
ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  School Life

หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง My Classroom
สอนวันท่ี  2 สิงหาคม 2564 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสยีงขอ้ความ นิทาน และบทกลอนสัน้ ๆ  ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน
ต 1.1 ป.6/3 เลอืก/ระบุประโยค หรอืขอ้ความสัน้ ๆ ตรงตามภาพ สญัลกัษณ ์
หรอืเครือ่งหมายทีอ่่าน
ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขยีนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเร ือ่งต่าง ๆ  ใกลต้วั 
ต 2.1 ป.6/1 ใชถ้อ้ยค า น้ าเสยีง และกิรยิาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม
ตามมารยาทสงัคมและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ต 3.1 ป.6/1 คน้ควา้ รวบรวมค าศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ืน่
จากแหล่งการเรยีนรู ้และ
น าเสนอดว้ยการพูด/การเขยีน

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 5 นาที

- ครทูกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

- ครแูสดงแถบประโยคเพือ่ให ้นักเรยีนสงัเกตโครงสรา้งประโยค
- ครอูธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงสรา้งประโยคของ Past Continuous 

Tense ครแูสดงค ากรยิาชอ่ง1 และค ากรยิาชอ่ง1 เตมิ –ing ให ้
- นักเรยีนสงัเกตการเตมิ –ing ครอูธบิายหลกัการเตมิ –ing
วา่ม ี3 หลกัการ ครถูามค าถาม แลว้ใหนั้กเรยีนตอบตามรปูภาพและ
ค าศพัทท์ีนั่กเรยีนเห็น ครใูหนั้กเรยีนจบัคู่ฝึกถาม-ตอบ 

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 35 นาที

ครชู ีแ้จงกจิกรรมใบงานที ่2 เร ือ่ง Write and Match ใหนั้กเรยีนเรยีงค า
ใหเ้ป็นประโยคและจบัคูก่บัภาพ ครแูละนักเรยีนเฉลยรว่มกนั ครแูละ
นักเรยีนทบทวนโครงสรา้ง A: What was he doing when
the bell rang?

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1. ออกเสยีงและบอกความหมายค าศพัท ์ขอ้ความ และ
ประโยคเกีย่วกบักจิกรรมทีท่ าในชวีติประจ าวนัได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
2. ถามและใหข้อ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมทีท่ าใน
ชวีติประจ าวนัได ้
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละประโยคที่ใชใ้น
การถามและใหข้อ้มูลเกี่ยวกับวิชาที่เร ียน 
ตารางเรยีน กจิกรรมการเรยีนของแต่ละวิชา 
ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์
จรงิในหอ้งเรยีนและสามารถน าไปใชใ้นการ
สือ่สารกบับุคคลภายนอกไดอ้ย่างมัน่ใจ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่2 เร ือ่ง Write and Match
2. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่2 เร ือ่ง Write and Match
2. การออกเสยีงและบอกความหมายค าศพัท ์
ขอ้ความ และประโยคเกีย่วกบักจิกรรมทีท่ าใน
ชวีติประจ าวนั 
3. การถามและใหข้อ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมทีท่ าใน
ชวีติประจ าวนั

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง What I Learn (2) เวลา 1 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  School Life

หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง My Classroom
สอนวันท่ี  4 สิงหาคม 2564        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน
ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่ง
การเรียนรู้และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน
ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงคก์จิกรรมการเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ข้ันที่ 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

ครใูหนั้กเรยีนฝึกพูดถาม-ตอบเกีย่วกบัสิง่ของต่าง ๆภายใน
หอ้งเรยีน โดยครูสุ่มนักเรยีนใหถ้าม-ตอบตามโครงสรา้ง ครู
ใหนั้กเรยีนท าใบงานที4่ เร ือ่ง Instruction A และ
Instruction B ครใูหนั้กเรยีนอ่านค าถามและค าตอบในใบ
งานที ่4 เร ือ่ง Instructions Part B

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีง และบอกความหมายค าศพัทเ์กีย่วกบัสิง่ของ

ในหอ้งเรยีนได ้
งานบา้นไดท้กัษะ/กระบวนการ (P)
1) ถามและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ในหอ้งเรยีนได
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละประโยค เกีย่วกบั รปูรา่ง 
ขนาด ส ีการถามและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสิง่ตา่ง ๆ 
ในหอ้งเรยีน ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์
จรงิในหอ้งเรยีนและสามารถน าไปใชใ้นการสือ่สาร
กบับคุคลภายนอกไดอ้ยา่งมั่นใจ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. บตัรภาพค าศพัทช์ดุ Things in My Classroom (1)
2. ใบงานที ่3 เร ือ่ง Things in My Classroom
3. ใบงานที ่4 เร ือ่ง Matching
4. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่3 เร ือ่ง Things in My Classroom
2. ใบงานที ่4 เร ือ่ง Matching
3. การออกเสยีง และบอกความหมายค าศพัทเ์กีย่วกบั
สิง่ของในหอ้งเรยีน
4. การถามและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัสิง่ตา่ง ๆ ในหอ้งเรยีน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Things in My Classroom (1) เวลา 1 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

ครูน าเสนอค าศพัทใ์หม่ โดยครูแสดงภาพค าศพัทช์ดุ
Things in My Classroom (1) ครใูหนั้กเรยีนดูบตัรค า/บตัร
ภาพ ค าศพัทนั์กเรยีนออกเสยีงตามครูและฝึกออกเสยีงพรอ้ม
กนั ครูน าเสนอโครงสรา้งใหม่โดยครใูชบ้ตัรภาพค าศพัท ์



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ15101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  Me & My Family 

หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Doing housework
สอนวันท่ี  2-6 สิงหาคม 2564  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/2 อา่นออกเสยีงประโยค ขอ้ความและบทกลอนสัน้ ๆ 
ถกูตอ้งตามหลกัการอา่น
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสญัลกัษณห์รอืเครือ่งหมายตรงตาม
ความหมายของประโยคและขอ้ความสัน้ ๆ ทีฟั่งหรอือา่น
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความส าคญั และตอบค าถามจากการฟังและ
อา่นบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ  หรอื เร ือ่งสัน้ ๆ 
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขยีนเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพือ่น 
ครอบครวั และเร ือ่งใกลต้วั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน เวลา 20 นาที

ครูทบทวนค าศพัทแ์ละโครงสรา้งประโยคทีเ่รยีนมาแลว้ ครู
สอนค าศพัทใ์หม่ always, usually, often, sometimes, 
never โดยใชP้PT ครูสอนโครงสรา้งใหม่ โดยใหนั้กเรยีนดู
ใบงานที ่2

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

ครูใหนั้กเรยีนจบัคู่กบัเพือ่นฝึกถามตอบจากตารางในใบงาน
ที ่17เร ือ่ง How Often Do You….? ครใูหนั้กเรยีน
สมัภาษณเ์พือ่น 2 คน เกีย่วกบัความถีใ่นการชว่ยท างาน
บา้น บนัทกึขอ้มูลลงในตาราง

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) บอกความหมายค าศพัท ์ส านวน เกีย่วกบัการท างานบา้น
2) บอกโครงสรา้งประโยคทีใ่ชใ้นการพูดเพื่อขอและใหข้อ้มูล
เกีย่วกบัการท างานบา้นได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) อ่านออกเสยีงค ากรยิาวเิศษณท์ีบ่อกความถี ่กลุ่มค า ประโยค
เกีย่วกบังานบา้นได ้
2) ตอบค าถามจากเรือ่งทีอ่่านได ้
3) พูดขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเองได ้
4) เขยีนและพูดรายงานขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณไ์ด ้
ดา้นคุณลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมีเจตคตทิีด่ตี่อการใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัท ์ประโยค และส านวน ที่
ใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง และบุคคลใกลต้วัในเร ือ่ง
การชว่ยท างานบา้น ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใชภ้าษา
เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ในหอ้งเร ียนและ
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้
1. ใบงานที ่16 เร ือ่ง Weekend Chores 
2. ใบงานที ่17 เร ือ่ง How Often Do You ..?
3. สลากค าศพัท ์
4. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่16 เร ือ่ง Weekend Chores 
2. ใบงานที ่17 เร ือ่ง How Often Do You ..?
3. การอา่นออกเสยีงค ากรยิาวเิศษณท์ีบ่อกความถีข่อง
การกระท า
4. การตอบค าถามจากเร ือ่งทีอ่า่น
5. การพูดขอและใหข้อ้มูล
6. การเขยีนและพูดรายงานขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง I Can Do It เวลา 1 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา  ว16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสาร

สอนวันท่ี   2-6 สิงหาคม     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ว ๒.๑ ป. ๖/๑ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการ
หยิบออก การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูดการรินออก การกรอง 
และการตกตะกอนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธี
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับการแยกสาร

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

• ตอบค าถามเพ่ือทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเนื้อผสม

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ท ากิจกรรมที่ ๑ การแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้
อย่างไร
• ท าใบงาน ๐๑ การแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกัน
• อภิปรายหาวิธีการที่จะแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสม
• อ่านใบความรู้เรื่องการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน
• วิเคราะห์ข้อดีและข้อจ ากัดของการแยกสารแต่ละวิธี

ข้ันที่ 3  ข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

• อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกของแข็งในสารเนื้อ
ผสมออกจากกันและการน าไปใช้ประโยชน์
• ท าใบงาน ๐๒ แบบฝึกหัด เรื่องการหยิบออกและการร่อน

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่
ประกอบด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน
๒. ยกตัวอย่างการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจาก
ของแข็งที่เป็นสารเนื้อผสมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีแยกสารเนื้อผสมซึ่งผสมกันระหว่างสารท่ีเป็น
ของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีสีแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน การแยกสารเนื้อผสมใช้วิธีการหยิบออก การร่อนหรือ
การฝัด ซึ่งวิธีแยกสารนี้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 เล่ม 1  หน้า 38 – 43
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 เล่ม 1 หน้า 
36-43
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-007/
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-008/

การวัดและการประเมินผล

• ประเมินจากการตอบค าถาม
• ประเมินจากการท ากิจกรรมในช้ันเรียน
• ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง การหยิบออกและการร่อน เวลา 3 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

สอนวันท่ี  2-6 สิงหาคม        ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ป.๖/๑ เปรยีบเทยีบ เรยีงล าดบัเศษสว่นและ
จ านวนคละจากสถานการณต์่างๆ
ค ๑.๑ ป.๖/๗ หาผลลพัธข์องการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของเศษสว่นและจ านวนคละ
ค ๑.๑ ป.๖/๘ แสดงวธิหีาค าตอบของโจทยปั์ญหา
เศษสว่นและจ านวนคละ ๒ – ๓ ขัน้ตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ใชก้ารถามตอบเพือ่ทบทวนการบวกและการลบ
เศษสว่นจากตวัอย่าง

การวเิคราะหโ์จทยปั์ญหา การบวก และการลบ
เศษสว่นและจ านวนคละท าแบบฝึกหดั 2.11

ใชก้ารถามตอบจนนักเรยีนรว่มกนัสรปุไดว้า่
- การแกโ้จทยปั์ญหาเร ิม่จากการท าความเขา้ใจ
ปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ด าเนินการตามแผนและ
ตรวจสอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ดา้นความรู ้
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถวเิคราะหโ์จทยปั์ญหา
การบวก การลบเศษส่วน และจ า นวนคละ และหา
ค าตอบ
ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถ
1.ใหเ้หตุผล
2.สือ่สาร สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การแกโ้จทยปั์ญหาเร ิม่จากการท าความเขา้ใจ
ปัญหา วางแผนแกปั้ญหา ด าเนินการตาม
แผน และ
ตรวจสอบ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

หนังสอืเรยีนคณิตศาสตร ์สสวท. ป.6 เล่ม 1 หนา้ 44 – 95
แบบฝึกหดัคณิตศาสตร ์สสวท. ป.6 เลม่ 1 หนา้ 42 – 87
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-math-
book1/math-p6b1-024
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-math-
book1/math-p6b1-025

การวัดและการประเมินผล

- ประเมินจากการตอบค าถาม การปฏิบัติ
กจิกรรม และการท าแบบฝึกหดั 
- ป ร ะ เ มิ น ทัก ษ ะ แ ล ะ ก ร ะ บ ว นก า ร ท า ง
คณิตศาสตรด์า้นการใหเ้หตุผล การสื่อสาร                 
สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง เศษส่วน เวลา 1 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 40 นาที

ข้ันท่ี 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที


