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แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่มที่ 2 

Daily Routines ได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกเสริมทักษะด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งจะท าให้
นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญจากงานเขียนได้อย่างแม่นย า อ่านแล้วน าความรู้ความคิดและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ท้ังด้านการเรียน และการน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ขณะเดียวกัน ก็ยังท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน เสริมสร้างนิสัย
รักการอ่าน และมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง นอกจากนักเรียนจะได้น าไปฝึกทักษะแล้ว 
ครผูู้สอนยังสามารถน าไปใช้ทบทวนเนื้อหาท่ีนักเรียนได้เรียนไปแล้วและใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่องในทักษะการอ่านด้วย  

โครงสร้างเนื้อหาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย 

เล่มท่ี 1 My Family  
เล่มท่ี 2 Daily Routines 
เล่มท่ี 3 My School  
เล่มท่ี 4 My Free Time  
เล่มท่ี 5 My Favorite Dishes  
เล่มท่ี 6 The Weather 
เล่มท่ี 7 Let’s Go Shopping  
เล่มท่ี 8 Traveling 

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีจัดท าขึ้น เกี่ยวกับกิจกรรมการอ่าน
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรม Reading Card กิจกรรมการอ่าน แบบฝึกทักษะท่ี 
1-7 ใบความรู้ และแบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินในการท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและน าสิ่งท่ีเรียนรู้
จากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชนใ์นชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ค าช้ีแจงการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

     
หลักการแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

1.  ในการพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ 
 เกิดทักษะได้นั้น ครูผู้สอนเป็นผู้น าทาง กระตุ้น และจัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ เนื้อหาของ 
 บทเรียน และเหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน 

2.  การเลือกกิจกรรมและแบบฝึกทักษะท่ีเหมาะสมท่ีน ามาใช้นั้น นอกจากจะช่วยให้    
    การเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว จะต้องเป็นสิ่งท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจ 
    บทเรียนดีขึ้นด้วย 
3.  โครงสร้างเนื้อหาและวิธีการในแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจนี้      
    ได้ยึดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
    พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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          ลักษณะของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 

1.  โครงสร้างเนื้อหา ประกอบด้วย 
เล่มท่ี 1 My Family  
เล่มท่ี 2 Daily Routines 
เล่มท่ี 3 My School  
เล่มท่ี 4 My Free Time  
เล่มท่ี 5 My Favorite Dishes  
เล่มท่ี 6 The Weather 
เล่มท่ี 7 Let’s Go Shopping  
เล่มท่ี 8 Traveling 
 

2.  กิจกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มี 5 ประเภท  
2.1  ขั้นเตรียมความพร้อม (Warm up) 
2.2  ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
2.3  ขั้นฝึก (Practice) 
2.4  ขั้นน าไปใช้ (Production) 
2.5  ขั้นสรุป (Wrap up) 

            
3.  การประเมินผล 

3.1  จากแบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน 
3.2  จากแบบฝึกทักษะประจ าแบบฝึกทักษะการอ่าน 
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