การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมโครงการนาร่ องพัฒนาต้นแบบหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ทตามหลักสู ตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔
นางเกษณี พร สี แข่ไตร
โรงเรี ยนศรี โกสุ มวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙
๑. สภาพการจัดการเรียนรู้
๑.๑ รับฟังคาชี้แจง/อธิบาย/ เนื้อหารสาระ/ความรู้โดยการสาธิต ยกตัวอย่าง อธิ บายจากครู
๑.๒ ทากิจกรรมเรี ยนรู้ร่วมกับเพื่อนเป็ นกลุ่มใหญ่ – ย่อย โดยร่ วมกันศึกษา ค้นคว้า นาเสนอ
ผลงานและสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน/กิจกรรม
๑.๓ เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้าจากสื่ อ/แหล่งเรี ยนรู ้จาก ipad, internet , web. site
ฝึ กปฏิบตั ิ ทาแบบฝึ กหัด ใบงาน นาเสนอผลงานและสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน
๒. รู ปแบบ (Model) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชี้แจงหัวข้อ/เรื่ อง/จุดประสงค์

ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)

นาเข้าสู่ บทเรี ยน
(Warm up)

ฝึ กปฏิบตั ิ
(Practice)

นาเสนอเนื้ อหา
(Presentation)
(Pretest)
สรุ ป
(Wrap up)
ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)

นาไปใช้
(Production)
(Pretest)

๓. พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของนักเรียน
๓.๑ ด้ านบวก
- นักเรี ยนมีความสนใจและตั้งใจเรี ยน
- นักเรี ยนกระตือรื อร้น ในการใช้ ipad สื บค้นข้อมูล และหาความรู ้ตามหัวข้อที่กาหนด
- นักเรี ยนมีความมัน่ ใจในการนาเสนอผลงานของตนเอง และกล้าแสดงออก
- นักเรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์
- นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- นักเรี ยนได้รับความสนุกสนานและมีความสุ ขกับการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ ipad
๓.๒ ด้ านลบ
- นักเรี ยนขาดทักษะในการสื บค้นหาข้อมูลและหาความรู้ ใน application ต่าง ๆ
- นักเรี ยนขาดทักษะในการสรุ ปความรู้และผลงานที่จดั ทา
- นักเรี ยนขาดทักษะในการนาเสนอผลงาน
๔. ผลสั มฤทธิ์ก่อน-หลัง การเรี ยนรู้
๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ ก่อนการเรี ยน
- คะแนนการประเมินผลการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 65
๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ หลังการเรี ยนรู้
- คะแนนการประเมินผลการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 78
๕. สภาพปัญหา/อุปสรรค ที่พบ
๕.๑ นักเรี ยนขาดทักษะการใช้เครื่ องมือ ipad
๕.๒ นักเรี ยนขาดทักษะในการสื บค้นหาข้อมูลและหาความรู้จาก application และ interne
๕.๓ นักเรี ยนขาดทักษะในการสรุ ปความรู้และผลงานจัดทา
๕.๔ นักเรี ยนขาดทักษะในการนาเสนอผลงาน
๕.๕ เวลาในการทากิจกรรมเรี ยนรู ้มีจากัด
๖. สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
๖. ๑ Application ใน ipad เช่น
- Daily English, 1000 Words, Dict HD, English Cover, English QA, Grammar, Word
Wizard, Key note, camera, Phonic 2nd , i chalk, Animal sound, toontastic
๖. ๒ Website ใน internet : Safari, Google

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร รหัสวิชา อ ๑๔๒๐๑
หน่ วยการเรียนรู้ : Me and My Family
เรื่อง : What do you do?
เวลา : ๒ ชั่วโมง
วันที่ ๑๒ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต ๑.๒
มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สาระสาคัญ
การใช้คา กลุ่มคา ประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลเป็ นการพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการใช้ภาษาในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล
ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
๑. ออกเสี ยงและบอกความหมายของคาศัพท์ได้
๒. บอกอาชีพของบุคคลในชุมชนได้
๓. เขียนคาศัพท์และประโยคอธิบายอาชีพของบุคคลได้
สาระการเรี ยนรู้
๑. Vocabulary : occupation ; lawyer, dentist, postman, teacher
nurse, doctor, policeman
๒. Structure : Present Simple Tense (ประโยคคาถามและประโยคตอบ)
subject +verb to be +object
- What do you do ?
I am a …………… (occupation).
- What does Jack do ?
He/ She is a ……………(occupation).
๓. Function : Asking and Answering
๔. Culture : Human relationship

กิจกรรมการเรี ยนรู้
- ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
๑. ครู ช้ ีแจงให้ทราบว่านักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในชุมชน
๒. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
- นาเข้ าสู่ บทเรี ยน (Warm up)
๓. นักเรี ยนร่ วมกันสนทนาเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในชุมชน
- ขั้นนาเสนอเนือ้ หา (Presentation)
๔. นักเรี ยนดูรูปภาพอาชีพต่าง ๆจาก App. Keynote
๕. ครู อธิ บายและยกตัวอย่างประโยคถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพ
๖. นักเรี ยนศึกษาคาศัพท์และประโยคจาก App. English Q A (ภาษาอังกฤษ
ในชีวติ ประจาวัน) , App. 1000 Words และ Dict HD และจดบันทึก
คาศัพท์
- ขั้นฝึ ก (Practice)
๗. นักเรี ยนฝึ กออกเสี ยงคาศัพท์และประโยค โดยดูบทเรี ยนเกี่ยวกับอาชีพ
เรื่ อง What do you do? จาก App. English Q A (ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวัน)
- ขั้นนาไปใช้ (Production)
๘. แบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 3-4 คน เขียนประโยคอธิบายอาชีพของบุคคล
โดยใช้ App. Keynote
๙. ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานโดยให้เพื่อน ๆร่ วมกัน
ตรวจสอบผลงาน
- ขั้นสรุ ป (Wrap up)
๑๐. นักเรี ยนเขียนประโยคคาถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ชอบ
- ขั้นทดสอบหลังเรียน (Posttest)
๑๑. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
สื่ อการเรียนการสอน
๑. ipad App. 1000 words , App. Keynote, App. English Q A (ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวัน)

๒. แบบบันทึกคาศัพท์
๓. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
๑. วิธีการวัดและประเมินผล
- สังเกตการออกเสี ยงคาศัพท์และประโยค
- ตรวจผลงาน
- ตรวจแบบฝึ กหัด
๒. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- ออกเสี ยงถูกต้องร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
- เขียนประโยคถาม-ตอบได้ถูกต้อง 5 ข้อ ผ่านเกณฑ์
ผลการสอน
๑. นักเรี ยนออกเสี ยงและบอกความหมายของคาศัพท์บอกอาชีพได้
๒. นักเรี ยนเขียนคาศัพท์และประโยคอธิบายอาชีพของบุคคลได้
๓. นักเรี ยนสนใจและตั้งใจทากิจกรรม
๔. นักเรี ยนมีความรับผิดชอบให้ความร่ วมมือในการทางานและกล้าแสดงออก

(ลงชื่อ)
(นางเกษณี พร สี แข่ไตร)
ครู ประจาวิชา
(ลงชื่อ)
(นางสาวศรสุ ดา ชูพนั ธ์)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
(ลงชื่อ)
(นายศรศักดิ์ หล่มศรี )
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Exercise
1. What do you do ?
………………………………………………………

2. What does he do ?
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. What do I do ?
…………………………………………………………………

4. What does she do ?
…………………………………………………………………

5. What does Joe do ?
…………………………………………………………………

6. What does he do ?
…………………………………………………………

Key : Exercise
1. What do you do ?
He is a doctor.

2. What does he do ?
He is a dentist.

3. What do I do ?
I am a teacher.

4. What does she do ?
She is a nurse.

5. What does Jack do ?
He is a guide.

6. What does he do ?
He is a policeman.

Pretest - Posttest
Choose the best answer from a, b, c or d.
1. He is a…………….
a. teacher
b. policeman
c. lawyer
d. doctor
2. She is a ……………..
a. nurse
b. postman
c. dentist
d. farmer
3. I want to be a ……………….
a. doctor
b. postman
c. carpenter
d. guide
4. What do ………. do?
a. you
b. he
c. she
d. Ann
5. What does ………. do?
a. I
b. you
c. Ann
d. Ann and Jack

Key : Pretest – Posttest

1.
2.
3.
4.
5.

d
c
d
a
c

