
LESSON PLAN
จุดประสงค์การเรียนรู้

2.  ผันวรรณยุกต์อักษรกลางและอักษรสูงได้

3. น าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต

1..บอกหลักการผันวรรณยุกต์ตามลักษณะของ   
ค าเป็น ค าตาย ได้K

P
A

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูเปิดนิทานให้นักเรียนฟัง แล้วภามเน้ือเรื่องของ
นิทานที่สรุปได้ โดยใช้ค าถามว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ และอย่างไร

นักเรียนอานออกเสียงจากหนังสือเรียนภาษาไทย 
และดูส่ือความรู้เพิ่มเติมจากส่ือเรื่อง ค าท่ีผันวรรณยุกต์ 
พร้อมตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

นักเรียนการอ่านค าและผันวรรณยุต์ได้ และฝึก
อ่านให้เพื่อนและครูฟัง และให้ค าแนะน า

กระตุน้ความสนใจ (Engagement)

อธิบายความรู ้(Explanation)

ตรวจสอบผล (Evaluation)

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

10 นาที

30 นาที

10 นาที

การวัดและการประเมินผล

สามารถอา่นผนัวรรณยกุตไ์ด ้(ถาม-ตอบ
ในชั่วโมง)

สามารถตอบค าถามและฝึกอา่นได ้ (ใบกจิกรรม)

สามารถน าความรูท้ี่ไดไ้ปปรบัใช้ในการด าเนนิชวีิต  

(สังเกตจากการตอบค าถาม)

5
คะแนน

10
คะแนน

5
คะแนน

กัญญาพัชญ์
ศรีสมศักด์ิ

ครูประจ าช้ันป.4
โรงเรียนบ้านภูดิน

ท 14101
ภาษาไทย
การผันวรรณยุกต์
4 ชั่วโมง
12-16 ก.ค.2564

รหัสวชิา
วิชา
เรื่อง
จ านวน
วันที่

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป.4/1

ส่ือการเรียนรู้

Google Meet FacebookYoutube

ผู้รับรอง...................................
(นายสรุศกัดิ์  พิมพศ์รี)

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

ผู้รายงาน...................................
(น.ส.กญัญาพัชญ์ ศรีสมศกัดิ)์
ต าแหน่ง พนักงานราชการ



LESSON PLAN
จุดประสงค์การเรียนรู้

2. นักเรียนสามารถบวก ลบ จ านวนได้ถูกต้อง

3. สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้

1. อธิบายการบวกจ านวนบวก ลบและโจทย์ปัญหาได้K

P
A

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกลบ โจทย์
ปัญหาให้นักเรียนดู ว่ามีวิธีการบวกลบอย่างไร

1. ครูเปิดวีดิโอการสอนเรื่อง การบวกลบจ านวนจาก 
DLTVหรือสื่อจากยูทูบเพ่ือให้นักเรียนได้ดูวิธีการ
บวกลบจ านวน และโจทย์ปัญหา
2. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเดิมข้ึนแล้วให้นักเรียน   
หาค าตอบ
3. นักเรียนลงมือท าแบบฝึกทักษะในแบบฝึกหัด

1. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด 
และทบทวนความรู้ร่วมกัน

กระตุน้ความสนใจ (Engagement)

อธิบายความรู ้(Explanation)

ตรวจสอบผล (Evaluation)

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

10 นาที

30 นาที

10 นาที

การวัดและการประเมินผล

สามารถอธิบายการบวกลบ โจทย์ปัญหาได้ 

(ถาม-ตอบในชัว่โมง)

สามารถท าโจทย์เรื่องการบวกลบจ านวนได้ 

(แบบฝึกทักษะ)

สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตได้

(ถาม-ตอบในชัว่โมง)

5
คะแนน

10
คะแนน

5
คะแนน

กัญญาพัชญ์
ศรีสมศักด์ิ

ครูประจ าชัน้ป.4
โรงเรยีนบา้นภดูนิ

ค 14101
คณิตศาสตร์
การบวก ลบ โจทย์ปัญหา
4 ชั่วโมง
12-16 ก.ค.2564

รหัสวชิา
วิชา
เรื่อง
จ านวน
วันที่

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.4/12 หาผลบวก ผลลบ 
การสร้างโจทย์ปัญหา

ส่ือการเรียนรู้

Google Meet Youtube

ผู้รับรอง...................................
(นายสรุศกัดิ์  พิมพศ์รี)

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

Facebook

ผู้รายงาน...................................
(น.ส.กญัญาพัชญ์ ศรีสมศกัดิ)์
ต าแหน่ง พนักงานราชการ



LESSON PLAN
จุดประสงค์การเรียนรู้

2. ลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาท
หน้าท่ีของพืชในแหล่งท่ีอยู่หนึ่ง ๆ

3. มุ่งมั่นในการท างาน มีจิตสาธารณะ

1. ระบุบทบาทหน้าท่ีของน้าท่ีของราก 
ล าต้น ใบ และดอกของพืชดอกK

P
A

กิจกรรมการเรียนรู้

1.ครูทบทวนความรู้เดิมจากช่ัวโมงท่ีแล้ว
เกี่ยวกับหน้าท่ีของพืชและยกตัวอย่าง
2.สังเกตถึงข้อแตกต่างระหว่างพืชและดอก

1. ครูเปิดยูทูบเรื่องพืช ให้นักเรียนรับชม
2. นักเรียนแต่ละคนส ารวจพืชในท้องถิ่นตนเอง 
แล้วออกแบบท าเป็นแผนภูมิรูปภาพ จากนั้น
น าเสนอท่ีตนเองได้ท าให้เพื่อนและครูฟัง

1. นักเรียนและครูสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนใน
ชั่วโมงนี้และความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

กระตุน้ความสนใจ (Engagement)

อธิบายความรู ้(Explanation)

ตรวจสอบผล (Evaluation)

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

10 นาที

30 นาที

10 นาที

การวัดและการประเมินผล

สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของพืชในแหล่ง
ที่อยู่หน่ึง ๆได้ (ถาม-ตอบในชั่วโมง)

สามารถท าแผนภูมิรูปภาพได้ (แผนภูมรูปภาพ)

สามารถบอกการเอาความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (ถาม-ตอบในชั่วโมง)

5
คะแนน

10
คะแนน

5
คะแนน

กัญญาพัชญ์
ศรีสมศักด์ิ

ครูประจ าชัน้ป.4
โรงเรยีนบา้นภดูนิ

ว14101
วิทยาศาสตร์
หน้าที่ของพืช
2 ชั่วโมง
12-16 ก.ค.2564

รหัสวชิา
วิชา
เรื่อง
จ านวน
วันที่

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 4/1 บรรยายหน้าท่ีของราก ล าต้น 
ใบ และดอกของพืชดอกโดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่ง
ที่อยู่ การท าหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของพืช 

ส่ือการเรียนรู้

Google Meet Youtube Facebook

ผู้รับรอง...................................
(นายสรุศกัดิ์  พิมพศ์รี)

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

ผู้รายงาน...................................
(น.ส.กญัญาพัชญ์ ศรีสมศกัดิ)์
ต าแหน่ง พนักงานราชการ



LESSON PLAN
จุดประสงค์การเรียนรู้

3. พูดเพ่ือขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับญาติพ่ีน้อง
จากแผนผังครอบครัวได้

4.มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

1.อกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง
2.สะกดและบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับญาติพ่ีน้องได้K

P
A

กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัด และ สื่อ DLTV 
โดยฝึกอ่านและตอบค าถาม

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า
ประโยค  ใช้บัตรค า สื่อ คลิป วิดิโอการสอน ท าให้
นักเรียนได้ฝึก ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน
และสามารถน าไปใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่าง
มั่นใจตอบค าถามและร่วมกิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ

1. เฉลยแบบฝึกหัด และทบทวนความรู้ก่อนเลิกเรียน

กระตุน้ความสนใจ (Engagement)

อธิบายความรู ้(Explanation)

ตรวจสอบผล (Evaluation)

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

10 นาที

30 นาที

10 นาที

การวัดและการประเมินผล

สามารถอ่านและสะกดค าได้(ถาม-ตอบในชั่วโมง)

สามารถท าแบบฝึกหัดได้ (ใบกิจกรรม)

มีความมุ่งมั่นในการท างาน (รับ-ส่งใบงาน)

5
คะแนน

10
คะแนน

5
คะแนน

กัญญาพัชญ์
ศรีสมศักด์ิ

ครูประจ าชัน้ป.4
โรงเรยีนบา้นภดูนิ

อ14101
ภาษาอังกฤษ
Me & My Family
4 ชั่วโมง
12-16 ก.ค.2564

รหัสวชิา
วิชา
เรื่อง
จ านวน
วันที่

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า 
ประโยค ข้อความง่าย ๆ
ต1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารบุคคล
ต1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ตนเอง เพื่อนและครอบครัว
ต1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง

ส่ือการเรียนรู้

Google Meet Youtube Facebook

ผู้รับรอง...................................
(นายสรุศกัดิ์  พิมพศ์รี)

ผู้อ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

ผู้รายงาน...................................
(น.ส.กญัญาพัชญ์ ศรีสมศกัดิ)์
ต าแหน่ง พนักงานราชการ


