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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

 
     รายวิชาภาษาอังกฤษ1 รหัสวิชา อ22101                           ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Writing for Daily Life                    เวลาที่ใช้สอน 12 ช่ัวโมง            

 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Where are you come from?                   เวลาที่ใช้สอน 2 ช่ัวโมง 
     สอนวันที่  ……………………………………………………………. ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
     โรงเรียนบัวงามวิทยา  อบจ. อุบลราชธานี ผู้สอน นางสาวศุภัชชา  สืบสอน 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด ต1.2 ม.2/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  และสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ า วันอย่างเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัด ต1.2 ม.2/2  ใช้ค าขอร้อง  ให้ค าแนะน า ค าช้ีแจง และค าอธิบายตามสถานการณ์ 
  ตัวช้ีวัด ต1.2 ม.2/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด
และการเขียน 
  ตัวช้ีวัด ต1.3 ม.2/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน ประสบการณ์ และข่าว/
เหตุการณ์ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม 
 
2. สาระส าคัญ 
 การเขียนเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นในการใช้เพื่อส่งสารและติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันส าหรับการ
เขียน Where are you come from?  ซึ่งเป็นกิจกรรมในกิจวัตรประจ าวันในบริบทต่าง ๆที่นักเรียนมี
ประสบการณ์หรือปฏิบัติอยู่ในการด ารงชีวิตประจ าวันอยู่แล้ว การเขียน-ตอบค าถามสั้น ๆ เกี่ยวกับ Where 
are you come from?  การรู้และเข้าใจความหมายของค าศัพท์  ส านวน โครงสร้างประโยค ประโยคและการ
ใช้ส านวนภาษาในการถาม-ตอบเกี่ยวกับประเทศ สัญชาติและภาษาได้อย่างถูกต้องรวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องที่อ่านได้ นักเรียนควรศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างทางภาษาให้
เข้าใจ ตลอดจนฝึกการเขียนอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้การเขียนบทความมีความสละสลวย ชัดเจน และถูกต้อง 
ผู้อ่านสามารถเข้าใจ สรุปเรื่องและบอกรายละเอียดได้ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายท าให้นักเรียน
เห็นประโยชน์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีสุนทรียภาพทางภาษาและเป็นการสร้างนิสัยในการใฝ่หา
ความรู้แบบยั่งยืนตลอดชีวิต 
 
 
 
 
 



3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ตามล าดับข้ันตอนของรูปแบบการสอน POGFEA Model เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังต่อไปนี ้

รูปแบบการสอน POGFEA Model จุดประสงค์การเรียนรู ้
1. Presentation Stage 1. แปลค าศัพท์ ส านวนที่ก าหนดให้ได ้
2. Operated Writing Stage 2. เลือกค า/ข้อความเติมลงในประโยคได้ถูกต้อง 
3. Guided Writing Stage 3. เขียนตอบค าถามเกี่ยวกบับทอ่านได้ถูกต้อง 
4. Free Writing Stage 4. เขียนบรรยาย ถาม-ตอบ เกี่ยวกับประเทศ เช้ือชาติ

และภาษาได้อย่างถูกต้อง 
5. Edited Writing Stage  
6. Authentic Assessment Stage 5. น าเสนอบทความเกี่ยวกบัประเทศ เช้ือชาติและภาษาที่

น่าสนใจได้         
6. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 

 
4. สาระการเรียนรู้ 
 4.1ค าศัพท์ (Vocabulary) 
  -List of countries 
  -List of languages 
  -List of nationalities 
 4.2การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Functions and language)  
  - Listen about topic of where are you from?  
  - Talking about topic of where are you from? 
  - Reading and answer about topic of where are you from? 
 4.3 ไวยากรณ์ (Grammar) 
  -Verb to be  
 4.4 แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 Where are 
you come from?   ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ1 รหัสวิชา อ22101 
 
5. ผลงาน/ภาระงาน 

 - ให้นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะการการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ภาษาอังกฤษ1 รหัสวิชา อ22101เล่มที่ 1 เรื่อง Where are you 
from? 

- แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ภาษาอังกฤษ1 รหัสวิชา อ 22101เล่มที่ 1 เรื่อง Where 
are you from? 

- Exercise 1- 6 
 



6. กิจกรรมการเรยีนรู้ 
 โครงสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 6.1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 6.2 ท าแบบทดสอบกอ่นเรียน  
 6.3 เข้ากลุ่มศึกษาและปฏิบัติกจิกรรมใน Information Sheet 1-3 
 6.4 เข้ากลุ่มศึกษาและปฏิบัติกจิกรรมใน Worksheet 1-6 
 6.5 สรุปเนื้อหาที่เรียน 
 6.6 ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 
 
รายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี 1  
 1. ขั้นน าเสนอรูปแบบ (Presentation Stage) 
 1.1 ครู นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการถามช่ือประเทศ เช้ือชาติและภาษา 
  1.ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดย เล่าเรื่องราว และ/หรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ต่างประเทศ พร้อมทั้งแสดงภาพ ธงชาติ ของประเทศต่างๆ เช่น 
       Singapore      New Zealand 
 
 
 
 
 
 1.2 ครูให้นักเรียนแลกเปลีย่นประสบการณ์การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และถามนักเรียนว่ารู้จักช่ือ
ประเทศใดบ้าง เช่น 
  -Which country do you know?   
  -How many countries on earth do you know? 
  -Can you tell me the name of the countries do you know? 
 1.3 ครูอธิบายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากค าถาม เช่น know, earth,  
 1.4 ครูแจ้งหัวข้อจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้ นักเรียนรับทราบหัวข้อและจุดประสงค์       การ
เรียนรู้ในคาบเรียนนี้ว่า เมื่อเรียนจบแผนการจัดการเรียนรู้นี้แล้ว นักเรียนสามารถที่จะแปลค าศัพท์ ส านวนที่
ก าหนดให้ได้ เลือกค า/ข้อความเติมลงในประโยคได้ถูกต้อง เลือกค าที่ใช้ในประโยคได้ถูกต้อง น าเสนอผลงาน
เขียนที่น่าสนใจได้ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 1.5 นักเรียนรับแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มที่ 1 คนละ 1 
เล่มพร้อมชุดกระดาษค าตอบ  
 1.6 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เสร็จแล้วเปลี่ยนกันตรวจกระดาษค าตอบจากเฉลย
ค าตอบ (Answer Keys) และบันทึกคะแนนลงในกระดาษค าตอบ    
 1.7 นักเรียนศึกษาค าศัพท์ เกี่ยวกับช่ือประเทศต่างๆ Information Sheet 1 My world แล้วท า
แบบฝึกหัดใน Worksheet 1และ 2  โดยเข้ากลุ่มตามความสมัครใจ เพื่อปรึกษาหารือและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ครูสังเกตพฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ 



 1.8 นักเรียนในกลุ่มช่วยกันศึกษาเนื้อหาใน Information Sheet 2 ประมาณ 5 นาที แล้วท า
แบบฝึกหัดใน Worksheet 3 เสร็จแล้วครูอาจจะสุม่ถามนักเรียนเพื่อสรุปเนื้อหาใน Information Sheet 1น า
ผลงานนักเรียนที่ท าเสร็จและถูกต้องมากที่สุด 10 อันดับแรกมาติดแสดงที่บอร์ดประจ าห้องเรียน 
 1.9 นักเรียนในกลุ่มช่วยกันอ่านเกี่ยวกับช่ือประเทศ เช้ือชาติและภาษา  ใน Worksheetที่ 3 โดย
สามารถใช้ Dictionary ช่วยในการค้นหาความหมายค าศัพท์ กลุ่มไหนท าเสร็จก่อนและแปลถูกต้องมากที่สุด
เป็นกลุ่มชนะเลิศ 
 
 2. ขั้นปฏิบัติการเขียน (Operated Writing Stage) 
 2.1 นักเรียนในกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์ ไวยากรณ์ ตัวอย่างรูปแบบการสนทนาและ
ท าแบบฝึกหัดให้ถูกต้องสมบูรณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ 
 
 3. ขั้นการเขียนแบบชี้แนะ (Guided Writing Stage) 
 3.1 นักเรียนในกลุ่มเดิมช่วยกันศึกษาเนื้อหาค าศัพท์ บทสนทนา และตัวอย่างบทสนทนาเสร็จแล้วครู
อาจจะสุ่มถามนักเรียนเพื่อสรุปเนื้อหา และตรวจสอบความเข้าใจ 
 3.2 ครูให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของค าศัพท์ที่เขียน ครูมอบหมายให้
นักเรียนไปปรับปรุง แก้ไขงานเขียนเพิ่มเติม โดยการค้นคว้าและใช้ค าศัพท์ที่น่าสนใจ หรือเพิ่มรูปภาพที่
เกี่ยวข้องให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นและเตรียมตัวส าหรับการเรียนในช่ัวโมงต่อไป 
 

 

ชั่วโมงท่ี 2  
 4. ขั้นการเขียนแบบอิสระ (Free Writing Stage) 
 1.ทบทวนความรู้เดิมจากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา  อ 22101   
เล่มที่ 1เรื่อง Where are you from?  ครูน ารูปบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั่วโลก เช่น นักแสดง นักกีฬา ติดบน
กระดาน แล้วให้นักเรียนทายเก่ียวกับประเทศบ้านเกิดเชื้อชาติ และภาษา คนล่ะ1 ค าถาม ประมาณ 5-
10 คน  
 ตัวอย่างประโยคที่ใชถ้าม 
 -Where are you from? 
 -What nationality is she ? 
 -She can speak Chinese? 
 (ครูอาจจะน าระบบ Card Points มาใช้คือถ้าใครตอบถูกครูจะให้ 1 point เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนแข่งกัน
ตอบค าถาม แต่นักเรียน 1 คนไม่ควรได้เกิน 3 Card Points ในช่ัวโมงที่เรียนและสามารถให้ค าแนะน าเพื่อน
ได้) 
 4.2 ครูสุ่มให้นักเรียนน าผลงานการท าแบบฝึกหัดของตนเองที่ปรับปรุงจากช่ัวโมงที่แล้วมาเฉลยบน
กระดานให้เพื่อนดู ประมาณ 2-3 คน ครูชมเชยนักเรียนที่ท าแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีความขยันหมั่นเพียรและเอาใจใส่ในการเล่าเรียนเป็นอย่างดี 
 4.3 นักเรียนช่วยกันอ่านและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ work sheet ที่4-6 
 



 5. ขั้นปรับปรุงการเขียน (Edited Writing Stage) 
 5.1 นักเรียนน าผลงานที่เขียนเสร็จมาส่งครูเพื่อช่วยตรวจสอบขัดเกลาการเขียน และทบทวนแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของนักเรียนให้ถูกต้องเหมาะสม 
 5.2 ค รู ส รุ ป ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ที่ เ กิ ด ข้ึ น ใ น ก า ร เ ขี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น ส่ ว น ใ ห ญ่ 
เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์น ามาพัฒนางานเขียนของตนเองต่อไป 
 5.3 ครูชมเชยนักเรียนที่เขียนส าเร็จ ด้วยทักษะความสามารถของตนเองทั้งหมด และให้ก าลังใจ
นักเรียนที่ยังต้องมีการปรับปรุง 
 
 6. ขั้นประเมินผลและแสดงผลงาน (Authentic Assessment Stage) 
 6.1 ครูให้นักเรียนรวบรวมผลงานเขียน ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงอีกครั้งก่อนส่งให้ครู ไปตรวจให้
คะแนนต่อไป 
 6.2 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เสร็จแล้วให้เปลี่ยนกันตรวจกระดาษ ค าตอบจาก 
Answer Keyครูเตรียมให้ ครูชมเชยนักเรียนที่ท าคะแนนได้สูงสุดสามอันดับแรก 
 6.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกผลงานของเพื่อนที่ดีที่สุดน าเสนอผลงานโดยการจัดแสดงไว้ที่บอร์ด
ประจ าห้องเรยีนเพือ่เผยแพร่ความรูแ้ก่ผู้สนใจ ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องและชมเชยให้ก าลังใจนักเรียนทุก
คน 
 6.4 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1ลงใน
แบบสรุปความรู้ที่ครูเตรียมให้ 
 6.5 ครูเน้นให้นักเรียนฝึกการเขียนภาษาอังกฤษอยู่เสมอเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาในทักษะด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
7. สื่อและแหล่งการเรยีนรู้ 
 7.1 ใบความรู้ (Information Sheet 1-3) และแบบฝึกหัด Worksheet 1-6 ในแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ภาษาอังกฤษ1 รหัสวิชา  
อ22101 เล่มที่ 1 Where are you from? 
 7.2 อินเตอร์เน็ต 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด เกณฑ์ในการวัด 
ด้านความรู้/
หลักฐานการ
เรียนรู้ (ช้ินงาน) 

1. ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน/หลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดใน 
Worksheet 1-6 

1. แบบทดสอบ                  
ก่อนเรียน/หลังเรียน 
2. Worksheet 1-6 
 

1. ท าแบบทดสอบก่อน
เรียนถูกต้อง 6 ข้อข้ึนไป 
2. ท าแบบฝกึหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 60  

ด้านทักษะ/
กระบวนการ 

1. ประเมินทักษะการ
เขียนในกิจกรรมต่าง ๆ  

1. แบบประเมินทักษะ 
การเขียน 

1. นักเรียนได้ 60 คะแนน 
ข้ึนไป ถือว่าผ่านเกณฑ ์
การประเมิน 

ด้านคุณลักษณะ 1. สังเกตพฤติกรรมการ 1. แบบประเมิน 1. นักเรียนมกีารปฏิบัต ิ



สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือในการวัด เกณฑ์ในการวัด 
ที่พึงประสงค์ ท างาน ในขณะที่ก าลัง

ปฏิบัติกิจกรรม 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 รายการข้ึนไป ถือว่า

ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
  
9. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์/แนวคิดตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พฤติกรรมบง่ช้ี 
1. ความรับผิดชอบ ท างานตามที่ได้รบัมอบหมาย 
2. ความขยันหมั่นเพียร ท างานด้วยตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียร 
3. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกจิกรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาค าศัพท์ บทความเพิ่มเตมิได้ 

 
 
10. กิจกรรมเสนอแนะ 
 10.1 ครูควรจัดมุมการศึกษาค้นคว้า (Searching Corner) ไว้ให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะฝึกฝนทักษะ
การเขียนเป็นพิเศษหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 10.2 ครูควรเตรียม Dictionary เอกสาร ต าราภาษาอังกฤษอย่างพอเพียงส าหรับนักเรียนทุกคนรวมทั้ง
ระบบเครือข่ายมี Computer ที่สามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูล ภาพ สื่อมัลติมีเดียที่ต้องการได้เพื่อน ามา
ประกอบงานเขียนให้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจยิ่งขึ้น 
 10.3 จัดการประกวดแข่งขันทักษะการเขียนCommunicative Writing Contest ในระดับช้ัน หรือระดับ
โรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาษา 
 10.4 จัดแสดงบทความของนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น Christmas Day, Valentine’s Day, 
Thanksgiving Day หรือโอกาสอื่น ๆ พร้อมแปลเป็นภาษาไทย โดยจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้เพื่อนและ
ผู้สนใจมาศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
11. การนิเทศ, ตรวจ, รับรอง และข้อเสนอแนะ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ1 รหัสวิชา อ22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการนเิทศ/ตรวจสอบ ดี พอใช้ ปรับปรงุ 
1. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ถูกตอ้ง เหมาะสมและสอดคล้องกบั
จุดประสงค์การเรียนรู ้

   

2.กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีการ
ท างานร่วมกัน ส่งเสริมใหผู้้เรียนมทีักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ 

   

3. มีกระบวนการเรียนรู้ตามรปูแบบการสอน POGFEA Model เน้น
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

   

4. สื่อการเรียนการสอน และแหลง่เรียนรูเ้หมาะสมมีการใช้สื่อ ICT  
สอดคล้องกบัสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   



5. การวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมตามสภาพจรงิ  และ
ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   

สรปุแผนการจัดการเรียนรู ้    
 
ข้อเสนอแนะในการพฒันา/ความคิดเห็น 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................ 
 
 
 
เสนอ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา            การพิจารณา 
 เห็นสมควรอนญุาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้  อนุญาตให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 เห็นสมควรให้ปรับปรุงแก้ไข     ให้ปรับปรงุก่อนน ามาใช้ 
   ...............................................................................  
   ...............................................................................  
 
  ลงช่ือ       ลงช่ือ 
         (นางสาววาปี  อินจ าปา)                                  (นางสาวกุสุมา  ดาวประสงค์) 
   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบัวงามวิท 
    วันที่.................เดือน.......................พ.ศ.................  วันที่.................เดือน.......................พ.ศ................. 
 
   
 
 
 
12. บันทึกผลหลังการสอน 
 ผลการสอน 
 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. ......................................
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................ ......... 
......................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ............ 

 



ปัญหา/อุปสรรค 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ......................
............................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ......................................
......................................................................................................................................... ..................... 

 

แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ......................................
......................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................ ............................... 
  
                   (ลงช่ือ)                                    ผูส้อน 
                          (นางสาวศุภัชชา  สืบสอน) 
                                          ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบัวงามวิทยา 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่.................เดือน.......................พ.ศ................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 


