
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
เร่ือง If I had a superpower     รหัสวิชา อ30205                วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6            เวลา 50 นาที                             ครูผู้สอน นายตะวัน แสงทอง 
 
สาระส าคัญ 
           ในชีวิตประจ ำวันเรำมักมีโอกำสได้พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสมมติ
หรือส่ิงท่ีตรงกันข้ำมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ดังนั้น จะเป็นประโยชนก์ับนักเรียนอย่ำงมำกหำกนกัเรียนมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพูดส่ือสำรในลักษณะนี้ หำกนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะกำรพูดส่ือสำรในลักษณะนี้อย่ำงถูกต้อง
ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในกำรพูดส่ือสำรในลักษณะนี้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังนักเรียนจะเห็นควำมส ำคัญของกำรพูด
ส่ือสำรในลักษณะนี้และน ำควำมรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันอีกด้วย 
 
ผลการเรียนรู้ 

นักเรียนใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรได้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (Knowledge) 

1. นักเรียนสำมำรถอธิบำยโครงสร้ำงและหลักกำรใช้ Second conditional ได้ 
2. นักเรียนบอกกริยำรูปอดีต (Past tense verbs) ได้ถูกต้อง 

 ด้านทักษะกระบวนการ (Process) 
นักเรียนพูดส่ือสำรโดยใช้ Second conditional ในบทสนทนำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Attitude) 
    คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Attitude) 

นักเรียนเห็นประโยชน์และควำมส ำคัญของกำรใช้ Second conditional  
คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะท่ี 10 กำรท ำงำนแบบรวมพลัง  เป็นทีม และมีภำวะผู้น ำ 
 
สาระการเรียนรู้ 
  ด้านค าศัพท์ 
 - ค ำกริยำท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ ำวัน  
  let, spend, lose, think, find, fly, build, meet, drive, beat, forget, read, understand,  
  learn, show, stop 



 

 

 ด้านไวยากรณ์ 
  1. กริยำรูปอดีต (Past tense verbs) 
   let, spent, lost, thought, found, flew, built, met, drove, beat, forgot, read, 
understood, learned/learnt (especially British English), showed, stopped 
  2. โครงสร้ำงประโยค Second conditional  
 
   If + past simple, … would/wouldn’t + infinitive 
 
  ด้านการสื่อสาร  
 - กำรพูดส่ือสำรเกี่ยวกับเรื่องสมมติหรือส่ิงท่ีตรงกันข้ำมกับควำมเป็นจริงในปัจจุบัน 
ภารกิจ/ผลงานหรือผลลัพธ์ของผู้เรียน 
1. ใบงำนเรื่อง Second conditional 
2. กำรแสดงบทบำทสมมติโดยประยุกต์ใช้ Second conditional และกริยำรูปอดีต (Past tense verbs) 
3. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน 
4. กำรประเมินตนเองและเพื่อน 
 
การประเมินผลการเรียน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ (Knowledge) 
- นักเรียนสำมำรถอธิบำยโครงสร้ำง
และหลักกำรใช้ Second 
conditional ได้ 
 

- กำรสังเกต 
- กำรใช้ค ำถำม 

- แบบฝึกหัด 
- ค ำถำมสะท้อนคิด 
  

ประเมินผลจำกจ ำนวนค ำตอบ
ท่ีถูกต้อง 
 
ผู้ประเมิน 
- ครูผู้สอน 

ด้านความรู้ (Knowledge) 
- นักเรียนบอกกริยำรูปอดีต (Past 
tense verbs) ได้ถูกต้อง 

- กำรสังเกต 
- กำรใช้ค ำถำม 

- แบบฝึกหัด 
- ค ำถำมสะท้อนคิด 
  

ประเมินผลจำกจ ำนวนค ำตอบ
ท่ีถูกต้อง 
 
ผู้ประเมิน 
- ครูผู้สอน 

ด้านทักษะกระบวนการ 
(Process) 
- นักเรียนพูดส่ือสำรโดยใช้ 
Second conditional ในบท
สนทนำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

- กำรสังเกต - แบบสังเกต
พฤติกรรม/แบบ
ประเมินกิจกรรม
บทบำทสมมติ 

ประเมินผลจำกกำรท ำ
กิจกรรมบทบำทสมมติและ
กิจกรรมอื่น ๆ 
 
ผู้ประเมิน 
- ครูผู้สอน 



 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การประเมินผล 
- นักเรียน 
- เพื่อน 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
(Attitude) 
- นักเรียนเห็นประโยชน์และ
ควำมส ำคัญของกำรใช้ 
Conditional Type 2 

- กำรสังเกต 
- กำรใช้ค ำถำม 

- ค ำถำมสะท้อนคิด ประเมินผลจำกกำรตอบ
ค ำถำมหรือกำรแสดงควำม
คิดเห็นของนักเรียน 
 
ผู้ประเมิน 
- ครูผู้สอน 

 
 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

เวลาที่
ใช ้

บทบาทของครู/
นักเรียน กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

1. ขั้นกระตุ้น
เตรียมความพร้อม 
และน าเข้าสู่
บทเรียน 

- กิจกรรมร้องเพลง
และปรบมือ 

- กิจกรรมกำรถำม
ตอบ 

- กิจกรรมใบ้ค ำศัพท์
จำกท่ำทำง 

- กิจกรรมฟังเพลง
แล้วตอบค ำถำม 
 
 
 
 
 
 

10 
นำที 

 
 
 
 
 
 
 

 

ครู-นักเรียน 
นักเรียน-ครู 

 
ครู-นักเรียน 
นักเรียน-ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู-นักเรียน 
 
 
 
 
 

 ครูร้องเพลง “If you’re ready and you know it, 
clap your hands.” และนักเรียนปรบมือ (เพื่อเป็น
กำรกระตุ้นและตรวจสอบควำมพร้อมของผู้เรียน) 

 นักเรียนรับกระดำษคนละ 1 แผ่น จำกนั้นครูเปิดสไลด์
ท่ีมีข้อควำม “If you’re ready and you know it, 
clap your hands.” แล้วให้นักเรียนสังเกตท่ีข้อควำม 
พร้อมกับถำมนักเรียนว่ำข้อควำมดังกล่ำวใช้โครงสร้ำง
ใดในภำษำอังกฤษ และครูบอกใหน้ักเรียนเขียนตอบ
ค ำถำมโดยใช้ควำมรู้เดิมของตนเอง (เพื่อตรวจสอบว่ำ
นักเรียนมีควำมรู้เดิมเรื่อง First conditional อยู่
หรือไม ่โดยครูเดินสังเกตค ำตอบของนักเรียน จำกนั้น
ครูให้โอกำสตัวแทนนักเรียนท่ีมั่นใจในค ำตอบพูดตอบ 
หำกครูพบว่ำมีนักเรียนท่ีตอบผิด ครูอำจใช้วิธีอธิบำย
ค ำตอบท่ีถูกต้องหรือให้เพื่อนท่ีตอบถูกช่วยกันอธิบำย) 

 ครูช้ีแจงให้นักเรียนทรำบว่ำในระหว่ำงคำบเรียนนี้ครู
จะมอบหัวใจกระดำษให้กับนักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในกำร
ตอบค ำถำมและกำรท ำกิจกรรมท้ังแบบเด่ียวและกลุ่ม 
และหำกนักเรียนรวบรวมหัวใจกระดำษได้จ ำนวนมำก
นักเรียนก็จะได้รับคะแนนเก็บมำกขึ้นตำมไปด้วย (เพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนมี



 

 

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

เวลาที่
ใช ้

บทบาทของครู/
นักเรียน กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

 
 

ครู-นักเรียน 
นักเรียน-ครู 

 
ครู-นักเรียน 
นักเรียน-ครู 

 
 
 
 

นักเรียน-ครู 

ส่วนร่วมและได้รับโอกำสในกำรก ำกับตนเองหรือ
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

 ครูเปิดบำงช่วงของเพลง If I were a sailboat ของ 
Katie Melua แล้วให้นักเรียนบอกประโยคหรือ
ส ำนวนท่ีได้ยินจำกเพลง  

 ครูเปิดเนื้อเพลงช่วงท่ีให้นักเรียนฟังบนสไลด์ และถำม
นักเรียนเกี่ยวกับควำมเข้ำใจในเนื้อหำของเพลงและ
ควำมรู้สึกท่ีได้ฟังเพลงนี้ จำกนั้นให้นักเรียนวิเครำะห์
ว่ำประโยคในเนื้อเพลงใช้โครงสร้ำงอะไรใน
ภำษำอังกฤษ แล้วให้นักเรียนวงกลมเลือกตอบในใบ
ค ำถำมและให้ตัวแทนท่ีมั่นใจในค ำตอบยกมือตอบ 

 เมื่อมีนักเรียนท่ีตอบถูกว่ำเป็นโครงสร้ำงของ Second 
conditional ครูกล่ำวชมเชย แล้วเฉลยย้ ำว่ำเป็น
ค ำตอบท่ีถูกต้อง จำกนั้นครูถำมนักเรียนท้ังห้องว่ำ 
นักเรียนคิดว่ำเรื่องท่ีเรำจะเรียนกันในวนันี้คือเรื่อง
อะไร (คำดกำรณ์ว่ำนักเรียนส่วนใหญ่จะตอบว่ำเรื่อง 
Second conditional แล้วครูก็พูดย้ ำว่ำ “That is 
right. Today we’re going to study about the 
second conditional.”) 

2. ขั้นโค้ช 
- กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบของ
โครงสร้ำงประโยค 
- เกมมินิไวท์บอร์ด 
(Mini 
whiteboard)  

10 
นำที 

ครู-นักเรียน 
 
 
 

นักเรียน-นักเรียน 
 
 
 

ครู-นักเรียน 
 
 

ครู-นักเรียน 
ครู-นักเรียน 

 

 ครูเปิดเนื้อเพลงบนสไลด์ให้นักเรียนดูอีกครั้ง แล้วเปิด
โอกำสให้นักเรียนได้วิเครำะห์องค์ประกอบของ
ประโยค Conditional Type 2 จ ำนวน 2 ประโยค 
โดยครูยกตัวอย่ำงให้นักเรียนเห็นบนสไลด์  

 นักเรียนช่วยกันสรุปองค์ประกอบของโครงสร้ำง
ประโยค Second conditional ลงในใบงำนและ
ตัวแทนน ำเสนอควำมคิดเห็น (เพื่อให้นักเรียนมีโอกำส
ในกำรสะท้อนกำรเรียนรู้) 

 ครูเฉลยค ำตอบท่ีถูกต้องให้นักเรียนและอธิบำย
เพิ่มเติม (เพื่อถ่ำยทอดเนื้อหำหรือมโนทัศน์ท่ีถูกต้อง
และตรงตำมหลักสูตรให้กับนักเรียน) 

 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ด้วยวิธีกำรสุ่ม 
 ครูอธิบำยวิธีกำรเล่นเกมมินิไวท์บอร์ด (เกมทดสอบ

ควำมรู้เกี่ยวกับค ำกริยำในรูปอดีต) พร้อมแจกอุปกรณ์



 

 

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

เวลาที่
ใช ้

บทบาทของครู/
นักเรียน กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

 
 

นักเรียน-นักเรียน 
 

นักเรียน-นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครู-นักเรียน 
นักเรียน-ครู 

นักเรียน-นักเรียน 

ในกำรเล่นเกม ประกอบด้วย มินิไวท์บอร์ด ปำกกำไวท์
บอร์ด และผ้ำส ำหรับลบค ำตอบ  

 ครูเปิดโอกำสให้แต่ละกลุ่มก ำหนดว่ำจะให้เพื่อนคน
ไหนก็ได้เริ่มเล่นเกมเป็นคนแรกของกลุ่ม  

 ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมำใบ้ท่ำทำงกำรกระท ำ 
(ค ำกริยำ) ให้เพื่อนในห้องทำย (โดยผู้ท่ีออกมำใบ้จะ
เห็นค ำกริยำรูปปัจจุบันจำกกระดำษท่ีครูเปิดให้ดู) 

 ตัวแทนท่ีเป็นคนเขียนค ำตอบบนมินิไวท์บอร์ดของแต่
ละกลุ่มจะต้องรีบเขียนค ำกริยำรูปอดีต (Past tense 
verb) ท่ีมีควำมหมำยเดียวกับค ำกริยำรูปปัจจุบัน 
(Present tense verb) ท่ีเพื่อนใบ ้แล้วรีบยกข้ึนเพื่อ
แสดงค ำตอบ  
o หมำยเหตุ 1: หำกสมำชิกกลุ่มใดยกเป็นคน

แรกแล้วค ำตอบถูกต้อง กลุ่มนั้นจะได้คะแนน 
3 คะแนน และล ำดับท่ี 2 จะได้ 2 คะแนน 
ส่วนทีมล ำดับท่ี 3 เป็นต้นไปจะได้รับ 1 
คะแนนหำกค ำตอบถูกต้อง  

o หมำยเหตุ 2: ด ำเนินกำรเล่นเกมไปเรื่อย ๆ 
โดยแต่ละกลุ่มจะต้องเปล่ียนคนเขียนค ำตอบ
ในทุกรอบ หำกกลุ่มใดได้คะแนนครบ 10 
คะแนนเป็นกลุ่มแรกจะถือว่ำเกมส้ินสุด และ
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปคะแนน 

o หมำยเหตุ 3: สมำชิกกลุ่มท่ีชนะเลิศล ำดับท่ี 1 
จะได้รับหัวใจกระดำษคนละ 5 ดวง ส่วน
สมำชิกทีมท่ีได้ล ำดับ 2, 3, 4 และ 5 จะได้รับ
ดำวกระดำษจ ำนวน 4, 3, 2 และ 1 ดวง
ตำมล ำดับ 

 ครูสังเกตค ำตอบของนักเรียนแล้วคัดเลือกค ำกริยำรูป
อดีตท่ีนักเรียนหลำยกลุ่มตอบผิด แล้วเปิดโอกำสให้
นักเรียนร่วมกนัเฉลยไปพร้อมกับครู 



 

 

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

เวลาที่
ใช ้

บทบาทของครู/
นักเรียน กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ 
- กำรท ำงำนเป็นทีม
เพื่อคิดบทบำท
สมมติตำมโจทย์ท่ี
ได้รับ 
 
 

15 
นำที 

ครู-นักเรียน 
 
 
 

ครู-นักเรียน 
 
 
 
 
 

นักเรียน-นักเรียน 

 ครูช้ีแจงภำรกิจกำรสร้ำงสรรค์บทบำทสมมติกลุ่มละ 
4-5 คน (โดยเปิดโอกำสให้นักเรียนโหวตเลือกว่ำ
นักเรียนประสงค์อยู่กลุ่มเดิมท่ีเล่นเกมมินิไวท์บอร์ด
หรือประสงค์ท่ีจะเปล่ียนกลุ่ม) 

 ครูก ำหนดค ำศัพท์ส ำหรับกิจกรรมบทบำทสมมติให้กับ
นักเรียนจ ำนวน 5 ค ำ โดยคัดเลือกมำจำกกิจกรรมเกม
มินิไวท์บอร์ด และก ำหนดให้บทสนทนำของแต่ละกลุ่ม
มีส่วนของโครงสร้ำง Conditional Type 2 ว่ำ “If I 
had a superpower,…” หรือ “หำกฉันมีพลังวิเศษ” 
อยู่ในบทสนทนำด้วย 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมควำมคิดและแลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็นกันเพื่อสร้ำงสรรค์บทบำทสมมติท่ีมีควำม
ยำวไม่เกิน 2-3 นำที โดยให้สมำชิกทุกคนในกลุ่มมีบท
พูด 

4. ขั้นน าเสนอ
ผลงาน 
- กำรแสดงบทบำท
สมมติโดยใช้
ภำษำอังกฤษในกำร
ส่ือสำร 

10 
นำที 

นักเรียน-นักเรียน 
 

นักเรียน-นักเรียน 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบำทสมมติโดยใช้
ภำษำอังกฤษ  

 ขณะท่ีเพื่อนแต่ละกลุ่มแสดงบทบำมสมมติ นักเรียน
กลุ่มอื่น ๆ ท่ีรับชมท ำแบบประเมินเพื่อน 

(อำจแสดงบทบำทสมมติไม่ครบทุกกลุ่ม โดยกลุ่มท่ีเหลือส่ง
เป็นคลิปวิดีโอแสดงบทบำทสมมติ และจะได้รับกำร
ประเมินโดยเพื่อนกลุ่มอื่น) 

5. ขั้นอภิปรายและ
สรุป 
- กำรประเมิน
ตนเอง 
- กำรอภิปรำยและ
สรุปร่วมกัน 

 

5 นำที นักเรียน 
 
 
 
 
 

นักเรียน-นักเรียน 
นักเรียน-ครู 

นักเรียน 

 นักเรียนแต่ละคนประเมินตนเองผ่ำนกิจกรรม 3I (I 
like, I learn, I wish) เพื่อให้ผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีนักเรียนประทับใจในตนเอง ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรยีนรู้
จำกกำรเรียน และส่ิงท่ีนักเรียนอยำกท ำให้ดีขึ้น
กว่ำเดิม) ลงบนกระดำน Padlet โดยแสดงผ่ำน QR 
code ท่ีครูขึ้นให้บนจอสไลด์ 

 ตัวแทนของนักเรียน 1-2 คนน ำเสนอ 3I ของตนเอง
ด้วยกำรพูดน ำเสนอ 

 ครูมอบหมำยให้นักเรียนฝึกฝนกำรใช้ Second 
conditional เพิ่มเติม โดยกำรเขียนย่อหน้ำ 
(Paragraph) ด้วยควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 100 ค ำ ใน



 

 

ขั้นการจัดการ
เรียนรู้ 

เวลาที่
ใช ้

บทบาทของครู/
นักเรียน กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

หัวข้อ “If you had a superpower, what would 
it be?” 

 
สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 1. ส่ือสไลด์น ำเสนอเนื้อหำและมโนทัศน์ 
 2. คลิปเสียงเพลง/วิดีโอเพลง If I were a sailboat ของ Katie Melua 
 3. อุปกรณ์ส ำหรับกิจกรรมมินิไวท์บอร์ด (ซองใสขนำด A4, กระดำษ A4, ปำกกำไวท์บอร์ด และผ้ำส ำหรับลบ
ค ำตอบ) 
4.  หัวใจกระดำษ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน 
1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ปัญหำ/อุปสรรค  
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
3. แนวทำงแก้ไข 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
4. ผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ 
1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ปัญหำ/อุปสรรค  
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
3. แนวทำงแก้ไข 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
4. ผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 
1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ปัญหำ/อุปสรรค  
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
3. แนวทำงแก้ไข 



 

 

..........................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................... 
4. ผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ปัญหำ/อุปสรรค  
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
3. แนวทำงแก้ไข 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
4. ผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวชี้วัดที่ 5 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ 
1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ปัญหำ/อุปสรรค  
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
3. แนวทำงแก้ไข 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
4. ผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตัวชี้วัดที่ 6 ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ 
1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



 

 

2. ปัญหำ/อุปสรรค  
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
3. แนวทำงแก้ไข 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
4. ผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
.......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวชี้วัดที ่7 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศช้ันเรียนที่เหมาะสม 
1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ปัญหำ/อุปสรรค  
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
3. แนวทำงแก้ไข 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
4. ผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ตัวชี้วัดที่ 8 ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
1. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
2. ปัญหำ/อุปสรรค  
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
3. แนวทำงแก้ไข 
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
4. ผลกำรแก้ไขปัญหำท่ีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 



 

 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ  …………………………………… ผู้สอน 
                                                ( นำยตะวัน แสงทอง ) 
                                                                                                    ต ำแหน่ง ครูผู้สอน 

 
 


