างานตามขั้นตอน ไม่ท างานตามขั้นตอน 

ปฏิบัติงำนเสร็จทันเวลำ ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลาตามก าหนด
อย่างเรียบร้อยดีมาก 

ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลาตามก าหนด 

ปฏิบัติงานไมเ่สร็จ
ทันเวลาทีก่ าหนด 

น ำเสนองำนได้ถูกต้อง น าเสนองานได้ถูกต้อง น าเสนองานโดยมี
ข้อผิดพลาดบ้าง 

น าเสนองานได้ไม่
ค่อยถูกต้อง 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  

3  คะแนน  หมายถึง  ดีมาก   

2  คะแนน  หมายถึง  ดี   

1  คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง  

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ   

13 – 15 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก   

10 – 12 คะแนน  หมายถึง  ดี     

  5 –  9 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 
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   เกณฑ์กำรวัดผลและประเมินผล  (Evaluation  Criteria) 

เกณฑ์กำรวัดผล เกณฑ์กำรประเมินผล 

1. แบบทดสอบ 

ถ้าตอบถูกให้  1  คะแนน 

ถ้าตอบผิดให้  0  คะแนน 

 

ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

2. พฤติกรรมกำรเรียนรู้ (กิจกรรมกลุ่ม) 

   13 – 15 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก   

        10 – 12 คะแนน  หมายถึง  ดี      

        5 –  9 คะแนน  หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 

ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ก่อนและหลังเรียน  

โดยใช้แบบฝึกทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษ ด้วยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ SQ4R  

เรื่อง “A Special Christmas Present” 
 

 
 

เลขที่ 

 
 

ชื่อ-นำมสกุล 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
 

หมำยเหตุ คะแนนที่ได้ (10) สรุปผล 
ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

ควำม 
ก้ำวหน้ำ 

ผ่ำน 
(80%) 

ไม่ 
ผ่ำน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

รวมเฉลี่ย       

 

 

.    ลงชื่อ...................................................ผู้บันทึกข้อมูล 

           (................................................................................) 
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