
ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง เขียนอ่านสนุก  เวลา 9 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สระอือ สระออ สระเกอว เวลา 5 ชั่วโมง
สอนวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ท 4.1

เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา ภมูิปัญญา
ทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ
ตัวชี้วัดที่

ป 2/1 อธิบำยควำมหมำยของค ำ และข้อควำมที่อ่ำน
ป 2/2 เขียนและสะกดค ำและบอกควำมหมำยของค ำ

1. บอกลักษณะของสระอือและสระออ สระเกอวได้
2. ยกตัวอย่างค าท่ีประสมด้วยสระอือและสระออ สระเกอวได้
3 อ่านและเขียนสะกดค าท่ีประสมด้วยสระอือ
และสระออ  สระเกอวได้

4 เห็นความส าคัญของการอ่านเขียนค าประสมด้วยสระอือและสระออ
สระเกอว

- สระคงรูป คือการเขียนรูปสระตามเดิม, สระเปลี่ยนรูป คือ 
สระท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรูปเม่ือประสมอกัษร, สระลดรูป คือ
สระที่เขียนลดรูปเม่ือประสมอกัษร 

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ขัน้ที ่2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

- ครูนัดนักเรียนรับใบงาน อธิบายความรู้เพ่ิมเติม
- นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาภาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงจากหนังสือเรียนภาษาไทย 
และดูสื่อความรู้เพิ่มเติมจากสื่อ ใบความรู้เรื่อง
สระอือ   สระออ สระเกอว ให้นักเรียนศึกษาพร้อมให้
นักเรียนท าใบงาน

ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนและ
แสดงความคิดเห็น

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สระอือ สระออ สระเกอว
➢ ใบงาน  เรื่อง สระอือ สระออ สระเกอว

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงานเรื่อง สระอือ สระออ สระเกอว
1. ตรวจใบงาน  

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย (ท12101)

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

ครูประจ าชั้น ป.2

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ส่ิงมีชีวิต     เวลา 18 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง พืชดอกรอบตัว  เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 19 - 23  กรกฎาคม  2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ว 1.2

เขา้ใจสมบตัขิองสิง่มีชีวติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มีชีวิต การล าเลียงสาร
เขา้ และออกจากเซลล ์ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหนา้ท่ีของ
ระบบตา่ง ๆ ของสตัวแ์ละมนษุยท่ี์ท างานสมัพนัธก์นั ความสมัพนัธ ์
ของโครงสรา้งและหนา้ท่ีของอวยัวะตา่ง ๆ ของพืชท่ีท างานสมัพนัธก์นั 
รวมทัง้น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

ตัวชี้วัดที่
ว 1.2 ป.2/1ระบุว่าพืชต้องการแสง น้ าเพ่ือการเจริญเติบโต
ป.2/2 ตระหนักถึงความจ าเป็นที่พืชต้องการน้ าแสงอากาศ

- - ระบช่ืุอของพืชท่ีมีดอก
- สงัเกตพืชท่ีมีดอก
- จดักระท าและส่ือความหมายขอ้มลูเก่ียวกบัพืชดอก
- มุ่งมั่นในการท างาน
- มีวนิยั

- พืชที่มีดอก  จัดเป็นพืชดอก

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ข้ันท่ี 2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

- ครูนัดนักเรียนรับใบงานและให้ดูจากหนังสือเรียน
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1. ครูนัดหมายนักเรียนมารับใบงาน อธิบาย เพิ่มเติม
2. ครูให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้เรื่อง  ต้นพืชท่ีมีดอก
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนและ

ท าแบบฝึกหัดและใบงาน

- ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนเพ่ือหา
ค าตอบที่ถูกต้อง

➢ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง พืชดอก
➢ ใบงานและแบบฝึกหัด

เคร่ืองมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน , บัตรภาพ
2. ใบงาน
ประเมินความรู้เรื่องพืชดอก ด้วยการ
ตอบคาถามและในใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์  (ว12101)

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

ครูประจ าชั้น ป.2

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การด าเนินการของจ านวน  เวลา 37 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง การลบจ านวนสองจ านวน เวลา 5 ชั่วโมง
สอนวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ค 1.1

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

ตัวชี้วัดที่
ค 1.1
ป.2/4 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดง

การบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ ของจ านวนนับไม่เกิน
1,000  และ 0

- เพ่ือให้นักเรียนสามารถหาผลบวกจ านวนสามจ านวนที่ผลลบไม่เกิน
1,000 โดยการต้ังลบได้
- เพ่ือให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
- เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

- การหาผลลบของสองจ านวน  โดยใช้ตารางหน่วย ตารางสิบ
ตารางร้อย

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ข้ันท่ี 2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

- ครูนัดนักเรียนมารับใบงานและให้ดูจากหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2

1. ครูนัดนักเรียนรับใบงาน และอธิบาย ความรู้เพิ่มเติม
2. ครูแจกใบงานโจทย์การ ลบ  ท่ีมีตัวตั้งไม่เกิน 10,00 มีการกระจาย
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนและท าแบบฝึกหัด 

และท าใบงานส่งครู

ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนและแสดง
วิธีท าเพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้อง

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การลบจ านวนสองจ านวน
➢ ใบงานและแบบฝึกหัด

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน , แบบฝึกหัดคณิตฯ
2. ใบงาน
1. ตรวจใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ (ค12101)

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

ครูประจ าชั้น ป.2

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางบุญยัง  นาสมตรึก

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ12101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง My  Family   เวลา 13 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง in My Family เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 19 – 23  กรกฎาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ต 1.1  ต 1.3

เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล

ตัวชี้วัดที่
ต.1.1 ป 2/2 ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงค าสะกดค า
และอ่านประโยคง่าๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต. 1.3 ป 2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนองและเรื่องใกล้ตัว

1. บอกความหมายค าศพัทเ์ก่ียวกบั ปู่  ย่า ตา ยายได้
2. บอกประโยคท่ีใชพ้ดูแนะน า ปู่  ย่า ตา ยาย ได้
3. ออกเสียงค าศพัทแ์ละประโยคเก่ียวกบั ปู่  ย่า ตา 
ยาย ได้

4. มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษ

- การเรียนรู้ค าศพัทแ์ละประโยคเก่ียวกบัสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ยา่ ตา 
ยาย  และการพูดแนะน าสมาชิกในครอบครัว การพูดให้ขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวน
สมาชิกในครอบครัว ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กใชภ้าษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน
และสามารถน าไปใชใ้นการส่ือสารกบับุคคลภายนอกไดอ้ยา่งมัน่ใจ

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ขัน้ที ่2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

- ครูนัดนักเรียนมารับใบงานอธิบายเพิ่มเติม ให้ดู
ภาพประกอบจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน 
ภาษาอังกฤษ และแบบฝึกหัด  ใบงาน

- ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ My  Family 
- และให้ฝึกอ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค าประโยค 

ใชบ้ัตรค า ในใบความรู้
- ให้นักเรียนท าใบงาน

ครูใหน้ักเรียนน าส่งใบงานตามที่มอบหมายอธิบายแนะน า

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง My  Family 
➢ ใบงาน และบัตรภาพค าศัพท์

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงาน

1, ประเมินการอ่าน
2. ตรวจใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ (อ12101)

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

ครูประจ าชั้น ป.2

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน


