
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
     กิจกรรมโครงการน าร่องพฒันาตน้แบบหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทตามหลกัสูตรแกนกลาง  พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  วชิาภาษาองักฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 

 นางเกษณีพร  สีแข่ไตร   
โรงเรียนศรีโกสุมวทิยามิตรภาพท่ี  ๒๐๙ 

๑.  สภาพการจัดการเรียนรู้ 
     ๑.๑  รับฟังค าช้ีแจง/อธิบาย/ เน้ือหารสาระ/ความรู้โดยการสาธิต ยกตวัอยา่ง อธิบายจากครู  

            ๑.๒  ท ากิจกรรมเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ – ยอ่ย โดยร่วมกนัศึกษา คน้ควา้ น าเสนอ   
                      ผลงานและสะทอ้นความคิดเห็นต่อผลงาน/กิจกรรม 
            ๑.๓  เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการศึกษา คน้ควา้จากส่ือ/แหล่งเรียนรู้จาก ipad, internet , web. site  
                     ฝึกปฏิบติั ท าแบบฝึกหดั  ใบงาน น าเสนอผลงานและสะทอ้นความคิดเห็นต่อผลงาน 
๒. รูปแบบ (Model)  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
                
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช้ีแจงหวัขอ้/เร่ือง/จุดประสงค ์
 

น าเขา้สู่บทเรียน 
(Warm up) 

 

น าเสนอเน้ือหา 
(Presentation) 
(Pretest) 

 

ฝึกปฏิบติั 
 (Practice)  

 

น าไปใช ้
(Production) 
(Pretest) 

 
สรุป  

(Wrap up)  
 

ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
 

ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 
 



๓.  พฤติกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปของนักเรียน 
            ๓.๑  ด้านบวก 
        -  นกัเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน 
        -  นกัเรียนกระตือรือร้น ในการใช ้ipad สืบคน้ขอ้มูล และหาความรู้ตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
        -  นกัเรียนมีความมัน่ใจในการน าเสนอผลงานของตนเอง และกลา้แสดงออก 
        -  นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
        -  นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                    -  นกัเรียนไดรั้บความสนุกสนานและมีความสุขกบัการท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช ้ipad 
            ๓.๒  ด้านลบ 
          -  นกัเรียนขาดทกัษะในการสืบคน้หาขอ้มูลและหาความรู้ ใน application ต่าง ๆ 
                     -  นกัเรียนขาดทกัษะในการสรุปความรู้และผลงานท่ีจดัท า 
          -  นกัเรียนขาดทกัษะในการน าเสนอผลงาน 
๔.  ผลสัมฤทธ์ิก่อน-หลงั  การเรียนรู้ 
            ๔.๑  ผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียน 
          -  คะแนนการประเมินผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ  65 
            ๔.๒  ผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียนรู้ 
          -  คะแนนการประเมินผลการเรียน คิดเป็นร้อยละ  78 
๕.  สภาพปัญหา/อุปสรรค ที่พบ 

๕.๑  นกัเรียนขาดทกัษะการใชเ้คร่ืองมือ ipad 
 ๕.๒  นกัเรียนขาดทกัษะในการสืบคน้หาขอ้มูลและหาความรู้จาก application และ interne   
            ๕.๓  นกัเรียนขาดทกัษะในการสรุปความรู้และผลงานจดัท า 
 ๕.๔  นกัเรียนขาดทกัษะในการน าเสนอผลงาน 

๕.๕  เวลาในการท ากิจกรรมเรียนรู้มีจ ากดั 
๖.  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  
 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 

 



      แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
       ช้ันประถมศึกษาปีที ่๔   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
             วชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร    รหัสวชิา  อ ๑๔๒๐๑ 

หน่วยการเรียนรู้ :  Me and My Family                เร่ือง  :  What do you do?           เวลา   :   ๒  ช่ัวโมง 
วนัที่  ๑๒  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๖ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้  
มาตรฐาน ต ๑.๒   

มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สาระส าคัญ 

การใชค้  า กลุ่มค า ประโยคเก่ียวกบัอาชีพของบุคคลเป็นการพฒันาทกัษะการส่ือสาร 
และการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล 
ตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

                   ๑.  ออกเสียงและบอกความหมายของค าศพัทไ์ด ้
                  ๒.  บอกอาชีพของบุคคลในชุมชนได ้
                  ๓.  เขียนค าศพัทแ์ละประโยคอธิบายอาชีพของบุคคลได ้

สาระการเรียนรู้  
      ๑.  Vocabulary :  occupation ; lawyer, dentist, postman, teacher         

                                 nurse, doctor, policeman 
      ๒.  Structure  :     Present Simple Tense  (ประโยคค าถามและประโยคตอบ)   
                       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 



กจิกรรมการเรียนรู้  
       -  ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)   
   ๑.  ครูช้ีแจงใหท้ราบวา่นกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัอาชีพของบุคคลในชุมชน 

                ๒.  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน     
        -  น าเข้าสู่บทเรียน (Warm up)    
               ๓.  นกัเรียนร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัอาชีพของบุคคลในชุมชน 
        -  ขั้นน าเสนอเนือ้หา (Presentation) 
                ๔.  นกัเรียนดูรูปภาพอาชีพต่าง ๆจาก App. Keynote      
                ๕.  ครูอธิบายและยกตวัอยา่งประโยคถาม-ตอบเก่ียวกบัอาชีพ          

 ๖.  นกัเรียนศึกษาค าศพัทแ์ละประโยคจาก  App. English Q A (ภาษาองักฤษ 
      ในชีวติประจ าวนั) ,  App. 1000 Words และ Dict HD และจดบนัทึก 
       ค  าศพัท ์

      -  ขั้นฝึก (Practice) 
   ๗.  นกัเรียนฝึกออกเสียงค าศพัทแ์ละประโยค โดยดูบทเรียนเก่ียวกบัอาชีพ  

เร่ือง What do you do? จาก App. English Q A (ภาษาองักฤษใน
ชีวติประจ าวนั)  

        -  ขั้นน าไปใช้ (Production)   
 ๘.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนกลุ่มละ 3-4 คน เขียนประโยคอธิบายอาชีพของบุคคล 
       โดยใช ้App. Keynote      

                 ๙.  ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานโดยใหเ้พื่อน ๆร่วมกนั 
                       ตรวจสอบผลงาน                      

                                 -  ข้ันสรุป (Wrap up) 
                 ๑๐.  นกัเรียนเขียนประโยคค าถาม-ตอบเก่ียวกบัอาชีพท่ีชอบ  
        -  ขั้นทดสอบหลงัเรียน  (Posttest) 

                          ๑๑.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
ส่ือการเรียนการสอน  

๑. ipad App. 1000 words , App. Keynote, App. English Q A (ภาษาองักฤษใน 
ชีวติประจ าวนั) 
 



                     ๒.   แบบบนัทึกค าศพัท ์
                     ๓.   ใบงาน 
การวดัและประเมินผล 
          ๑. วธีิการวดัและประเมินผล 

                - สังเกตการออกเสียงค าศพัทแ์ละประโยค 
                -  ตรวจผลงาน 
  -  ตรวจแบบฝึกหดั 
         ๒.  เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
   -  ออกเสียงถูกตอ้งร้อยละ 70  ผา่นเกณฑ์ 
   -  เขียนประโยคถาม-ตอบไดถู้กตอ้ง 5 ขอ้ ผา่นเกณฑ์ 

ผลการสอน 
         ๑.  นกัเรียนออกเสียงและบอกความหมายของค าศพัทบ์อกอาชีพได ้
        ๒.  นกัเรียนเขียนค าศพัทแ์ละประโยคอธิบายอาชีพของบุคคลได้ 
         ๓.  นกัเรียนสนใจและตั้งใจท ากิจกรรม 

  ๔.  นกัเรียนมีความรับผดิชอบใหค้วามร่วมมือในการท างานและกลา้แสดงออก 
 
 
      (ลงช่ือ)    
            (นางเกษณีพร  สีแข่ไตร) 

                          ครูประจ าวชิา 
                                             

 (ลงช่ือ)    
            (นางสาวศรสุดา  ชูพนัธ์) 

          รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

(ลงช่ือ)    
              (นายศรศกัด์ิ  หล่มศรี) 

                                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนศรีโกสุมวทิยามิตรภาพท่ี 209 
 



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.         d 
2.         c 
3.         d 
4.          a 
5.          c 


