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คำ�แนะนำ�ก�รใช้สำ�หรับครู

แบบฝึกทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเพื่อคว�มเข้�ใจ	โดยใช้เทคนิค	KWL	Plus	

ชุดThe	rising	city,Uthaithani	(Base	on	Uthathani’s	Motto)	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3

เล่มที่	4		Dhevo	alms	offerings	

 

 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

ชุด The rising city,Uthaithani (Base on Uthathani’s Motto) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  ประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 

รหัส อ23101  สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังนี้

  1. ปฐมนิเทศการใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนทราบ

  2. ครูควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  3. นักเรียนทำาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน

  4. นักเรียนทำาความเข้าใจกับบทเน้ือหาทีละข้ันตอน  หากเกิดปัญหา หรือข้อ 

สงสัยขณะดำาเนินกิจกรรม ครูควรให้คำาแนะนำา และให้ความช่วยเหลือทันที

  5. หลังจากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ในแบบฝึกทักษะเรียบร้อยแล้ว  

ให้นักเรียนทำาแบบทดสอบหลังเรียน  และครูควรบันทึกผลคะแนนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบ 

ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน

ค



คำ�แนะนำ�ก�รใช้สำ�หรับนักเรียน

แบบฝึกทักษะก�รอ่�นภ�ษ�อังกฤษเพื่อคว�มเข้�ใจ	โดยใช้เทคนิค	KWL	Plus	ชุด

The	rising	city,Uthaithani	(Base	on	Uthathani’s	Motto)	ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	3

เล่มที่	4		Dhevo	alms	offerings	

 

 แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

ชุด The rising city,Uthaithani (Base on Uthathani’s Motto) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เล่มที่ 2  Uthaithani city of the ancestors of the King  เล่มนี้  นักเรียนควรอ่านคำา

แนะนำาและปฏิบัติตามคำาชี้แจงและปฏิบัติตามแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ดังต่อไปนี้

  1. อ่านสาระสำาคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้  

  2. ทำาแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียน

 3. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้ประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อน

เรียน  คำาถามก่อนอ่าน  บทอ่าน ตาราง KWL  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน  แบบทดสอบหลัง

เรียน  เฉลยคำาตอบแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด

 4. ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามลำาดับ ด้วยความตั้งใจและพยายามใช้กลวิธีการ

อ่านต่างๆเพื่อให้สามารถทำากิจกรรมต่างๆได้ถูกต้องเหมาะสม 

 5. ทำาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทราบความสามารถในการอ่าน

 6. ปฏิบัติกิจกรรมเต็มตามศักยภาพของตนเอง เพื่อประเมินความสามารถในการ

เรียนรู้  และเมื่อเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลา

ง



 

 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่

มีประสิทธิภาพนั้น  ผู้เรียนควรปฏิบัติตามหลัก

การอ่าน  สามารถจับใจความสำาคัญ  สรุปความ  

ตีความและวิเคราะห์ความจากเรื่องที่อ่าน  และ

ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลในทางสร้างสรรค์  เพื่อความร่วมมือใน

สังคมต่อไป

สาระสำาคัญ
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL Plus 

ชุด The rising city,Uthaithani (Base 

on Uthathani’s Motto) ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3

เล่มที่ 4 Dhevo alms offerings 

1. บอกรายละเอียดและใจความสำาคัญจากเรื่องที่อ่านได้

2. บอกความหมายของคำาศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้

3. เดาความหมายคำาศัพท์จากบริบทที่กำาหนดให้ได้

4. สรุปใจความสำาคัญจากเรื่องที่อ่านโดยใช้แผนภาพความคิด (Mind 

mapping) ได้

5. ทำาหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับประเพณีไทยได้

จุดประสงค์ก�รเรียนรู้

จ



Pre-test	(แบบทดสอบก่อนเรียน)

Direction	:	Read	the	following	passage		then	answer	the	questions.

   Tak Bat Dhevo (The Dhevo Alms Giving Fair)
       This most famous of Uthai Thani festivals in held on the first day of the 
waning moon of the 11th month, or on the day after the end of the 
Buddhist Lent, usually in October.The Venue is Sangkat Rattan Khiri temple and 
the mountain represent heaven-from where the Lord Buddha descended after he 
went up to observe Lent and preach a sermon to his mother. Legend has it that 
the god Vishnu built a siver, gold and crystal stairway for the Buddha to walk 
down. The day signifies  the opening of the eath, heaven, the human realm and 
the underworld, or hell. The festival is observed and celebrated by the people of 
Uthai Thani and the neighboring provinces. Over 300 monks and novices-come 
carrying alms bowls-descend the 449 steps from the top of the mountain while 
poeple offer alms of steamed sticky rice balls wrapped in banana leaeves as 
well as uncooked rice and dried food.
     
 source: http://tour-uthaithani.blogspot.com/search/label/Annual%20Festivals

1. What is the most famous festival of Uthaithani?
 a. Tak Bat Dhevo 
 b. Tak Bat Dokmai
 c. Loy Krathong
 d. Songkran

2. When was the festival held?
 a.  in the eighth month of the year
 b.  in the ninth month of the year
 c.  in the tenth month of the year
 d.  in the eleventh month of the year

1



3. How can we join in Tak Bat Dhevo festival?
 a. offer alms of steamed sticky rice balls
 b. offer alms of uncooked rice
 c. offer alms of dried food
 d. all above are correct

4.  In which part of Uthaithani that the festival was held ?
 a. The River Side
 b. The Clock Tower
 c. The Sakaekrang temple  
 d. The Sangkus Rattana Khiri temple

5. What does the mountain means in Tak Bat Dhevo festival at          
  Uthaithani?
 a. obstacles
 b. heaven
 c. earth
 d. hell

6.  What is the best title for this passage?
 a. The Tak Bat Dhevo
 b. The legend of  Lord Buddha
 c. Tak Bat Dhevo festival in Uthaithani
 d. The legend of  the Buddhist Lent in Uthaithani

7. Why the Lord Buddha have to go to the heaven in  the Bud 
   dhist Lent period?
 a. To preach a sermon to his mother.
 b. To study with his mother.
 c. To be a represent of heaven.
 d. To cure  his mother.
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8. The word “alms” can be replaced by ……………….. .
 a. charities
 b. requests
 c. invites
 d. welcomes

9. According to the passage we can imply that most of people in  
  Uthaithani are ………………  . 
 a. Buddhists
 b. Christians
 c. Isalamics
 d. Hindues

10. According to the passage which one is NOT TRUE?
 a. The festival is held at Sangkat Rattan Khiri temple.
 b. The poeple always offer uncooked rice for the festival.
 c. God Vishnu built a crystal stairway for the Buddha .
 d. Only the steamed sticky rice was offered in this festival.
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  Pre-reading

Source: http://siambhikkhus.org/article35.html

Before	You	Read

Answer	the	following	questions.

1. Do you know any of the people pictured above?

2. How often do you go to the temple ?  

3. Write down what you already know about this festival in   

 column  K  of  K W L chart.
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 On the first waning moon in the   
eleventh month of the year, usually in  
October.This month famous of Uthai 
Thani festival is held at Sangkus Rattana 
Khiri temple and the mountain represents  
heaven from where the Lord Buddha 
descended after he went up to observe 
Lent and  preached a sermon to his 
mother. Legend has it that the god 
Vishnu built a silver gold and crystal 
stairway for  the Buddha to walk down. 
Dhevo comes from Dhevo-ro-ha-na, 
which means the return of Buddha from 

heaven .

 The festival  is observed and 
celebrated by the people of Uthai 
Thani and the neighbouring provinces. 
Over 300 monks  and novices-come 
carry alms bowls-descend the 449 
steps from the top of the mountain 
while people offer alms of steamed  
sticky rice balls wrapped in banana 
leaves, as well as uncooked rice and 
dried food.

Source: www.touronthai.com/ประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหนะ-17002001.html

Source: www.touronthai.com/ประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหนะ-17002001.html

Dhevo	alms	offerings

Adapted from : http://thebest.uthaithani.go.th/en/aboutUthai.html
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waning moon =   (of the moon) have a progressively smaller part   
    of its visible surface illuminated, so that it ap  
    pears to decrease in size  (ข้างแรม)
alms (n.)  =   money or food given to poor people (ทาน)
festival (n.)  =   a day or period of celebration, typically a religious  
    commemoration (งานฉลอง, งานพิธี, มหกรรม)
held (v.)  =   grasp, carry, or support with one’s arms or hands  
    (ถือ, จับ, คว้า)
descend (v.)  =   move or fall downward (ลง, ขยับลงมา)
preach (v.)  =   deliver a sermon or religious address to an assem  
    bled group of people, typically in church 
    (เทศน์, สั่งสอน, แสดงธรรม)
sermon (n.)  =   a talk on a religious or moral subject  
    (คำาสั่งสอน, โอวาท)
stairway (n.)  =   a set of steps or stairs and its surrounding walls or  
    structure (บันได)
return (v.)  =   come or go back to a place or person 
    (กลับ, กลับคืน, คืนสู่)
heaven (n.)  =   a place regarded in various religions as the abode 
    of God (or the gods) and the angels, and of the   
    good after death, often traditionally depicted as being  
    above the sky (สวรรค์, สรวงสวรรค์)
steam (v.)  =   cook (food) by heating it in steam from boiling water  
    (นึ่ง, อบ)
sticky rice (n.) =   a kind of swamp grass that is widely cultivated as a  
    source of food (ข้าวเหนียว)
wrap (v.)  =   cover or enclose (someone or something) in paper or  
    soft material (ห่อ, หุ้ม, คลุม)
leaves (n.)  =   (plural of leaf) a flattened structure of a higher plant,  
    typically green and bladelike, that is attached to a  
    stem directly or via a stalk (ใบไม้)

GLOSSARY
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represent (v.) =   be entitled or appointed to act or speak for 
    (some one), especially in an official capacity 
    (แทน, แสดง,แสดงให้เห็น)
legend (n.)  =   a traditional story sometimes popularly regarded as  
    historical but unauthenticated ( ตำานาน, เรื่องเล่าขาน)
celebrate (v.)  =   publicly acknowledge (a significant or happy day or  
    event) with a social gathering or enjoyable activity   
    (เฉลิมฉลอง, ประกอบพิธี)
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KWL  Chart

Direction	:	 1. Write what you already know about  “Dhevo     
  alms offering”  in column K.
 2. Write what you want to know about  “Dhevo alms 
  offering” in column W.
 3. Write what you have learned about  “Dhevo alms 
  offering” in column  L 

K W L
What do I already know? What do I want to know? What have I learned?
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Reading Comprehension 

Direction:		Circle	the	letter	of	the	best	answer.

 1. Dhevo  means…………………..

  a. the return of Buddha from heaven

  b. the legend of Buddha from  heaven

  c. the Uthaithani ’s festival

  d. the famous place in Uthaithani

 2. When was Dhevo alms offering held ?

  a.  in the eighth month of the year

  b.  in the ninth month of the year

  c.  in the tenth month of the year

  d.  in the eleventh month of the year

 3. Where can the tourist join the Dhevo alms offering in Uthaithani?

  a. The River Side

  b. The Clock Tower

  c. The Sakaekrang temple    

  d. The Sangkus Rattana Khiri temple

 4. According to the passage , how is the Dhevo alms offerings 

 important?

  a. It is a Budda ’s birthday.

  b. It is a day for all monks to meet altogether.  

  c. It is a day for ending of Buddhist lend.    

  d. It is a day for recall the return of Buddha from heaven .
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 5. Which one is the recipe that people always offer in Dhevo alms 

 offerings festival ?

  a. scrambled egg 

  b. stuffed cripsy egg-crepe

  c. dumplings in coconut cream

  d. steamed  sticky rice balls

 6. Which statement is NOT TRUE according to the passage ?

  a. The festival was held in October.

  b. People people always offer money in the festival.

  c. There are 449 steps from the top of the mountain.

  d. The Vishnu built a stairway for  the Buddha to walk down.  

 

 7. According to the passage we can imply that most of people in 

 Uthaithani are ………………………………………… . 

  a. Buddhists

  b. Christians

  c. Isalamics

  d. Hindues 
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Vocabulary  Reinforcement

Direction : Complete the sentences with the words in the box.

festival	 alms	 	 preach	 sermon	 heaven	

	 	 	

stairway	 return		 wrap	 	 legend	 celebrate

1. Alex took them all to dinner to ………………………….……………… the birth.

2. Dhevo-ro-ha-na, which means the ………………………of Buddha from heaven .

3. He had been handing out ……………………………. to starving refugee children.

4. We believe that all gods stay in ……………………………….. .

5. Our pastor will ……………………………………………………….. the sermon.

6. They ……………………… the Christmas presents.

7. The Songkran ………………………… is in Thailand is started from 13 to 15 April.

8. A wooden ……………….. led up from the kitchen, each step piled with old 

 paperbacks.

9. We are studying the …………………………… of King Rama I.

10. The Buddhist monk always preaches the ………………….. on the important   

    Buddhist Sabbath.
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Making References

Direction	:	Determine	the	meaning	of	the	word.

1. What month does the word “This month” (line 2) refer to?  

 a.  August

 b. September

 c. October

 d. November

2. What festival does the word “This festival” (line 12) refer to?  

 a. Christmas 

 b. Halloween

 c. Loykrathong

 d. Dhevo

3. The word “where” (line 5 ) refers to ……………………………………………….

4. The word “he” (line 6) refers to…………………………………………………...........

5. The word “which” (line 10) refers to ……………………………………………….
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Mind mapping

Direction:	Make	a	mind	map	in	your	style	to	conclude	the	story.
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Project work

Direction:		In	a	group	of	four,	Choose	one	Thai	festival		for	a		
	 	 mini	book,	and	present		to	the	class.	make            

Note
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………..................................................................................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………................................................................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Post-test	(แบบทดสอบหลังเรียน)

Direction	:	Read	the	following	passage		then	answer	the	questions.

   Tak Bat Dhevo (The Dhevo Alms Giving Fair)
       This most famous of Uthai Thani festivals in held on the first day of the 
waning moon of the 11th month, or on the day after the end of the 
Buddhist Lent, usually in October.The Venue is Sangkat Rattan Khiri temple and 
the mountain represent heaven-from where the Lord Buddha descended after he 
went up to observe Lent and preach a sermon to his mother. Legend has it that 
the god Vishnu built a siver, gold and crystal stairway for the Buddha to walk 
down. The day signifies  the opening of the eath, heaven, the human realm and 
the underworld, or hell. The festival is observed and celebrated by the people of 
Uthai Thani and the neighboring provinces. Over 300 monks and novices-come 
carrying alms bowls-descend the 449 steps from the top of the mountain while 
poeple offer alms of steamed sticky rice balls wrapped in banana leaeves as 
well as uncooked rice and dried food.
     
 source: http://tour-uthaithani.blogspot.com/search/label/Annual%20Festivals

1. What is the most famous festival of Uthaithani?

 a. Tak Bat Dhevo 

 b. Tak Bat Dokmai

 c. Loy Krathong

 d. Songkran

2. When was the festival held?

 a.  in the eighth month of the year

 b.  in the ninth month of the year

 c.  in the tenth month of the year

 d.  in the eleventh month of the year
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3.  In which part of Uthaithani that the festival was held ?
 a. The River Side
 b. The Clock Tower
 c. The Sakaekrang temple  
 d. The Sangkus Rattana Khiri temple

4. How can we join in Tak Bat Dhevo festival?
 a. offer alms of steamed sticky rice balls
 b. offer alms of uncooked rice
 c. offer alms of dried food
 d. all above are correct

5. What does the mountain means in Tak Bat Dhevo festival at Uthaithani?
 a. obstacles
 b. heaven
 c. earth
 d. hell

6. Why the Lord Buddha have to go to the heaven in  the Buddhist Lent period?
 a. To preach a sermon to his mother.
 b. To study with his mother.
 c. To be a represent of heaven.
 d. To cure  his mother.

7.  What is the best title for this passage?
 a. The Tak Bat Dhevo
 b. The legend of  Lord Buddha
 c. Tak Bat Dhevo festival in Uthaithani
 d. The legend of  the Buddhist Lent in Uthaithani
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8. The word “alms” can be replaced by ……………….. .
 a. charities
 b. requests
 c. invites
 d. welcomes

9. According to the passage we can imply that most of people in Uthaithani are 
………………  . 
a. Buddhists
b. Christians
c. Isalamics
d. Hindues

10. According to the passage which one is NOT TRUE?
 a. The festival is held at Sangkat Rattan Khiri temple.
 b. The poeple always offer uncooked rice for the festival.
 c. God Vishnu built a crystal stairway for the Buddha .
 d. Only the steamed sticky rice was offered in this festival.
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  Pre-test

 1. a  2. d    

 3. d  4. d    

 5. b  6. c    

 7. a  8. a    

 9. a  10. d

Pre – reading

1. The answer can vary.

2. The answer can vary.

3. The answer can vary.

    Reading Comprehension

 1. a  2. d    

 3. d  4. d   

 5. d  6. b

 7. a

   Vocabulary Reinforcement

 1. celebrate 2. Return  

 3. alms 4. heaven  

 5. preach 6. wrap

 7. festival 8. Stairway  

 9. legend 10. sermon

ANSWER KEYS
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   	Making	References
 1. c  2. d   

 3. Heaven   

 4. Lord Buddha   

 5. Dhevo-ro-ha-na  

    Mind	mapping	conclusion
 The  answer can vary.

				Project	Work
    The  answer can vary.

				Post-test

	 1.	a	 	 2.	d	 	

	 3.	d							4.	d	 	

	 5.	b	 	 6.	a

	 7.	c	 	 8.	a	 	

	 9.	a	 	 10.	d

ANSWER KEYS
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