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คานา
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Livable Nonthaburi สาหรับ
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ มุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน แบบ
ฝึก ชุ ดนี้ ใช้ สาหรั บ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน รายวิช าภาษาอั งกฤษพื้ น ฐาน
(อ 21101- อ 21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และสามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริง
แบบฝึกทักษะการอ่า นภาษาอังกฤษ ชุด Livable Nonthaburi สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหา
เรื่องราวจากท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี จานวน 7 เล่ม สาหรับแบบฝึกทักษะการอ่าน
เล่มนี้ คือ Book 2 เรื่อง Reading from Ban Bangtanaosri เป็นการอ่านเรื่องราว
ประวัติของบ้านบางตะนาวศรี ที่เป็นชุมชนเก่าแก่ และมีการปั้นหม้อดินเผา
อยู่ในชุมชนวัดนครอินทร์ เนื้อหาในแบบฝึกเริ่มฝึกจากง่ายไปหายาก เหมาะกับ
ระดั บ ชั้ น และวั ย ของผู้ เรี ย น มุ่ ง เน้ น การแก้ ปั ญ หาการเรี ย นรู้ภ าษาอั ง กฤษของ
นักเรียน โดยใช้วิธีฝึกทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียน
หวังว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง
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คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับครู

เมื่อครูผู้สอนได้นาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษไปใช้ควรปฏิบัติดังนี้
1. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ควบคู่ไปกับแผนการจัดการเรียนรู้
ซึ่งได้จัดทาไว้เป็นคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด Livable
Nonthaburi สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. ให้นักเรียนปฏิบัตกิ ิจกรรมตามขั้นตอนที่เรียงลาดับไว้ในแบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ และครูเป็นผูด้ ูแลให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
3. ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนสาหรับครู
4. ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็นแบบเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้
และซ่อมเสริมความรู้ตนเองทั้งในและนอกเวลาเรียน

ง

คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียน

ในการศึกษาโดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียน
ต้องการฝึกฝนด้วยตนเอง นักเรียนควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึก ษาจุ ดประสงค์ก ารเรีย นรู้ข องแต่ละแบบฝึก ทั ก ษะให้เข้ า ใจถึ ง
เป้าหมายของการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้
2. ให้นักเรียนศึกษาและทาความเข้าใจก่อนจะทาแบบฝึกทักษะ
3. ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กาหนดให้ แล้วตอบคาถามในแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ
4. เนื่องจากการเรียนตามแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ถ้านักเรียน
เรียนด้วยตนเอง นักเรียนควรมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ควรดูเฉลยก่อนทาแบบ
ฝึกทักษะ
5. ในการเรียนตามแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถ
เรียนร่วมกับผู้อื่นได้
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จุดประสงค์การเรียนรู้
Book 2 เรื่อง Reading from Ban Bangtanaosri

เมื่อครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือนักเรียนได้ศึกษาและทาแบบฝึกทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้จบแล้ว นักเรียนควรมีความรู้ความเข้าใจและมี
ความสามารถดังนี้
1. บอกความหมายของคาศัพท์ในเรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้
2. บอกความหมายของข้อความใน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้
3. บอกเรื่องราวในเรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้

ฉ

ขั้นตอนการฝึก

1. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบขั้นตอนในการทาแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษและจุดประสงค์การเรียนรู้
2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. นัก เรียนปฏิบัติ ตามแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยครู
สังเกตพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือและประเมินผลแต่ละแบบฝึกทักษะเป็น
รายบุคคล
4. ครูตรวจความถูกต้องในการทาแบบฝึกทักษะ หากนักเรียนไม่เข้าใจ
หรือได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ครูอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ยิ่งขึ้น และทบทวนเนื้อหาใหม่เป็นรายบุคคล
5. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
6. ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนและบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล
7. หากนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ครูสอนซ่อมเสริมแล้วทาแบบทดสอบใหม่
8. เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
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แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
เรื่อง Reading from Ban Bangtanaosri
Instruction : Reading these things and circle the correct answer.

Ban Bangtanaosri History
Ban Bangtanaosri is one of the most important pottery
production. It located on the east Chao Phraya river’s bank. During Wat
Khema and Wat Bang Kwang. There are Bang Kwang canal, Bangtanaosri
canal, Bang Boonnak canal and Bang Khun Thien canal in the
community.
Circle the correct answer.(1-4)
1. What is the import production?
a. Fruit
b. Sea food
c. Jewelry
d. Pottery
2. Where is the region in Thai?
a. North
b. Central
c. South
d. West
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3. What is the occupation in Ban Bangtanaosri?
a. Fishery
b. Agriculture
c. Pottery making
d. Weave
4. How many canals in the community?
a. 4 canals
b. 5 canals
c. 6 canals
d. 7 canals
Some potters Ban Bangtanaosri descended from the city of
Mons. In the reign of King Suriya Amarin Thorne (Phra Chao Aekkatat)
one group, and the potters who descended from Ban Moo Klong Sra
Bua, Ayutthaya have migrated Myanmar flee to the south. The living
along the Chao Phraya River. Mons people were making pottery by
dominant community. And a succession of pottery together to the
present.
Circle the correct answer. (5-7)
5. Where are the potters come from?
a. Tanaosri
b. Sukhothai
c. Sampran
d. Pinklao
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6. What is the main river?
a. Ping River
b. Wang River
c. Yom River
d. Chao Phraya River
7. Which is the group come from Ayutthaya?
a. Ban Bangtanaosri
b. Ban Bangkae
c. Ban Rachaawadee
d. Ban Klong Sra Bua
Pottery produced in Ban Bangtanaosri village, made of
unglazed red clay vessels used in cooking such as pots, pans etc. This
village is known as “Ban Moo” and pot production from Ban
Bangtanaosri called “Moo Bangtanaosri” Crafts pottery clay of some
Ban Bangtanaosri refined look that is used more than any other
region. Pottery is of good quality. The popular market in the region
Central, North, East and West. Bangtanaosri community is a sizeable
community. Mon people who come to serve in the position Phraya
Nakornintha has built a temple in the community. And that the
named “Wat Nakornintha”.
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Circle the correct answer.(8-10)
8. What is the pottery made of?
a. red clay
b. red mold
c. red sandy soil
d. red soil
9. What is the pottery made of clay?
a. stove
b. jar
c. sink
d. pot
10. What is the temple of Ban Bangtanaosri?
a. Wat Bang Phai
b. Wat Bang Jak
c. Wat Nakornintha
d. Wat Sak Yai

Oh! Don’t copy
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a

b

c

d
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Reading from Ban Bangtanaosri

7

Function : Reading from Ban Bangtanaosri
จุดประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรี และบอก
ความหมายของคาศัพท์ในเรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้
Structure/Expressions : What was this passage?
Where did the passage happened?

Language items:
potter

canal

descended

flee

migrated

Myanmar

village

unglazed

vessel

cooking

pot

pan

craft

market

temple

painting

gable

intertwine

ubosot

Direction:
Activity 1 Look at the pictures and read the word.
Task 1 Part A : Match the pictures and the words.
Part B : Read the words and choose the right pictures.
Activity 2 Read the passage, the sentences and understand them.

Task 2 Read the passage and put “T” for true or “F” for false.
Activity 3 Read the passage and understand.
Task 3 Part A : Read the passage and circle YES or NO.
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Activity 1
จุดประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรี และบอก
ความหมายของคาศัพท์ในเรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้
Vocabulary
Direction : Look at the pictures and read the word.

potter

canal

Myanmar

village

9

market

pot

unglazed

painting

cooking

temple

ที่มาภาพ : รูปภาพวัดนครอินทร์ . http://www. m-culture.in.th/
moc_new/album/156490/วัดนครอินทร์
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Are you ready?
Let’s go!!

Task 1

Direction : Part A : Match the pictures and the words.

1. potter

a.

b.

2. vessel

a.

b.

3. market

a.

b.

4. ubosot a.

b.

5. pan

b.

a.
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Activity 2
จุดประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรี และ
บอกความหมายของข้อความใน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้
Direction : Read the passage, the sentences and understand them.
Wat Nakornintha is on Pibulsongkram Road, Tambon Suan-Yai,
Amphoe Muang, Nonthaburi. It is 1.5 kilometers south of the central
part of Nonthaburi. It is also on the eastern bank of Chao Phraya River.
It was built in the Ayutthaya period. It was called “Wat Bang Khun
Tian” or “Wat Mai Nakornintha”. The name was changed to “Wat
Nakorninth” dedicated to Ms. Inth and Mrs. Nakorn who had offered
the land to build.
1. Wat Nakornintha located in Mueang Nonthaburi.
2. It is far from central part of Nonthaburi.
3. It is south of Nonthaburi.
4. It is on the east of Chao Phraya bank’s river.
5. It is an old temple.
6. It was built in The Ayutthaya period.
7. The name of temple is come from Ms. Inth and Mrs. Nakorn.
8. They had offered the land to built.
9. Wat Nakorninth was changed to dedicate Ms. Inth and Mrs. Nakorn.
10. The first name is “Wat Bang Khun Tian”.
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Task 2
จุดประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรี และ
บอกความหมายของข้อความใน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้
Direction : Read the passage and put “T” for true or “F” for false.
It’s easy!
Good Luck .

………. 1. Wat Nakorninth is on Tiwanon Road.
………. 2. It was an old temple.
………. 3. It was built in The Ayutthaya period.
………. 4. It is north of the central part of Nonthaburi.
………. 5. The name was changed to dedicate to Ms. Pim and Mrs. Nakorn.
………. 6. Mr. Inth and Mrs. Nakorn had offered the land.
………. 7. This land was built the hotel.
………. 8. It is on the east of Chao Phraya bank’s river.
………. 9. The old name is Wat Bang Phai .
………. 10. It is a temple in Nonthaburi.
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Activity 3
จุดประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรี และบอก
เรื่องราวในเรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้
Direction : Read the passage and understand.
Important pottery of Ban Bangtanaosri
Grandma Onanong and grandpa Prapas Krueom are the local
important persons in Ban Bangtanaosri. The only one house in Ban
Bangtanaosri at Moo 6 Suan-Yai, Muang District, Nonthaburi Province as
conserved as the pottery making.
1. Demonstrate by hands technique to make the pot shapes.
2. She makes the lids with the strong skillful hands.
3. She is very kind to explain how to make a pot.
4. Though it is hard to make a pot, it is a good experience.
5. We are proud of our local products.
6. To press thumbs into the mass of clay for desired shape.
7. The texture circular disk rotates while in shaping the vessel with
the electrify.
8. She can make a pot in a minute with the experience.
9. The step to hit the bottom of the pot with the wood before it is dry.

14

Task 3
จุดประสงค์ : เพื่อฝึกทักษะการอ่าน เรื่อง บ้านบางตะนาวศรี และบอก
เรื่องราวในเรื่อง บ้านบางตะนาวศรีได้
Direction : Part A : Read the passage and circle YES or NO.

1. The only house conserved the bakery making.

YES NO

2. Grandma Onanong and grandpa Prapas are the local
important persons in Ban Bangtanaosei.
3. Pottery is an important.

YES NO

4. We can buy our local products.

YES NO

5. The first step to hit the buttom.

YES NO

Direction : Part B : Circle the correct answer.
1. What was this paragraph?
a. Short story

b. Daily routine
c. Passage
d. Song

YES NO
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2. Where did the passage happened?
a. At Bang Yai.
b. At Ban Bangtanaosri.
c. At Pakkred.
d. At Bang Bua Thong.
3. What is the important thing?
a. Temple
b. Table
c. Pottery
d. Food
4. What is the last step of pottery making?
a. Desire shape
b. Make a pot shape
c. Hit the bottom
d. Dry
5. What is the pottery ?
a. microwave
b. pot
c. fan
d. radio

It’s fun.
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แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
เรื่อง Ban Bangtanaosri

Instruction: Reading these things and circle the correct answer.
Ban Bangtanaosri History
Ban Bangtanaosri is one of the most important pottery
production. It located on the east Chao Phraya river’s bank. During Wat
Khema and Wat Bang Kwang. There are Bang Kwang canal, Bangtanaosri
canal, Bang Boonnak canal and Bang Khun Thien canal in the
community.
Circle the correct answer.(1-4)
1. Where is the region in Thai?
a. North
b. Central
c. South
d. West
2. How many canals in the community?
a. 4 canals
b. 5 canals
c. 6 canals
d. 7 canals
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3. What is the import production?
a. Fruit
b. Sea food
c. Jewelry
d. Pottery
4. What is the occupation in Ban Bangtanaosri?
a. Fishery
b. Agriculture
c. Pottery making
d. Weave
Some potters Ban Bangtanaosri descended from the city of
Mons. In the reign of King Suriya Amarin Thorne (Phra Chao Aekkatat) one
group, and the potters who descended from Ban Moo Klong Sra Bua,
Ayutthaya have migrated Myanmar flee to the south. The living along the
Chao Phraya River. Mons people were making pottery by dominant
community. And a succession of pottery together to the present.

Circle the correct answer.(5-7)
5. Which is the group come from Ayutthaya?
a. Ban Bangtanaosri
b. Ban Bangkae
c. Ban Rachaawadee
d. Ban Klong Sra Bua
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6. Where are the potters come from?
a. Tanaosri
b. Sukhothai
c. Sampran
d. Pinklao
7. What is the main river?
a. Ping River
b. Wang River
c. Yom River
d. Chao Phraya River
Pottery produced in Ban Bangtanaosri village, made of
unglazed red clay vessels used in cooking such as pots, pans etc. This
village is known as “Ban Moo” and pot production from Ban
Bangtanaosri called “Moo Bangtanaosri” Crafts pottery clay of some
Ban Bangtanaosri refined look that is used more than any other
region. Pottery is of good quality. The popular market in the region
Central, North, East and West. Bangtanaosri community is a sizeable
community. Mon people who come to serve in the position Phraya
Nakornintha has built a temple in the community. And that the
named “Wat Nakornintha”.
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Circle the correct answer.(8-10)
8. What is the pottery made of clay?
a. stove
b. jar
c. sink
d. pot
9. What is the temple of Ban Bangtanaosri?
a. Wat Bang Phai
b. Wat Bang Jak
c. Wat Nakornintha
d. Wat Sak Yai
10. What is the pottery made of?
a. red clay
b. red mold
c. red sandy soil
d. red soil

Excellent !
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a

b

c

d
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Answer Key
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง Ban Bangtanaosri
1. d

2. b

3. c

4. a

5. a

6. d

7. d

8. a

9. d

10. c

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง Ban Bangtanaosri
1. b

2. a

3. d

4. c

5. d

6. a

7. d

8. d

9. c

10. A

4.c

5.d

4. b

5. a

Task 1 Part A
1. b

2. a

3.e

Task 1 Part B
1. b

A
2. a

3. a
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Task 2
1. F

2. T

3. T

4. F

5. F

6. T

7. F

8. T

9. F

10. T

4.YES

5.NO

4.d

5.b

Task 3 Part A
1. NO

2. YES

3.YES

Task 3 Part B
1. c

2. b

3.c
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บันทึกผลการทากิจกรรมและผลการทดสอบ

ชื่อ ________________________ ชั้น ___________ เลขที่ _________

แบบทดสอบ

คะแนนเต็ม

คะแนน

เกณฑ์การประเมิน

ที่ทาได้

5 คะแนนขึ้นไป
ผ่าน

ก่อนเรียน

10

หลังเรียน

10

กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนน
ที่
ที่ทาได้
1
2
3
รวม

10
10
10
30

ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่าน
5 คะแนนขึ้นไป
5 คะแนนขึน้ ไป
5 คะแนนขึ้นไป

ไม่ผ่าน
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