
 

    แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่      เรื่อง present simple  
วิชา อ.          ชื่อรายวิชา อังกฤษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2564 เวลา 4 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต 1.3น าเสนอขอ้มูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นใน   เร่ืองต่างๆโดยการพูดและ
การเขียน 
  ตัวช้ีวัด 
 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        3.1     บอกโครงสร้างประโยค  Present  Simple  Tense  ได้ถูกต้อง        
                 3.2     บอกกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างประโยค  Present  Simple  Tense ได้ถูกต้อง 
                 3.3     สามารถเปลี่ยนค ากริยาโดยการเติม  s  และ  es  เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ 
       บุรุษที่  3  ได้ถูกต้อง                                            
                3.4     บอกความหมายและใช้ค า  adverbs  of  frequency  ได้ถูกต้อง 
                3.5     ถามและตอบค าถามแบบ  Yes / No question  และ  Wh-question  ได ้
สาระส าคัญ 
 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  ที่โลกแคบลงด้วยเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
และการเดินทางท่ีสะดวกและรวดเร็วขึ้น     ดังนั้น  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  
การฝึกแปลจะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  และ
สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ 
สาระการเรียนรู้ 
          ความรู้ 
                      -    Auxiliary  Verbs 
                                -    Adverbs  of  frequency 
                                -    Present  Simple  Tense         
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
  1. ครูทบทวนการใช้ประโยค Present Simple Tense ดังนี้ Tense คือ การใช้ค ากริยาให้ถูกต้องกับ
กาลเวลา 
Present Simple Tense คือ การใช้ค ากริยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้ 
1. เกิดข้ึนเป็นประจ าสม่ าเสมอ เช่น 
  She always goes  to  the  Mall.   We  go  to  London  once  a  year. 
2. เป็นนิสัย เป็นกิจวัตรประจ าวัน  เช่น 
  I  go  to  school  by  bus.   He  gets  up  at  six  o’clock. 
3. เป็นธรรมชาติ  เป็นความจริง  เช่น 
  It  is  cold  in  winter.     Birds  fly  in  the  air. 
-ประธานเป็นเอกพจน์  กริยาเติม  S 



 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั่วโมงที่  1 
            1.     ครูตั้งค าถามกับนักเรียนว่าภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างไรและท าไมนักเรียน 
ต้องเรียนภาษาอังกฤษ   ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น   และสรุปถึงความจ าเป็นที่จะต้องเรียนให้เข้าใจความรู้
พ้ืนฐานอย่างถ่องแท้เสียก่อนเพ่ือให้สามารถต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นได้ 
          2.     ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  และให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
         3. ทบทวนความรู้ เรื่อง  ค าสรรพนาม  ค านามเอกพจน์และพหูพจน์ โดยครูขีดเส้น 
แบ่งครึ่งกระดานด าเขียนด้านบนแต่ละฝั่งว่า  Singular  (เอกพจน์) และ  Plural  (พหูพจน์)   จับสลาก 
เลขที่ให้นักเรียนบอกค าสรรพนามหรือค านามคนละ  1  ค า  และออกมาเขียนว่าค านั้นเป็นเอกพจน์ 
หรือพหูพจน์  เพื่อนในห้องช่วยกันตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
         4.  ครูชี้แจงเพ่ิมเติมว่าค านามบางค ามีรูปเป็นพหูพจน์โดยไม่ต้องเติม  s  เช่น  men , 
children ,  people ,  teeth   เพ่ือให้นักเรียนระวังเวลาเขียนประโยค 
         5.     นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพ่ือศึกษาใบความรู้ เรื่อง  Auxiliary  Verbs ที่ครูแจกให้ 
ช่วยกันหาความหมาย  และต้องจ าให้ได้ว่ามีอะไรบ้าง  ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนเป็นการบ้าน 
 
ชั่วโมงที่  2 
           1.     ครูแจ้งว่าไดต้รวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
           2.     ทบทวนเรื่องกริยาโดยให้นักเรียนออกมาเขียนกริยาช่วยบนกระดานด าคนละ  1  ค าพร้อมความหมาย  
จนได้ครบทุกตัว   เพื่อนช่วยกันตรวจสอบ    ถ้าไม่ถูกต้องสามารถช่วยกันแก้ไขได้ 
           3.   ครูชี้แจงให้นักเรียนจ าว่าถ้าเป็นโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  จะต้องใช้กริยาตัวที่แสดงความ
เป็นปัจจุบัน  (ช่องท่ี 1)  เท่านั้น                                                             
          4.     ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้กริยาช่วยคนละ  3  ประโยคพร้อมกับแปลด้วยครูเดินตรวจพร้อมให้
ค าแนะน า ช่วยแก้ไขในกรณีที่นักเรียนท าผิด  ถ้าถูกต้องครูให้แรงเสริมด้วยการ กล่าวชม  เช่น   good ,  excellent ,  
well  done ,  fantastic  etc. 
         5.     นักเรียนท าใบงาน 
ชั่วโมงที่  3 
          1.     ครเูฉลยค าตอบให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนักเรียนสรุปคะแนน  ข้อใดที่ผิดให้แก้ไข  
เน้นให้นักเรียนยึดหลักความซื่อสัตย์ 
         2.     ครสูุ่มนักเรียนให้ออกมาเขียนโครงสร้างประโยค  Present Simple  Tense  ถ้าเขียนไม่ได้ให้เพ่ือนใน
ห้องช่วยกันบอก  จะได้โครงสร้างดังนี้ 
                    ประธาน   +   กริยาช่องที่ 1   +   กรรมหรือส่วนขยาย  
        3.     ครูเขียนค าต่อไปนี้บนกระดานด า                                                            
                                    Subject            :           She      
                                    Verb                :           study 
                                    Complement    :           English 
ให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคตามโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  โดยส่งตัวแทนออกมาเขียนบนกระดานด า  
จะได้ประโยคที่ถูกต้อง คือ  She  studies  English.  จากนั้นเปลี่ยนประธาน 
กริยาและส่วนขยายไปตามความเหมาะสม  หรือจะให้นักเรียนเป็นผู้ก าหนดก็ได้ 
       4.     นักเรียนช่วยกันสรุปโครงสร้างและรายละเอียดตามความเข้าใจของนักเรียน 
โดยให้หัวหน้าห้องจดบันทึกไว้ในกระดาษ 



   ชั่วโมงท่ี  4 
             1.     ครูอธิบายว่าในบางครั้งโครงสร้างประโยคนี้ก็จะมีค ากริยาวิเศษณ์ที่บอกความถี่ 
ของการกระท า  ( Adverbs  of  frequency ) มาด้วย    ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่ากลุ่มค าเหล่านี้มีค าอะไรบ้าง  ครูจด
ไว้บนกระดานด า  และเพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งข้ึนให้นักเรียนช่วยกันเรียงค าใหม่  โดยจะ 
เริ่มจากมากไปหาน้อย  อาจจะใส่จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณไว้ข้างหลังเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
                                                always                  100% 
                                                usually                 80% 
                                                often                   60% 
                                                sometimes           50% 
                                                rarely    10 % 
                                                never                    0% 
              2.     นักเรียนศึกษาต าแหน่งของ  Adverbs  of  frequency ในประโยคจากกรอบ 
ความรู้  ครูให้หลักในการท่องจ าง่ายๆ  คือ  อยู่หลังกริยาช่วย  อยู่หน้ากริยาแท้ 
             3.    ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนรู้ว่ากลุ่มค าที่ใช้บอกความถ่ีนี้จะใช้ตอบค าถามที่  
ขึ้นต้นด้วย  How  often  ซึ่งแปลว่าบ่อยแค่ไหน  ครูถามนักเรียนด้วยค าถามว่า    How  often  do  you  read  an  
English  book?  แล้วสุ่มตัวอย่างเรียกเลขท่ีให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ  จากนั้นนักเรียนจับคู่ถามตอบข้อมูลตามความเป็น
จริงของนักเรียนและจดบันทึกไว้ในสมุดของนักเรียน  โดยครูเป็นผู้ก าหนดโจทย์ดังนี้ 
                                                1.     write  an  e-mail 
                                                2.     study  English 
                                                3.     have  dinner  at  a  restaurant 
ส่วนข้อที่  4 และ  5  นักเรียนเป็นผู้ก าหนดเองว่าจะถามอะไรเพ่ือน  ครูเดินดูนักเรียนท ากิจกรรม 
โดยคอยให้ค าแนะน า  และเน้นให้นักเรียนฝึกสนทนาโต้ตอบกันจริงๆ  เสร็จแล้วส่งสมุด                                                                
 4. ใบงาน                                                                   
 
ชั่วโมงที่  5 
            1. ทบทวนโครงสร้าง  Present  Simple  Tense  อีกครั้ง  นักเรียนศึกษาหลักการ   เติม  s  และ  es  และ
ค ากริยาที่ลงท้ายด้วย  y   ว่ามีวิธีการอย่างไร                                
            2.     เพ่ือให้เกิดความแม่นย ามากยิ่งขึ้น   ครูให้นักเรียนเลขท่ี 1   พูดค าศัพท์มา  1  ค า  นักเรียนเลขที่ 2   
บอกว่าค านั้นต้องเติม  s  หรือ  es   หรือต้องเปลี่ยน  y เป็น  i  แล้วเติม es     นักเรียน   
เลขที่ 3   พูดค าศัพท์  นักเรียนเลขท่ี 4  เป็นผู้ตอบท าแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบทุกคน  โดยเพื่อนและ   ครูเป็นผู้
ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
                                
ชั่วโมงที่  6 - 7 
            1.     นักเรียนท าใบงานด้วยตนเองโดยใช้เวลาประมาณ  15  นาทจีากนั้น ศึกษาเรื่อง   Present  Simple  
Tense  ในรูปของ  question  form  ที่ข้ึนต้นด้วย  Wh - question 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
 ให้นักเรียนท าใบงานเกี่ยวกับเรื่องPresent  Simple  Tense   
สื่อการเรียนรู้ 
   
 - internet 



แหล่งการเรียนรู้ 
 1. power point  
 
การวัดการประเมิน 
  เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
การเรียนรู้ค าศัพท์เกี่ยวกับ
วิชาที่เรียน  วิธีการเดินทาง
ไปโรงเรียน  การใช้  
Present  Simple  Tense  
และการออกเสียงประโยค
ค าถามให้ถูกต้อง  ซึ่งจะต้อง
ลงเสียงต่ า  จะท าให้ผู้เรียน
สามารถพูดและเขียน
เกี่ยวกับวิชาที่เรียน  และ
วิธีการเดินทางไปโรงเรียน
ได้  โดยจะเป็นพ้ืน
ฐานความรู้เกี่ยวกับการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

ใบงาน การตรวจงาน  

ตัวช้ีวัด 
พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว 

สังเกต แบบประเมินการพูด  

ทักษะ 
1.การอ่าน 
2. การฟัง 
3. การพูด 
4. การเขียน 

 สังเกต 
การตรวจงาน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.มีวินัย 
 2.  ใฝ่เรียนรู้    
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

 สังเกต 
การตรวจงาน 

 

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  - ทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์

 สังเกต  

 
 



 
 
     บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ............................................................................................  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ................................................... 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 
                   
     (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
      

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
หน่วยการเรียนรู้ที่  1     เรื่อง The food here is great 
วิชา อ.         ชื่อรายวิชา อังกฤษ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2564 เวลา 1 ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และแสดงความคิดเห็น 
มาตรฐานการเรียนรู้  ต 1.3น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
มาตรฐานที่ ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
อย่างมี      ประสิทธิภาพ                                                       
มาตรฐานที่ ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
มาตรฐานที่ ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
มาตรฐานที่ ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและ
วัฒนธรรม  ไทย และน าไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
มาตรฐานที่ ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานสถานศึกษา ชุมชน และ สังคม 
  ตัวชี้วัด 
 1. ปฏิบัติตามค าขอ  ค าแนะน า  ค าชี้แจง  และค าอธิบายต่าง ๆ  ที่ฟังหรืออ่าน 
 2. เลือก / ระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความส าคัญ  รายละเอียดสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและ
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ในความ
สนใจของสังคมและสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 4. พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเพ่ืออธิบาย  เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
 5. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง / ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 
 6. เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง  และกิริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา 
 7. อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา 
 8.  เข้าร่วม / จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
 9. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิต  ความเป็นอยู่  และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทย  และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 10. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง / สถานการณ์จ าลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  และ
สังคม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 



 ผู้เรียนจะเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่าง Present  Simple  Tense  กับ Present  Continuous  Tense 
สาระส าคัญ 
 ความแตกต่างระหว่าง Present  Simple  Tense  กับ Present  Continuous  Tense 
สาระการเรียนรู้ 
          ความรู้ 
 - สร้างประโยคตามโครงสร้างของ Present  Simple  Tense  และ  Present  Continuous  Tense   
 - โครงสร้างประโยค / ไวยากรณ์ 
 -  Present  Simple  Tense  and  Present  Continuous  Tense 
 -  Present  Continuous  Tense  :  information  questions 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 ครทูบทวนโครงสร้าง Present simple tense   และ Present continuous  
 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั่วโมงที่ 1 ครูทบทวน  verb to be  verb to have  Verb to do ที่เป็นความรู้เก่าสมัยอยู่ประถมศึกษาปีที่ 4  ครูให้
นักเรียนท า แบบ pre test การใช้ verb to be ก่อนหลังจากนั้นครูให้นักเรียนแลกกันตรวจเพื่อจะได้ทราบผลเลยว่า
นักเรียนคนใดใช้ verb to be เป็นหรือไม่  
ชั่วโมงที่ 2  ครูท าใบงานเรื่อง verb to be ให้นักเรียนท าโดยเปิด power point ที่ครูท าไว้ให้ดูและอธิบายก่อนการท า
แบบฝึกหัด   
ชั่วโมงที่ 3   ครูอธิบายถึง... 
       1.  หลักเกณฑ์การเติมส่วนท้ายที่กริยา  ทั้งของ  Present  Simple  Tense  และ Present  
Continuous  Tense 
       2. วิธีการใช้  Present  Simple  Tense  และ Present  Continuous  Tense 
          ส าหรับกรณีของ  Present  Continuous  Tense  ผู้สอนอธิบายถึง... 
           -  ความแตกต่างของกฎส าหรับการสะกดค าของกริยา  
           -  ค ากริยาที่น ามาแต่งเป็น Continuous ไม่ได้  รวมถึงข้อยกเว้น 
           -  การใช้ค าถาม  Yes / No  question  และการตอบค าถามแบบสั้น 
           -  การใช้ค าถาม  Information  question  และการตอบค าถามแบบเต็มประโยค 
-  ให้ผู้เรียนศึกษาโครงสร้างประโยคของ  Present  Simple  Tense  และ Present  Continuous  Tense  (หรือ
เรียกว่า  Progressive  Present  Tense)  โดยเปรียบเทียบโครงสร้างและจากค ากริยาตัวเดียวกันแต่รูปการกระจาย
ต่างกันใน  Grammar   
ชั่วโมงที่ 4   . ผู้สอนเขียนประโยครูป Present  Continuous  และประโยครูป Present  Simple  บนกระดาน
รวมทั้งใส่ time marker ให้นักเรียนจดจ าให้ได้ทั้งโครงสร้าง และ time marker รวมทั้งเขียนตารางเปรียบเทียบให้เห็น
ความแตกต่างและสามารถเข้าใจได้ง่านขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Simple Present Present Continuous (Progressive) 

S + V. 1 

S + Vs , Ves 

S + is , am , are + V.ing 

 

S + don’t /doesn’t + V.1 

S + isn’t/ aren’t/ am not +V.ing 

 

Do / Does + S + V.1 ? 

Is , Am , Are + S + Ving…..? 

Signal words Simple Present: Signal words Present Continuous 

(Progressive): 

always, every, never, often, rarely, 

seldom, sometimes, usually 

at the moment, at present, just now , now, 

right now, today, tonight. Look!  Listen! 

 
ชั่วโมงที่ 5     
 ครูใหน้ักเรียนท าแบบฝึกหัดที่ครูเตรียมมา 
 3. กิจกรรมรวบยอด 
  - ใช้ประโยคค าถามเพ่ือสอบถามข้อมูลในรูป  Present  Continuous  Tense  ได้อย่างถูกต้อง 
            - ใช้รูปประโยค  Present  Simple  Tense  และ Present  Continuous  Tense  ได้อย่าง             
  ถูกต้อง 
สื่อการเรียนรู้ 
 
 1. หนังสือเรียน family and friends 5  
 2. internet 
แหล่งการเรียนรู้ 
 1. power point 
การวัดการประเมิน 
  เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระส าคัญ 
ความแตกต่างระหว่าง 
Present  Simple  Tense  
กับ Present  Continuous  
Tense 

 ใบงาน การตรวจงาน  

ตัวช้ีวัด 
- เข้าร่วม / จัดกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรมตาม
ความสนใจ 
 

   

ทักษะ 
1.การอ่าน 
2. การฟัง 

การท างานเป็นรายบุคคล การสังเกต  



3. การพูด 
4. การเขียน 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1.  มีระเบียบวินัย 
2.  ใฝ่เรียนรู ้
3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

การปฏิบัติกิจกรรม 
การท างานเป็นรายบุคคล 
การตั้งใจเรียน 
ความรับผิดชอบ 

การสังเกต  

สมรรถนะส าคัญ 
ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด 
  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  - ทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค ์
 

   

 
 
   บันทึกหลังการสอน 
ผลการสอน 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ............................................................................................  
 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................  
 
 
       ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 
                   
       (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


