
ครูผู้สอน

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีสมศักดิ์

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท14101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง รู้รักษ์หลักภาษา เวลา 20 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ผันวรรณยุกต์อักษรต่่าเด่ียวและต่่าคู่
เวลา 2 ชั่วโมง    
สอนวันที่ 19-23  กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ท 1.1

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และ ความคิดเพื่อ
น่าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด่าเนินชีวิตและมีนิสัย
รักการอ่าน
ตัวชี้วัดที่

ป.4/1 อ่านออกเสียงค่า ข้อความ
ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว

ป.4/2 อธิบายความหมายการผันวรรณยุกต์ 
สะกดค่าและบอกความหมายของค่าในบริบทต่าง

1บอกหลักการผันวรรณยุกต์ตามลักษณะของค่าเป็น 
ค่าตายได้
2. ผันวรรณยุกต์อักษรต่่าเด่ียวและอักษรต่่าคู่ได้
3. มีความมุ่งมั่นในการท่างาน

การผันวรรณยุกต์ เป็นการเปล่ียนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์
ท่ีประกอบด้วยพยัญชนะต้นกับสระหรือพยัญชนะต้นกับสระและ
ตัวสะกดอย่างเดียวกันใส่รูปวรรณยุกต์ต่างกันตามท่ีปรากฏเป็น
พยางค์ในภาษาไทยในการผันเสียงวรรณยุกต์เพื่อแยกความหมาย

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ขัน้ที ่2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

-นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาภาที  วรรณคดล่ีาน่า
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ ส่ือ DLTV โดยร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็น

นักเรียนอานออกเสียงจากหนังสือเรียนภาษาไทย 
และดูสื่อความรู้เพิ่มเติมจากสื่อเร่ือง ผันวรรณยุกต์
อักษรต่่าเด่ียวและอักษรต่่าคู่ได้พร้อมตอบค่าถามและ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอคิดที่ได้

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องผันวรรณยุกต์ต่่าเด่ียว คู่ 
➢ ใบงาน  อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงาน
1. ตรวจใบงาน  

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย (ท14101)

ผู้รายงาน...................................
(น.ส.กัญญาพัชญ์ ศรีสมศักด์ิ)

ครูประจ่าชั้น ป.4

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักด์ิ  พิมพ์ศรี)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีสมศักดิ์

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การจ่าแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว  เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การจ่าแนกพืชดอกและไม่มีดอก  เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 19-23  กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ว 1.3

จ่าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การ  
มีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

ตัวชี้วัดที่

ว 1.2 ป.4/2 จ่าแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก
โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

สามารถใช้การมีส่วนต่าง ๆ ของพืชมาเป็นเกณฑ์ในการ
จ่าแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้ หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
จะจ่าแนกพืชได้ 2 กลุ่ม เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอก
-มีความมุ่งมั่นในการทางาน ช่วยเหลือในการทางาน
กลุ่มร่วมกัน

เราสามารถใช้การมีส่วนต่าง ๆ ของพืชมาเป็นเกณฑ์ในการ
จ่าแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้ หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์
จะจ่าแนกพืชได้ 2 กลุ่ม เป็นพืชมีดอกและพืชไม่มีดอก

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ข้ันท่ี 2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

-นักเรียนดูจากหนังสือเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์       
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ ส่ือ DLTV โดยร่วมกันตอบ
ค่าถามและหาค่าตอบ

1. ครูทบทวนการจ่าแนกพืชมีดอกและไม่มีดอก และดูส่ือ DLTV 
2. ครูท่าบัตรค่าจ่าแนกส่ิงมีชีวิต  แล้วให้นักเรียนร่วมเล่นเกม
ตอบค่าถามและครูสุ่มถามนักเรียนรายบุคคลในออนไลน์ 
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนและท่าแบบฝึกหัด
และใบงาน

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและแสดงวิธีท่า
เพ่ือหาค่าตอบที่ถูกต้อง

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องจ่าแนกพืชมีดอกและไม่มีดอก
➢ ใบงานและแบบฝึกหัด

เคร่ืองมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน , บัตรภาพ
2. ใบงาน
ประเมินความรู้เรื่องการจ่าแนกส่ิงมีชีวิต
ด้วยการตอบคาถามและในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์  (ว14101)

ผู้รายงาน...................................
(น.ส.กัญญาพัชญ์ ศรีสมศักดิ)์

ครูประจ่าชั้น ป.4

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักด์ิ  พิมพ์ศรี)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีสมศักดิ์

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค14101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบ  เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ  เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 19-23  กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ค 1.2

เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด่าเนินการของจ่านวนและ
ความสัมพันธ์  สามารถใช้การด่าเนินการในการ
แก้ปัญหา

ตัวชี้วัดที่
ค 1.2 ป.4/2 การสร้างโจทย์ปัญหาการลบ  
ของจ่านวนนับ 
ค 1.6 ป.4/1 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา 
ค 1.6 ป.4/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค 1.6 ป.4/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้
อย่างเหมาะสม 

เมื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบให้นักเรียน สามารถหาค่าตอบ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล 
ของค่าตอบที่ได้และแสดงวิธีท่า

การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบ 
โจทย์ที่สร้าง จะต้องมีความถูกต้องและเหมาะสม

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ข้ันท่ี 2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

-นักเรียนดูจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 และ ส่ือ DLTV โดยร่วมกันตอบ
ค่าถามและหาค่าตอบ

1. ครูทบทวนการบวก ลบจ่านวน และดูส่ือ DLTV และอธิบาย
2. ครูแจกบัตรโจทย์การลบให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการลบ
แล้วให้นักเรียนหาค่าตอบ ครูสุ่มถามนักเรียน 
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนและท่าแบบฝึกหัด 

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนและแสดงวิธีท่า
เพ่ือหาค่าตอบที่ถูกต้อง

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบ
➢ ใบงานและแบบฝึกหัด

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน , แบบฝึกหัดคณิตฯ
2. ใบงาน
1. ตรวจใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ (ค14101)

ผู้รายงาน...................................
(น.ส.กัญญาพัชญ์ ศรีสมศักด์ิ)

ครูประจ่าชั้น ป.4

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักด์ิ  พิมพ์ศรี)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางสาวกัญญาพัชญ์ ศรีสมศักดิ์

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง Me & My Family เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง Happy Home (My Daddy) เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 19-23  กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ต 1.1

การเรียนรู้ค่าศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับ
ตนเอง ครอบครัวและส่ิงใกล้ตัว

ตัวชี้วัดที่
ต 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามค่าส่ัง ค่าขอร้องและค่าแนะน่า (Instructions)
ง่าย ๆ ท่ีฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงค่า สะกดค่า อ่านกลุ่มค่าประโยค 
ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการส่ือสารระหว่างบุคคล
ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลตนเองเพื่อนและครอบครัว

1. ออกเสียงค่าศัพท์และสะกดค่าได้
2. บอกความหมายค่าศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้
3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ค่าศัพท์ กลุ่มค่า และข้อความเกี่ยวกับสานวน 
ภาษาที่ใช้พูดและเขียนเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น 
ทาให้ได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้ในการ
ส่ือสารในชีวิตประจาวันได้

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ขัน้ที ่2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

-นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัด และ สื่อ DLTV 
โดยฝึกอ่านและตอบค่าถาม

ให้นักเรียนอ่านออกเสียงค่า สะกดค่า อ่านกลุ่มค่าประโยค 
ใช้บัตรค่า ส่ือ คลิป วิดิโอการสอน ท่าให้นักเรียนได้ฝึก 
ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน
และสามารถน่าไปใช้ส่ือสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
ตอบค่าถามและร่วมกิจกรรมเกมภาษาอังกฤษ

ครูให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงและสรุปเนื้อหาบทเรียน

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Happy Home (My Daddy)
➢ ใบงาน และบัตรภาพค่าศัพท์

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงาน

1,ประเมินการพูดข้อมูลตนเอง
2. ตรวจใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ (อ14101)

ผู้รายงาน...................................
(น.ส.กัญญาพัชญ์ ศรีสมศักด์ิ)

ครูประจ่าชั้น ป.4

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักด์ิ  พิมพ์ศรี)

ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน


