
ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3
เร่ือง เข้าใจส่ือสาร   เวลา 12 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4
เร่ือง มาตราแม่เกย กก กบ เวลา 5 ชั่วโมง
สอนวันท่ี 5 – 11 กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ท 4.1

เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา ภมูิปัญญา
ทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ
ตัวชี้วัดท่ี

ป.2/1 บอกและเขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์และเลขไทย

ป 2/2 เขียนและสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ

1. จ าแนกค ามาตราแม่เกย กก กบ ได้
2. อ่านและเขียนค าในมาตราแม่เกย กก กบ ได้
3. เห็นความส าคัญของการอ่าน และเขียน

-มาตราแม่เกย คือ ค าที่ประสมด้วยสระต่างๆมี ย สะกด
-มาตราแม่กก คือค าที่ประสมด้วยสระต่างๆมีก ข ค ฆ
เป็นตัวสะกด
-มาตราแม่กบคือค าที่ประสมด้วยสระต่างๆมี บ ป พ ฟ ภ

ขัน้ที ่1 ขั้นดึงควำมรู้เดิม

ขัน้ที ่2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

- ครูนัดนักเรียนรับใบงาน อธิบายความรู้เพิ่มเติม
- นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาภาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงจากหนังสือเรียนภาษาไทย 
และดูสื่อความรู้เพิ่มเติมจากสื่อเรื่อง ค าในมาตรา
แม่เกย กก กบ พร้อมให้นักเรียนท าใบงาน

ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนและ
แสดงความคิดเห็น

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง แม่เกย กก กบ
➢ ใบงาน  ค าในมาตราแม่ เกย กก กบ

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงานเร่ืองค าในมาตราแม่เกย กก กบ
1. ตรวจใบงาน  

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย (ท12101)

ผู้รายงาย...................................
(นางบุญยัง  นาสมตรึก)

ครูประจ าชั้น ป.2

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดนิ



ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
เร่ือง สิ่งมีชีวิต     เวลา 18 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1
เร่ือง สิ่งท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันท่ี 5 – 7  กรกฎาคม  2564
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ว 1.2

เขา้ใจสมบตัิของสิง่มีชีวติ หนว่ยพืน้ฐานของสิง่มีชีวิต การล าเลยีงสาร
เขา้ และออกจากเซลล ์ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหนา้ที่ของ
ระบบตา่ง ๆ ของสตัวแ์ละมนษุยท์ี่ท  างานสมัพนัธก์นั ความสมัพนัธ ์
ของโครงสรา้งและหนา้ที่ของอวยัวะตา่ง ๆ  ของพืชที่ท างานสมัพนัธก์นั 
รวมทัง้น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

ตัวชี้วัดท่ี
ว 1.2 ป.2/1ระบุว่าพืชต้องการแสง น้ าเพื่อการเจริญเติบโต
ป.2/2 ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีพืชต้องการน้ าแสงอากาศ

- อธิบายการปลูกพืชและวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืช
- ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชและวิธีการวัด
การเจริญเติบโตของพืช
- มุ่งมั่นในการท างาน และมีวินัย

- น้ า แสง อากาศ และธาตุอาหาร เป็นสิ่งจ าเป็นต่อ
การเจริญเติบโตของพืช

ขัน้ที ่1 ขั้นดึงควำมรู้เดิม

ข้ันท่ี 2 ขั้นเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

- ครูนัดนักเรียนรับใบงานและให้ดูจากหนังสือเรียน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2

1. ครูนัดหมายนักเรียนมารับใบงาน อธิบาย เพ่ิมเติม
2. ครูท าบัตรค าพืชต้องการ น้ า แสงอากาศ ธาตุอาหาร  แล้วแจกให้
นักเรียน ศึกษา เพิ่มเติม
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนและท าแบบฝึกหัด
และใบงาน

- ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนเพื่อหา
ค าตอบ
ท่ีถูกต้อง

➢ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสิ่งจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
➢ ใบงานและแบบฝึกหัด

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน , บัตรภาพ
2. ใบงาน
ประเมินความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิต ด้วยการ
ตอบคาถามและในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์  (ว12101)

ผู้รายงาน...................................
(นางบุญยัง  นาสมตรึก)

ครูประจ าชั้น ป.2

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดนิ



ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2
เร่ือง การด าเนินการของจ านวน  เวลา 37 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6
เร่ือง การบวกจ านวนสองจ านวน เวลา 5 ชั่วโมง
สอนวันท่ี 5 – 11 กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ค 1.1

- เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินการ 
สมบตัขิองการด าเนินการ และน าไปใช ้

ตัวชี้วัดท่ี

ค 1.1
ป.2/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง

การบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ ของจ านวนนับไม่เกิน
1,000  และ 0

-เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจ านวนนับท่ีผลบวกไม่เกนิ 1,000 โดย
ใช้แผ่นตารางร้อย สิบ หน่วย
-เพื่อให้นักเรียนสามารถสือ่สารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
- เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

การหาผลบวกสองจ านวนอาจหาผลบวกได้โดยใช้แผ่นตารางร้อย สิบ
หน่วยโดยการน าแผ่นตารางชนิดเดียวกันมารวมกัน ถ้าผลบวกของ

แผ่นตารางหน่วยเป็นสิบหน่วยหรือมากกว่าสิบหน่วยต้องเปลี่ยนตา
รางหน่วยสิบแผ่นเป็นตารางสิบหนึ่งแผ่น

ขัน้ที ่1 ขั้นดึงควำมรู้เดิม

ข้ันท่ี 2 ขั้นเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

- ครูนัดนักเรียนมารับใบงานและให้ดูจากหนังสือเรียน
รายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2

1. ครูนัดนักเรียนรับใบงาน และอธิบาย ความรู้เพิ่มเติม
2. ครแูจกใบงานโจทย์การ บวก ลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10,00 คนละ1 ใบ 
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนและท าแบบฝึกหัด 

และท าใบงานส่งครู

ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนและแสดง
วิธีท าเพื่อหาค าตอบท่ีถูกต้อง

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การบวกจ านวนสองจ านวน
➢ ใบงานและแบบฝึกหัด

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน , แบบฝึกหัดคณิตฯ
2. ใบงาน
1. ตรวจใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ (ค12101)

ผู้รายงาน...................................
(นางบุญยัง  นาสมตรึก)

ครูประจ าชั้น ป.2

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดนิ



ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1
เร่ือง Self     Hello   เวลา 13 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10
เร่ือง Clothes  My Clothes 2 เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันท่ี 5 – 11 กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ต 1.1  ต 1.2  ต 1.3

เขา้ใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล

ตัวชี้วัดที่
ต.1.1 ป 2/2 ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงค าสะกดค าและอ่าน
ประโยคง่าๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบ ค า สั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคลตามแบบที่ฟัง
ต. 1.3 ป 2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนองและเรื่องใกล้ตัว

1. ออกเสียงค าศัพท์และสะกดค าได้
2. บอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้
3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้
4. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

-เส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกายเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับสีของเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย
จะท าให้นักเรียนมีความรู้และสามารถน าสิ่งใกล้ตัวไปใช้ในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ขัน้ที ่1 ขั้นดึงควำมรู้เดิม

ขัน้ที ่2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

- ครูนัดนักเรียนมารับใบงานอธิบายเพ่ิมเติม ให้ดู
ภาพประกอบจากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาอังกฤษ และแบบฝึกหัด  ใบงาน

- ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้  
- และให้ฝึกอ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค าประโยค 

ใชบ้ัตรค า 
- ให้นักเรียนท าใบงาน

ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานตามท่ีมอบหมายอธิบายแนะน า

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Clothes  My Clothes 2 
➢ ใบงาน และบัตรภาพค าศัพท์

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงาน

1,ประเมินการพูดขอ้มลูตนเอง
2. ตรวจใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ (อ12101)

ผู้รายงาน...................................
(นางบุญยัง  นาสมตรึก)

ครูประจ าชั้น ป.2

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดนิ


