
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  9 สิงหาคม 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อา่นออกเสยีงขอ้ความ นิทานและบทกลอนสัน้ ๆ ถกูตอ้ง
ตามหลกัการอา่น
ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขยีนใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพือ่น และสิง่แวดลอ้ม
ใกลต้วั 
ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขยีนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเร ือ่งต่าง ๆ ใกลต้วั 
ต 2.1 ป.6/1 ใชถ้อ้ยค า น ้าเสยีง และกิรยิาทา่ทางอยา่งสภุาพ 
เหมาะสมตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 5 นาที

- ครทูกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

- ครแูสดงภาพเพือ่ทบทวนค าศพัทเ์ดมิ ใหนั้กเรยีนอา่นออกเสยีง
ค าศพัทพ์รอ้มบอกความหมาย ครทูบทวนโครงสรา้งประโยคค าถาม
ใหนั้กเรยีนตอบ ครแูสดงรปูภาพและแถบประโยคใหนั้กเรยีนสงัเกต
ความเหมอืนและความตา่ง ครแูสดงตาราง Possessive Form โดย
ครใูหนั้กเรยีนสงัเกตความตา่งของการใช ้ Possessive Adjectives 
และ Possessive Pronouns จากน้ันครใูหนั้กเรยีนอา่นออกเสยีงและ
บอกความหมายพรอ้มกนั

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 35 นาที

ครใูหนั้กเรยีนจบัคู่ฝึกพูดถาม-ตอบ จากสิง่ของใกลต้วัโดยใชโ้ครงสรา้ง
ประโยคQ: Whose ________ is this? A: It’s ___________. นักเรยีน
ท าใบงานที ่5 เร ือ่ง Writing ครแูละนักเรยีนรว่มกนัสรปุการใช ้
possessive pronounsแสดงความเป็นเจา้ของ โดยครยูกตวัอยา่ง
ประโยคถาม-ตอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีงและบอกความหมายค าศพัท/์ประโยคที่
แสดงความเป็นเจา้ของได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) ถามและใหข้อ้มูลแสดงความเป็นเจา้ของได ้
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละประโยค เกีย่วกบั 
รูปร่าง ขนาด สีการถามและใหข้อ้มูลแสดง
ความเป็นเจา้ของท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใชภ้าษา
ในสถานการณจ์รงิในหอ้งเรยีนและสามารถ
น าไปใชใ้นการสื่อสารกบัุคคลภายนอกได ้
อย่างมัน่ใจ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบความรูท้ี ่1 เร ือ่ง Possessive Form
2. ใบงานที ่5 เร ือ่ง Writing
3. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่5 เร ือ่ง Writing
2. การออกเสยีงและบอกความหมายค าศพัท/์
ประโยคทีแ่สดงความเป็นเจา้ของ
3. การถามและใหข้อ้มูลแสดงความเป็นเจา้ของ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Things in My Classroom (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  11 สิงหาคม 2564        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามค าส่ัง ค าขอร้อง และค าแนะน าท่ีฟังและอ่าน
ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ัน ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ 
หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน
ต 1.2 ป.6/2 ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน า
ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียนและ
สถานศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงคก์จิกรรมการเรยีนรู ้ครู
ใหนั้กเรยีนดูรูปภาพ 2 ภาพ และใหนั้กเรยีนเลอืกว่าภาพใด
ควรปฏบิตั ิ

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

ครใูหนั้กเรยีนเล่นเกม Miming Game เป็นเกมใบค้ าโดยใบจ้ากประโยคทีค่รู
ไดน้ าเสนอไป ครูแสดงภาพทลีะภาพ แลว้พูดประโยคโครงสรา้งเดมิและให ้
นักเรยีนเปลีย่นเป็นโครงสรา้งใหม่ ครใูหนั้กเรยีนท าใบงานที ่6 จบัคู่ประโยค
ค าสั่งหา้มท าและขอรอ้งใหท้ ากบัรูปภาพ เปลีย่นกนัตรวจกบัเพื่อนและเฉลย
รว่มกนักบัครูเสรจ็แลว้อา่นประโยคพรอ้มกนัครใูหนั้กเรยีนท าใบงานที ่7
เขยีนประโยคแนะน าใหท้ าและไม่ใหท้ าจากกลุม่ค าทีก่ าหนดใหค้รูและนักเรยีน
ชว่ยกนัเฉลยใบงาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีง และบอกความหมายค าศพัทเ์กีย่วกบัสิง่ทีค่วรและ

ไม่ควรปฏบิตั ิและปฏบิตัติามได ้
งานบา้นไดท้กัษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดใหค้ าแนะน าในสิง่ทีค่วรและไม่ควรปฏบิตั ิและปฏบิตัติามได ้
2) เขยีนประโยคแนะน าสิง่ทีค่วรปฏบิตัหิรอืไม่ควรปฏบิตัปิระกอบ
ภาพได ้
ดา้นคุณลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมีเจตคตทิีด่ตี่อการใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูเ้กีย่วกบัค าศพัท ์กลุม่ค า และประโยค
ค าสัง่ ค าขอรอ้ง และค าแนะน า ทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีน การ
ออกค าสัง่ ค าขอรอ้ง ค าแนะน า ทีใ่ชใ้นช ัน้เรยีนและการ
ปฏบิตัติามค าสัง่ ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใชภ้าษาใน
สถานการณใ์นหอ้งเรยีนและสามารถน าไปใชใ้นการ
สือ่สารกบับคุคลภายนอกไดอ้ยา่งเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่6 เร ือ่ง Match It!
2. ใบงานที ่7 เร ือ่ง Our Class Rules
3. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่6 เร ือ่ง Match It!
2. ใบงานที ่7 เร ือ่ง Our Class Rules
3. การออกเสยีง และบอกความหมายค าศพัทเ์กีย่วกบั
สิง่ทีค่วรและไม่ควรปฏบิตั ิและปฏบิตัติาม
4. การพูดใหค้ าแนะน าในสิง่ทีค่วรและไม่ควรปฏบิตั ิ
และปฏบิตัติาม
5. การเขยีนประโยคแนะน าสิง่ทีค่วรปฏบิตัหิรอืไม่ควร
ปฏบิตัปิระกอบภาพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Class Rules เวลา 1 ช่ัวโมง

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

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

ครทูบทวนการใชP้lease และ Don’t ครนู าเสนอประโยคดงันี้
- say it again- take your seat- open your notebook- listen to 
teacher- keep your things - sit on the walk way- bully your 
friends- copy your friend’s homework – talk to friends while 
studying- be lazy ครถูามนักเรยีนวา่ประโยคเหลา่นีค้วรใชP้lease 
หรอื Don’t



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  9-13 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 การแยกสารเนื้อผสม

สอนวันท่ี   9-13 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

ตรวจสอบความรู้เดิมเก่ียวกับวิธีการแยกสารเน้ือผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลว

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

• ท ากิจกรรมที่ ๑ แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไร
• ท าใบงาน ๐๑ การแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสม
• อภิปรายหาวิธีการที่จะแยกน้ าปูน และท าการน้ าปูน
• อ่านใบความรู้เรื่องการแยกของแข็งออกจากน้ าปูน
• อภิปรายเพื่อระบุชื่อวิธีการแยกสารในน้ าปูนแต่ละแก้ว
• วิเคราะห์ลักษณะของเหลวที่ได้ความสะดวกและประเด็นอื่น

ข้ันที่ 3  ข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน • ท าใบงาน ๐๒ แบบฝึกหัด เรื่องการ
กรองและการตะกอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่
ประกอบด้วยของแข็งผสมกับของเหลว 
๒. อธิบายและยกตัวอย่างการแยกสารที่เป็นของเหลว
ออกจากของแข็งในสารเนื้อผสม ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีแยกสารเนื้อผสมของเหลวออกจากของแข็ง                       
อาจใช้วิธีการกรอง การตกตะกอน การรินออก การแยกสาร
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 เล่ม 1 หน้า 45-47
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.                          
ป.6 เล่ม 1 หน้า 44-48
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-
009/

การวัดและการประเมินผล

• ประเมินจากการตอบค าถามในใบงาน
• ประเมินจากการท ากิจกรรม
• ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด
• สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะท ากิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.2 เรื่อง งการกรองและการตกตะกอน เวลา 3 ชั่วโมง

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  9-13 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 และตรวจสอบ

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


