
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ท12101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เรียนรู้น าค าไปใช้  เวลา 40 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง มาตราแม่กน    เวลา  2 ชั่วโมง
สอนสัปดาห์ท่ี 1 สอน 28 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก 

โรงเรียนบ้านภูดิน   อุดรธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม เขต 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน
ท 4.1

ตัวชี้วัดท่ี

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังภูมิ
ปัญญาของภาษาและรกัษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ป.2/1   เขียนสะกดค าและบอกความหมาย

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล

1. นักเรียนสามารถบอกลกัษณะและจ าแนกค าใน
แม่กนได้ (K)

2. นักเรียนสามารถอา่นและเขียนค าในมาตราแม่กน
ได้  (P)

3. นักเรียนตระหนักถึงการอ่านและการเขียน 
สะกดค าไดถูกต้อง (A)

-มาตราแม่กนหรือแม่กนเป็นค าท่ีประสมกับสระต่าง
และมี น เป็นตัวสะกดเช่น บาน บิน นอกจากน้ี
ประสมกับสระต่างๆมีญ ณ ล ฬ เป็นตัวสะกดท่ี
ไม่ตรงตามมาตราแต่อ่านออกเสียง น สะกด

ขัน้ที ่1

ขัน้ที ่2

ขัน้ที ่3

ข้ันดึงความรู้เดิม

ข้ันเติมความรู้ใหม่

ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสอืเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 บทท่ี 2 เรื่องใจหาย โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพ

นักเรียนอ่านออกเสียงเน้ือเรือ่ง ใจหาย สลับกันทีละแถวจากหนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 คนละ 2 – 3 บรรทัด จากน้ัน
ใหนั้กเรียนแสดงความคิดเห็น ในเรื่องมาตราตัวสะกดแม่กน

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุบทเรียนเรื่อง มาตราแม่กน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอคดิท่ีได้

หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต 

ใบงานเรื่อง  มาตราแม่กน

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน ภาษาพาที
2. ใบงานเรื่องมาตราแม่กน

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตุพฤติกรรม

ลงชื่อ………………………………..ผู้รายงาน
(นางบุญยัง  นาสมตรึก)

ลงชื่อ………………………........……..ผู้รับรายงาน    
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ค 12101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การด าเนินการของจ านวน เวลา 40 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การบวกสองจ านวนผลลัพธ์ไม่เกิน100เวลา 2 ชั่วโมง
สอนสัปดาห์ท่ี 1 สอน 28 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก 

โรงเรียนบ้านภูดิน   อุดรธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม เขต 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน
ค 1.1

ตัวชี้วัดท่ี

การบวกสองจ านวนหาผลบวกโดยใช้เส้นจ านวนตารางหลัก หน่วยสิบ ร้อย
ท้ังมีการทด ไม่มีการทด

ป.2/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ
ของจ านวน ไม่เกิน 1,000 และ 0

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล

1. หาผลการบวกการลบจ านวนท่ีมีผลบวก,ผลลบ
ไม่เกิน 100 ได้ (K)

2. นักเรียนสามารถสื่อสารสือ่ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ได้  (P)

3. นักเรียนมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง 
(A)

- การหาผลบวกโดยการต้ังบวกไม่มีการทด
สามารถหาได้โดยการเขียนเลขโดดในหลัก
เดียวกันแล้วจึงน าจ านวนในหลักเดียวกันมาบวก
โดยเริ่มจากหลักหน่วย สิบ ร้อย ตามล าดับ
และสลับท่ีการบวกจ ามีค าตอบเท่ากัน

ขัน้ที ่1

ขัน้ที ่2

ขัน้ที ่3

ข้ันดึงความรู้เดิม

ข้ันเติมความรู้ใหม่

ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

นักเรียนดูภาพประกอบจากแผนภาพ ทบทวนตารางเลข หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ตามล าดับ
ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย  

นักเรียน ครูร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นตารางเลข หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย ตามล าดับ
ร่วมกันหาค าตอบ  และให้นักเรียนท าใบงาน ตามท่ีครูมอบหมาย

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุบทเรียนเรื่องการบวกโดยใช้ตารางเลขหลักหน่วยหลักสิบหลักรอ้ยตามล าดับ 

หนังสือเรียนรายวชิาคณิตศาสตร ์

ใบงานเรือง การบวกสองจ านวน

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
2. ใบงานเรื่องการบวก

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตุพฤติกรรม

ลงชื่อ………………………………..ผู้รายงาน
(นางบุญยัง  นาสมตรึก)

ลงชื่อ………………………........……..ผู้รับรายงาน    
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ว 12101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง สิ่งมีชีวิต      เวลา 40 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เมล็ดพืชน้อย     เวลา  2 ชั่วโมง
สอนสัปดาห์ท่ี 1 สอน 28 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก 

โรงเรียนบ้านภูดิน   อุดรธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม เขต 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน
ว 1.2

ตัวชี้วัดท่ี

เม่ือเมล็ดพืชได้รับน ้าท่ีพอเหมาะ จะมีราก ล าต้น และใบเลี้ยงงอกออกมาจาก
เมล็ดพืช

ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน ้า เพ่ือการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจาก
หลักฐานเชิงประจกัษ์

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล

1. ระบุสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืช
ได้ (K)

2.สังเกตลักษณะของเมล็ดพืชก่อนและหลังการเพาะ
ได้ (P)

3. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน และมีวินัย 
(A)

- เมล็ดพืชได้รับน ้าท่ีพอเหมาะ จะมีราก ล าต้น และ
ใบเลี้ยงงอกออกมาจากเมล็ดพืช

ขัน้ที ่1

ขัน้ที ่2

ขัน้ที ่3

ข้ันดึงความรู้เดิม

ข้ันเติมความรู้ใหม่

ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

นักเรียนดูภาพประกอบจากแผนภาพเรื่อง เมล็ดพืชน้อยครูและนักเรียนรว่มกันอภิปราย  

นักเรียน ครูร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น สังเกตุ เก่ียวกับ แผนภูมิรูปภาพเรื่องเมล็ดพืช
ร่วมกันหาค าตอบ  และให้นักเรียนท าใบงาน ตามท่ีครูมอบหมาย

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุบทเรียนเรื่อง เมล็ดพืชน้อย 

หนังสือเรียนรายวชิาวทิยาศาตร์
- สื่อการสอนเรื่อง เมล็ดพืชน้อย

ใบงานเรือง เมล็ดพืชน้อย

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. การสังเกตุ
2. ใบงาน

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตุพฤติกรรม

ลงชื่อ………………………………..ผู้รายงาน
(นางบุญยัง  นาสมตรึก)

ลงชื่อ………………………........……..ผู้รับรายงาน    
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  อ 12101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Self เวลา   2 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง My New Friend เวลา  2 ชั่วโมง
สอนสัปดาห์ท่ี 1 สอน 28 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก 

โรงเรียนบ้านภูดิน   อุดรธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม เขต 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน
อ 1.1 1.2 1.3

ตัวชี้วัดท่ี

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับชีวติประจ าวนัการเรียนรูเ้ก่ียวกับสี
ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะท าให้นักเรียนมีความรูแ้ละน าสิ่งใกล้ตัวไปใช้ได้

ป.2/1พูดตอบด้วยค าสั้นๆง่าย พูดให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองเรื่องใกล้ตัว
ป.2/2ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านสะกดค าอ่านประโยคง่าบๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล

1. อ่านออกเสียงพูดบอกความหมายของสีเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายได้ (K)

2    สังเกตลักษณะสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ 
ได้ (P)

3. นักเรียนมีความมุ่งม่ันในการท างาน และมีวินัย 
(A)

-อ่านออกเสียงประโยคเก่ียวกับสีและเสื้อผ้าเครือ่ง
แต่งกาย
--บอกความหมายของค าศัพท์และประโยคเก่ียวกับ
สีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
-- พูด ถามเก่ียวกับสีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ขัน้ที ่1

ขัน้ที ่2

ขัน้ที ่3

ข้ันดึงความรู้เดิม

ข้ันเติมความรู้ใหม่

ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

นักเรียนดูภาพประกอบจากแผนภาพเรื่อง สี  เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย 

นักเรียน ครูร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น สังเกต เก่ียวกับ แผนภูมิรูปภาพเรื่อง สี
เสื้อผ้า  และเครื่องแต่งกายรว่มกันหาค าตอบ  และให้นักเรียนท าใบงาน ตามท่ีครูมอบหมาย

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุบทเรียนเรื่อง สี เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย 

หนังสือเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษ
- สื่อการสอนเรื่อง สี เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ใบงานเรือง สี เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. การสังเกตุ
2. ใบงาน

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตุพฤติกรรม

ลงชื่อ………………………………..ผู้รายงาน
(นางบุญยัง  นาสมตรึก)

ลงชื่อ………………………........……..ผู้รับรายงาน    
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน


