คานา
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เล่มที่ 4 Occupations
เล่มนี้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ13101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลตามสถานการณ์ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ซึ่งผู้จัดทา
ได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเนื้อหาตัวอย่างจากหนังสือ
เสริมความรู้และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทาแบบฝึกทักษะเล่มนี้
มีเนื้อหาที่ง่ายต่อการจดจาและการนาไปใช้เพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะการฟัง การอ่าน
การพูดและการเขียน ที่มีความเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ตลอดจนผู้สนใจเป็นอย่างดี
สมพร อาจหาญ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คาชี้แจง
คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับครู
คาแนะนาในการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียน
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 2
ใบความรู้ที่ 2
แบบฝึกหัดที่ 3
แบบฝึกหัดที่ 4
แบบฝึกหัดที่ 5
แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 – 5
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
บรรณานุกรม

1
2
3
4
5
6
9
11
13
15
16
17
18
19
22
29
30
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คาชี้แจง
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่นักเรียนกาลังศึกษาอยู่นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้คาศัพท์ สานวน และโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง รู้จักคิด ค้นคว้าหาคาตอบด้วยตนเอง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม
เล่มละ 3 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 Greeting and Introductions
เล่มที่ 2 Parts of Body
เล่มที่ 3 Things in the classroom
เล่มที่ 4 Occupations
เล่มที่ 5 Vegetables
เล่มที่ 6 Animals
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 4 Occupations
ประกอบด้วยใบความรู้ แบบฝึกหัด จานวน 7 แบบฝึก แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
เฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ในส่วนของครูที่จะนาไปใช้
ควรศึกษาคู่มือการใช้ แบบฝึกทักษะเพื่อการสื่อสารก่อน แล้วจึงแนะนาการใช้ให้กับนักเรียน
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คาแนะนาสาหรับการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับครู
1. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 6 เล่ม
2. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แต่ละเล่มประกอบด้วย
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้
2.3 ใบความรู้
2.4 แบบฝึกหัด
2.5 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
2.6 เฉลยแบบฝึกหัด
2.7 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
3. ครูควรศึกษาแบบฝึกก่อนนาไปใช้สอนนักเรียน
4. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้
5. ครูต้องตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน
6. ควรมีการประเมินผล และให้แรงเสริมเป็นระยะ ๆ
7. บันทึกผลที่ได้ลงในตารางบันทึกคะแนน
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คาแนะนาสาหรับการใช้แบบฝึกทักษะสาหรับนักเรียน
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 4
Occupations เล่มนี้ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ปฏิบัติ
ดังนี้
1. อ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
3. ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 1
4. ทาแบบฝึกหัดที่ 1
5. ทาแบบฝึกหัดที่ 2
6. ศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 2
7. ทาแบบฝึกหัดที่ 3
8. ทาแบบฝึกหัดที่ 4
9. ทาแบบฝึกหัดที่ 5
10. ทาแบบทดสอบหลังเรียน
11. ในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนควรปฏิบัติงานให้ทันเวลาที่กาหนดให้
12. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ถ้าเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจ หรือ มีปัญหา
ให้นักเรียนขอคาแนะนาจากครูผู้สอน
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มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วัด มฐ ต 1.1 ป 3/1 ปฏิบัติตามคาสั่งและคาขอร้องเรื่องที่ฟังหรืออ่าน
ตัวชี้วัด มฐ ต 1.1 ป 3/2 อ่านออกเสียงคา สะกดคา อ่านกลุ่มคา ประโยค และบท
พูดเข้าจังหวะ (Chant) ง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ตัวชี้วัด มฐ ต 1.1 ป 3/3 เลือก/ระบุ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคา
และประโยคที่ฟัง
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน
เรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและเขียน
ตัวชี้วัด มฐ ต 1.3 ป 3/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
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จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอ่านออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และบอกชื่ออาชีพเป็นภาษาอังกฤษ
ได้
2. นักเรียนเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ และนาคาศัพท์มาแต่ง
เป็นประโยคได้
3. นักเรียนสามารถพูดถาม – ตอบ เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพได้
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร a, b, c หรือ d หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงข้อเดียว (10 คะแนน)
1. Anan works in the post office. What is he?
He is a _______________.
a. doctor
b. teacher
c. postman
d. policeman
2. Darin works in the school. What is she?
She is a _______________.
a. nurse
b. teacher
c. fisherman
d. postman
3. Sompol works in the hospital. What is he?
He is a ________________.
a. doctor
b. soldier
c. teacher
d. police man
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4. What is he? He is a ______________.
a. doctor
b. teacher
c. postman
d. policeman
5. What is she? She is a _____________.
a. nurse
b. doctor
c. fisherman
d. teacher
6. Is he a doctor? __________
a. No, he doesn’t.
b. No, he isn’t.
c. Yes, he does.
d. Yes, he is.
7. Is she a teacher? _________
a. Yes, she is.
b. Yes, she does.
c. No, she isn’t.
d. No, he doesn’t.
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8. They work in a police station. Who are they?
a. farmers
b. policemen
c. fishermen
d. postmen
9. They catch fish in the sea. Who are they?
a. farmers
b. policemen
c. fishermen
d. postmen
10. They work in a post office. Who are they?
a. farmers
b. policemen
c. fishermen
d. postmen
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ใบความรู้ที่ 1
Occupations
การเรียนรู้คาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพจะช่วยให้ผู้เรียนมีข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจาวัน
a teacher

a doctor

a nurse

a dentist

a fisherman

10

a policeman

a student

a cook

a postman

a farmer
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แบบฝึกหัดที่ 1 (Exercise 1)
Fill the correct word in the blank.
เติมคาศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้อง
postman farmer
policeman student
Example:

teacher
fisherman
singer

1.
_______________
2.
_______________
3.
_______________
4.
_______________

dentist
doctor

nurse
cook
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5.
_______________
6.
_______________
7.
_______________
8.
_______________
9.
_______________
10.
_______________
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แบบฝึกหัดที่ 2 (Exercise 2)
Fill the letters in the blanks.
เติมตัวอักษรที่หายไปให้เป็นคาที่สมบูรณ์
Example:

s i ng e r

1.

p ___ stm ___ n

2.

c ___ ___ k

3.

st ___ d ___ nt

4.

te ___ ch ___ r
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5.

n ___ rs ___

6.

d ___ ct ___ r

7.

fish ___ rm ___ n

8.

d ____ nt ___ st

9.

f ___ rm ___ r

10.

p ____ lic ___ man
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ใบความรู้ที่ 2
Occupations
การถามว่าบุคคลนี้มีอาชีพอะไร
รูปประโยคคาถาม คือ
คาตอบ คือ

What is he?
What am I?

He is a/an คานามเอกพจน์.
You are a/an คานามเอกพจน์.

What is she?
What are they?
She is a/an คานามเอกพจน์.
They are คานามพหูพจน์.

ถ้าต้องการถามว่าบุคคลนี้มีอาชีพนี้ใช่หรือไม่
รูปประโยคคาถาม คือ Is he a/an คานามเอกพจน์? Is she a/an คานามเอกพจน์ ?
Am I a/an คานามเอกพจน์? Are they คานามพหูพจน์?
คาตอบ คือ

Yes, he is.
Yes, she is.
Yes, you are.
Yes, they are.

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

No, he is not.
No, she is not.
No, you are not.
No, they are not.
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แบบฝึกหัดที่ 3 (Exercise 3)
Answer the questions.
ตอบคาถามต่อไปนี้
1. A: What is he?
B: ___________________
2. A: What is she?
B: ___________________
3. A: What are they?
B: ___________________
4. A: What is he?
B: ___________________
5. A: What is he?
B: ___________________
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แบบฝึกหัดที่ 4 (Exercise 4)
Answer the questions.
ตอบคาถามต่อไปนี้
Example:

Is she a teacher?
No, she is a singer.

1. A: Is he a policeman?
B: _________________

2. A: Is she a teacher?
B: _______________

3. A: Is he a doctor?
B: _________________

4. A: Is she a nurse?
B: _________________

5. A: Is he a postman?
B: _________________

6. A: Is he a farmer?
B: _________________

7. A: Is she a student?
B: _________________

8. A: Is he a cook?
B: _________________
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แบบฝึกหัดที่ 5 (Exercise 5)
Fill in the blanks.
จงเติมคาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
teacher
farmer

policeman fisherman
dentist
nurse

doctor
student

postman
cook

1. He is a _____________. He works in the hospital.
2. He is a _____________. He works in the boat.
3. She is a ____________. She works in the school.
4. He is a _____________. He works in the post office.
5. He is a _____________. He works in the police station.
6. She helps the doctor at the hospital. She is a _________________.
7. He works on the farm. He is a ______________.
8. He works in the restaurant. He is a ______________.
9. She goes to school to study. She is a ______________.
10. He takes care of your teeth. He is a ______________.
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษร a, b, c หรือ d หน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงคาตอบเดียว (10 คะแนน)
6. Is he a doctor? __________
a. No, he doesn’t.
b. No, he isn’t.
c. Yes, he does.
d. Yes, he is.
7. Is she a teacher? _________
a. Yes, she is.
b. Yes, she does.
c. No, she isn’t.
d. No, he doesn’t.
3. They work in a police station. Who are they?
a. farmers
b. policemen
c. fishermen
d. postmen
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4. They catch fish in the sea. Who are they?
a. farmers
b. policemen
c. fishermen
d. postmen
5. They work in a post office. Who are they?
a. farmers
b. policemen
c. fishermen
d. postmen
6. Anan works in the post office. What is he?
He is a _______________.
a. doctor
b. teacher
c. postman
d. policeman
7. Darin works in the school. What is she?
She is a _______________.
a. nurse
b. teacher
c. fisherman
d. postman
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8. Sompol works in the hospital. What is he?
He is a ________________.
a. doctor
b. soldier
c. teacher
d. police man
9. What is he? He is a ______________.
a. doctor
b. teacher
c. postman
d. policeman
10. What is she? She is a _____________.
a. nurse
b. doctor
c. fisherman
d. teacher
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 (Exercise 1)
Fill the correct word in the blank.
เติมคาศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้อง
postman farmer
policeman student
Example:

teacher
fisherman
singer

1.
doctor
2.
nurse
3.
dentist
4.
fisherman

dentist
doctor

nurse
cook
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5.
farmer
6.
policeman
7.
teacher
8.
student
9.
cook
10.
postman
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 (Exercise 2)
Fill the letters in the blanks.
เติมตัวอักษรที่หายไปให้เป็นคาที่สมบูรณ์
Example:

s i ng e r

1.

postman

2.

cook

3.

student

4.

Teacher
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5.

nurse

6.

doctor

7.

fisherman

8.

dentist

9.

farmer

10.

Policeman
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3 (Exercise 3)
Answer the questions.
ตอบคาถามต่อไปนี้
1. A: What is he?
B: He is a postman.
2. A: What is she?
B: She is a nurse.
3. A: What are they?
B: They are students.
4. A: What is he?
B: He is a dentist.
5. A: What is he?
B: He is a fisherman.
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4 (Exercise 4)
Answer the questions.
ตอบคาถามต่อไปนี้
Example:

Is she a teacher?
No, she is a singer.

1. A: Is he a policeman?
B: No, he is a postman.

2. A: Is she a teacher?
B: Yes, she is.

3. A: Is he a doctor?
B: Yes, he is.

4. A: Is she a nurse?
B: Yes, she is.

5. A: Is he a postman?
B: No, he is a cook.

6. A: Is he a farmer?
B: No, he is a fisherman.

7. A: Is she a student?
B: Yes, she is.

8. A: Is he a cook?
B: No, he is a farmer.
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เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5 (Exercise 5)
Fill in the blanks.
จงเติมคาลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
teacher
farmer

policeman fisherman
dentist
nurse

doctor
student

postman
cook

1. He is a doctor. He works in the hospital.
2. He is a fisherman. He works in the boat.
3. She is a teacher. She works in the school.
4. He is a postman. He works in the post office.
5. He is a policeman. He works in the police station.
6. She helps the doctor at the hospital. She is a nurse.
7. He works on the farm. He is a farmer.
8. He works in the restaurant. He is a cook.
9. She goes to school to study. She is a student.
10. He takes care of your teeth. He is a dentist.
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน

ก่อนเรียน
1. c
2. b
3. a
4. d
5. a
6. b
7. a
8. b
9. c
10. d

หลังเรียน
1. b
2. a
3. b
4. c
5. d
6. c
7. b
8. a
9. d
10. a
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