
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 5
เรื่อง รู้จักอาขยาน  เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง สระอ า จ าให้ดี  ยี่สิบม้วนชวนมอง  เวลา 5 ชั่วโมง
สอนวันที่ 2 – 7 สิงหาคม 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ท 4.1

เขา้ใจธรรมชาติของภาษาและหลกัภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลงั ของภาษา ภมูิปัญญา
ทางภาษา และรกัษาภาษาไทยไวเ้ป็นสมบตัิของชาติ
ตัวชี้วัดที่

ป๒/๑ บอกและเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์   
และเลขไทย

- บอกลกัษณะค าท่ีประสมสระอ าได้
- บอกค าท่ีประสมสระอ าได้
- อ่านค าที่ประสมสระอ าไดถ้กูตอ้ง
- เขียนค าท่ีประสมสระอ าไดถ้กูตอ้ง
- เห็นความส าคญัของการอ่านและเขียนสะกดค าไดถ้กูตอ้ง

สระอ า คือ สระเกิน ท่ีมีเสยีงพยญัชนะประสมหรอืสะกดอยู่
ดว้ยอ า ประสมจากเสยีงสระ อะ และพยญัชนะ ม สะกด (อมั)
เช่น ข  าบางครัง้ออกเสยีงยาว (อาม) เช่น น า้ ซึ่งต าแหนง่
การเขียนสระอ าจะอยูข่า้งบนและขา้งหลงัพยญัชนะตน้

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
สระอ า  บทร้อยกรองยี่สิบม้วนชวนมองให้นักเรียน

ศึกษาพร้อมให้นักเรียนท าใบงาน

ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนและ
แสดงความคิดเห็น

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  สระอ า ยี่สิบม้วนชวนมอง
➢ ใบงาน  เรื่อง  สระอ า  

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงานเรื่อง  สระอ า
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 18
เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก  เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 2 - 7  สิงหาคม  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. 2/3 สรา้งแบบจ าลองท่ีบรรยายวฏัจกัรชีวติ
ของพืชดอก

- บรรยายการเปลี่ยนแปลงของเมลด็พืชขณะท่ีพืชเจรญิ เติบโต
- สงัเกตการเปลี่ยนแปลงของเมลด็พืชขณะท่ีพืชเจรญิเติบโต
- ลงความเห็นจากขอ้มลูเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง
ของเมลด็พืชขณะท่ีพืชเจรญิเติบโต

- มีวินยั
- มุ่งมั่นในการท างาน

- พืชดอกเม่ือเจรญิเติบโตและมีดอก จะมีการสบืพนั เกิดผลและ
เมลด็ เม่ือเมลด็งอกจะไดพ้ืชตน้ใหม่ เม่ือพืชตน้ใหม่เจรญิเติบโตและ
มีดอก ก็จะมีการสบืพนัธุ ์เกิดผลและเมลด็อีกครัง้ เป็นแบบรูปคงท่ี
หมนุเวียนตอ่เน่ืองเป็นวฏัจกัรชีวิตของพืชดอก

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  วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนและ

ท าแบบฝึกหัดและใบงาน

- ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนเพ่ือหา
ค าตอบที่ถูกต้อง

➢ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอก
➢ ใบงานและแบบฝึกหัด

เคร่ืองมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน , บัตรภาพ
2. ใบงาน
ประเมินความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอก  
ด้วยการตอบค าถามและในใบงาน

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 การหาค่าตัวไม่ทราบค่าประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ เวลา 5 ชั่วโมง

สอนวันที่ 2 – 7  สิงหาคม 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

- เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถหาคา่ของตวัไมท่ราบคา่ในประโยคสญัลกัษณ์
การบวกและการลบ

- เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์
- เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรบัผดิชอบตอ่ตนเอง

- การหาตวัไม่ทราบคา่ในประโยคสญัลกัษณก์ารบวกและ
ประโยคสญัลกัษณก์ารลบ อาจท าไดโ้ดยเขียนแผนภาพแสดง
ความสมัพนัธข์องจ านวนแบบสว่นยอ่ย-สว่นรวม จากนัน้จึงใช้
ความสมัพนัธข์องการบวกและการลบในการหาค าตอบ

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. ครูแจกใบงานเรื่องการหาค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ
3. ครูให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างในหนังสือเรียนและท าแบบฝึกหัด 

และท าใบงานส่งครู

ครูให้นักเรียนน าส่งใบงานร่วมกันสรุปบทเรียนและแสดง
วิธีท าเพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้อง

➢ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ
➢ 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 People in My  Family   เวลา 13 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง People in My Family - Appearance เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่ 2 – 7 สิงหาคม  2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ต 1.1  ต 1.3

เขา้ใจและตีความเร่ืองท่ีฟังและอา่นจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล

ตัวชี้วัดที่
ต1.1 ป.2/2 ระบุตวัอกัษรและเสยีง อ่านออกเสยีงค า สะกดค า

และอ่านประโยคงา่ย ๆ ถกูตอ้งตามหลกัการอ่าน
ต1.1 ป.2/3 เลอืกภาพ ตรงตามความหมายของค า กลุม่ค า 

และประโยคท่ีฟัง
ต1.3 ป.2/1 พดูใหข้อ้มลูเก่ียวกบัตนเองและเรื่องใกลต้วั

1. ระบหุมายค าศพัทล์กัษณะภายนอกของบคุคลได้
2. พดูใหข้อ้มลูรูปลกัษณภ์ายนอกไดถ้กูตอ้ง
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษ

การพดูขอและใหข้อ้มลูค าศพัทเ์ก่ียวกบัอวยัวะตา่ง ๆ  ของรา่งกาย
ท่ีถกูตอ้งชดัเจนท าใหผู้พ้ดูและผูฟั้งมีความเขา้ใจที่ถกูตอ้งตรงกนัและ
ปฏิบติัตามค าสั่งไดถ้กูตอ้งช่วยใหก้ารสื่อสารบรรลวุตัถปุระสงค์
ท่ีก าหนดไว้

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 People in My  Family
Appearance

- และให้ฝึกอ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค าประโยค 
ใช้บัตรค า ในใบความรู้

- ให้นักเรียนท าใบงาน

ครูใหน้ักเรียนน าส่งใบงานตามที่มอบหมายอธิบายแนะน า

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง People in 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


