
ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  Me & My Family 

หน่วยย่อยท่ี 2                  เร่ือง Home Sweet Home
สอนวันท่ี  28 มิถุนายน  2564                ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏบิตัติามค าสัง่ ค าขอรอ้งและค าแนะน าทีฟั่งหรอือา่น
ต 1.1 ป.6/2 อา่นออกเสยีงขอ้ความ นิทานและบทกลอนสัน้ ๆ   

ถกูตอ้งตามหลกัการอา่น
ต 1.1 ป.6/3 เลอืก/ระบุ ประโยคหรอืขอ้ความสัน้ ๆ ตรงตามภาพ  

สญัลกัษณห์รอืเคร ือ่งหมายทีอ่า่น 
ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขยีน เพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเองเพือ่น 

ครอบครวัและเร ือ่งใกลต้วั
ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขยีนแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเร ือ่งตา่ง ๆ ใกลต้วั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครชู ีแ้จงจดุประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนรู ้ครชู ีไ้ปทีบุ่คคล 1 คน 
และถามค าถามวา่ T: Who am I? T: What do I do?                   
T: Who is he? T: What does he do? ครทูบทวนประโยคทีใ่ช ้
ครใูหนั้กเรยีนฝึกถาม เพือ่นขา้ง ๆ (ใหนั้กเรยีน สมมตอิาชพีได)้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

- ครนู าเสนอค าศพัทใ์หม่ นักเรยีนดรูปูภาพและคาดเดาค าศพัท ์
นักเรยีนอา่นค าศพัทต์ามคร ู2 รอบพรอ้มแปลความหมาย

- ครใูหนั้กเรยีนจบัคูศ่กึษาใบงานที8่เร ือ่ง Jack’sFamily
- ครเูปิด CD Track 08 Jack’sFamily 2 รอบ ใหนั้กเรยีนเตมิขอ้มูล

ลงในใบงานครเูฉลยใบงาน 
- ครนู าเสนอโครงสรา้งประโยคโดยใช’้s จากใบงาน ครอูธบิายการใช’้s 

จากประโยคทีน่ าเสนอ และนักเรยีนอา่นออกเสยีงประโยคตาม

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

- นักเรยีนแตง่ประโยค 1 ประโยคจากใบงาน
- นักเรยีนพูดประโยคทีแ่ตง่
- ครแูละนักเรยีนชว่ยกนัสรปุการใช’้s เพือ่แสดงความ
เป็นเจา้ของ

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

1. ออกเสยีงค าศพัทแ์ละบอกความหมายค าศพัท ์               
เกีย่วกบัอาชพีได ้(K)
2. พูดขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัอาชพีของบุคคลตา่ง ๆ 
ไดแ้ละพูดประโยคตามโครงสรา้งโดยใช ้‘s ได ้(P)
3. นักเรยีนเห็นถงึความส าคญัของการอยูร่ว่มกนัใน
ครอบครวั (A)

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูเ้กีย่วกบัค าศพัท ์โครงสรา้งทีใ่ชใ้น
การพูดเพือ่ขอและใหข้อ้มูลรวมถงึการบอกความสมัพนัธ ์
และอาชพีของสมาชกิในครอบครวัท าใหนั้กเรยีนได ้ฝึกใช ้
ภาษาในหอ้งเรยีนและสามารถน าไปใชใ้นการสือ่สารใน
ชวีติจรงิไดอ้ยา่งเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. สือ่DLTVhttps://www.dltv.ac.th/teachplan
/episode/39319

2. ใบงานที ่8 Jack’s Family 

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงาน เร ือ่ง Jack's Family
2. การออกเสยีงค าศพัทแ์ละบอกความหมายค าศพัท ์
เกีย่วกบัอาชพี
3. การพูดขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัอาชพีของบุคคล
ในครอบครวั
4. การพูดประโยคตามโครงสรา้งโดยใช ้‘s

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5      เร่ือง Who? เวลา 1 ชั่วโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  Me & My Family 

หน่วยย่อยท่ี 3 เร่ือง My Wonderful Family
สอนวันท่ี  30 มิ.ย. 2564      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏบิตัติามค าสัง่ ค าขอรอ้ง และ ค าแนะน าทีฟั่งและอา่น
ต 1.1 ป.6/2 อา่นออกเสยีงขอ้ความนิทาน และบทกลอนสัน้ ๆ ถกูตอ้ง
ตามหลกัการอา่น
ต 1.1 ป.6/3 เลอืก/ระบุประโยค หรอืขอ้ความสัน้ ๆ ตรงตามภาพ
สญัลกัษณห์รอืเคร ือ่งหมายทีอ่า่น
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคญั  และตอบค าถามจากการฟัง และอา่น
บทสนทนานิทานง่าย ๆ และเร ือ่งเลา่
ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขยีนโตต้อบในการสือ่สารระหวา่งบุคคล
ต 1.3 ป.6/1 พูดและเขยีนเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพือ่น 
ครอบครวั และเร ือ่งใกลต้วั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครชู ีแ้จงจดุประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

- ครทูบทวนค าศพัทเ์กีย่วกบับุคลกิภาพโดยครใูหนั้กเรยีน
จบัคูท่ ากจิกรรมใบงานที ่9 เร ือ่ง True or False 10 ใบงาน
ที ่9 True or False ครแูละนักเรยีนรว่มกนัเฉลยค าตอบ

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

- นักเรยีนฟังค าชีแ้จงการท ากจิกรรมใบงานที1่1
เร ือ่ง Describing People นักเรยีนพูดประโยคทีแ่ตง่
- ครแูละนักเรยีนชว่ยกนัสรปุการใช’้s เพือ่แสดงความเป็นเจา้ของ 
นักเรยีนตอบค าถามคร ูนักเรยีนฝึกอา่นออกเสยีงตามครู
- ครแูละนักเรยีแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึง่กนัและกนั

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีงค าศพัท ์กลุม่ค า ประโยคเกีย่วกบับุคลกิภาพได ้
2) สะกดค าศพัท ์กลุม่ค า ประโยค เกีย่วกบับุคลกิภาพได ้
3) บอกความหมายของประโยคและขอ้ความสัน้ ๆ ทีฟั่งหรอื
อา่นได ้
4) ตอบค าถามจากเร ือ่งทีฟั่งและอา่นได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) เขยีนบรรยายเกีย่วกบับุคลกิภาพของบุคคลได ้
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัท ์กลุม่ค า และขอ้ความเกีย่วกบั
ส านวน ภาษาที่ใชพู้ดและเขียนเพื่อใหข้อ้มูล
เกีย่วกบัตนเองและผูอ้ื่นท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใช ้
ภาษาในหอ้งเรยีนและสามารถน าไปใชใ้นการ
สือ่สารในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. สือ่ DLTV 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39320
2. ใบงานที ่9 True or False 
3. ใบงานที ่10 Let’s Think 
4. ใบงานที ่11 Describing People

การวัดและการประเมินผล

- ใบงานที ่1 True or False
- ใบงานที ่2 Let’s Think  
- ใบงานที ่3 Describing People
- การออกเสยีงค าศพัทก์ลุม่ค าประโยคเกีย่วกบับุคลกิภาพ
- การสะกดค าศพัท ์กลุม่ค า ประโยค เกีย่วกบับุคลกิภาพ
- การบอกความหมายของประโยคและขอ้ความสัน้ ๆ ทีฟั่ง
หรอือา่น
- การตอบค าถามจากเร ือ่งทีฟั่งและอา่น

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง What Is She Like? เวลา 1 ชั่วโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย

- ครนู าเสนอค าศพัทใ์หม่ เกีย่วกบับุคลกิภาพ โดยให ้
นักเรยีนสะกดและออกเสยีงตาม
- ครใูหนั้กเรยีนศกึษาโครงสรา้งตอ่ไปนีจ้ากแถบ
ประโยค ครแูละนักเรยีนรว่มกนัท ากจิกรรมใบงานที ่10
นักเรยีนเปรยีบเทยีบค าตอบกบัเพือ่นและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ15101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  Me & My Family 

หน่วยย่อยท่ี 2 เร่ือง Home Sweet Home
สอนวันท่ี  28 มิ.ย. 2564      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ต 1.1 ป.5/2 อา่นออกเสยีงประโยค ขอ้ความและบทกลอน
สัน้ๆ ถกูตอ้งตามหลกัการอา่น

ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขยีนเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง    
เพือ่น  ครอบครวั และเร ือ่งใกลต้วั

ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขยีนใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเองและเร ือ่งใกล ้
ตวั

ต 4.2 ป.5/1 ใชภ้าษาองักฤษในการสบืคน้และรวบรวมขอ้มูล
ตา่งๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครชู ีแ้จงจดุประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนรู ้นักเรยีนฟังและ
รอ้งเพลง My Special Friend แลว้ตอบค าถาม

ขั้นที่ 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ครใูหนั้กเรยีนท าใบงานที ่5เร ือ่ง I Love My Family ครู
ทบทวนค าศพัทเ์ดมิและสอนค าศพัทใ์หม่

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

- นักเรยีนจบัคูพู่ดเกีย่วกบักจิกรรมทีท่ ารว่มกนักบัสมาชกิ
ภายในบา้น
- นักเรยีนรว่มกนัสรปุความรูท้ีไ่ดเ้รยีนไปในช ัน้เรยีน

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1 บอกค าศพัทเ์กีย่วกบักจิกรรมทีท่ ารว่มกบับุคคลใน
ครอบครวั
.2 บอกโครงสรา้งประโยค บรรยายกจิกรรมทีท่ ารว่มกบั
บุคคลในครอบครวั
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1. อา่นออกเสยีง สะกด และบอกความหมายค าศพัท ์
เกีย่วกบักจิกรรมภายในครอบครวัได ้
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละประโยคเกีย่วกบัความรูส้กึ
ทีม่ตีอ่ครอบครวัและกจิกรรมทีท่ ารว่มกบับุคคลใน
ครอบคร ัวท าให ้นัก เ ร ียนได ้ฝึกใชภ้าษาใน
สถานการณจ์รงิในหอ้งเรยีนและสามารถน าไปใช ้
ในการสือ่สารกบับุคคลภายนอกไดอ้ยา่งมั่นใจ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. สือ่ประกอบการสอน เร ือ่ง There’s No One Just 
Like You 
2. ใบงานทีT่here’s No One Just Like You 
3. สือ่เสยีง There’s No One Just Like You 

การวัดและการประเมินผล

1 ประเมนิการตอบค าถาม
2 ประเมนิการอา่นออกเสยีง 
3 ประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
4 ประเมนิสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง There’s No One Just Like You เวลา 1 ชั่วโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย

นักเรยีนตอบค าถามตามภาพ แลว้อา่นขอ้ความใตบ้ตัรภาพ 
นักเรยีนหยบิบตัรภาพค าศพัทค์นละหน่ึงภาพอา่นดว้ย
ตนเองแลว้น าไปตดิบนกระดาน นักเรยีนอา่นออกเสยีง
พรอ้มกนัตามครู



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา  ว16101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  อาหารและการย่อยอาหาร

สอนวันท่ี 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ว 1.2 ป. 6/2 บอกแนวทางในการเลอืกรบัประทานอาหารให ้
ไดส้ารอาหารครบถว้นในสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัเพศและวยั 
รวมทัง้ความปลอดภยัตอ่สขุภาพ
ว 1.2 ป. 6/3 ตระหนักถงึความส าคญัของสารอาหาร โดย
การเลอืกรบัประทานอาหารทีม่สีารอาหารครบถว้นในสดัสว่น
ทีเ่หมาะสมกบัเพศและวยั รวมทัง้ปลอดภยัตอ่สขุภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

• ทบทวนความรูท้ีไ่ดเ้รยีนมาเกีย่วกบัประเภทและ
ประโยชนข์องสารอาหาร

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

• ท ากจิกรรมที ่๑ เราจะเลอืกรบัประทานอาหารอยา่งไร ตอนที่ ๑
• ท าใบงาน ๐๑ การรบัประทานอาหารใหเ้หมาะสมกบัเพศและวยั
• อภปิรายและน าเสนอเกีย่วกบัปรมิาณพลงังานทีค่วรไดร้บัจาก
อาหารและปรมิาณพลงังานทีไ่ดร้บัจากอาหารทีร่บัประทาน
• ท ากจิกรรมที ่๑ เราจะเลอืกรบัประทานอาหารอยา่งไร ตอนที่ ๒
• อภปิรายและน าเสนอเกีย่วกบัแนวทางในการเลอืกรบัประทาน
อาหารทีป่ลอดภยัตอ่สขุภาพ

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

• อภปิรายและลงขอ้สรปุเกีย่วกบัการรบัประทานอาหารใหถ้กูตอ้ง
ตามหลกัโภชนาการ 
• ท าใบงาน ๐๒ แบบฝึกหดั เร ือ่งการรบัประทานอาหารให ้
เหมาะสมกบัเพศและวยั

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรยีบเทยีบปรมิาณพลงังานทีไ่ดร้บัจากการ
รบัประทานกบัพลงังานทีร่า่งกายทีต่อ้งการใน 1
วนั ทีเ่หมาะสมตามเพศและวยั
2. เปรยีบเทยีบสดัสว่นของอาหารทีร่บัประทานกบั
สดัสว่นของอาหารตามธงโภชนาการทีเ่หมาะสมกบั
เพศและวยั

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละประโยคเกีย่วกบัความรูส้กึ
ทีม่ตีอ่ครอบครวัและกจิกรรมทีท่ ารว่มกบับุคคลใน
ครอบคร ัวท าให ้นัก เ ร ียนได ้ฝึกใชภ้าษาใน
สถานการณจ์รงิในหอ้งเรยีนและสามารถน าไปใช ้
ในการสือ่สารกบับุคคลภายนอกไดอ้ยา่งมั่นใจ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

- หนังสอืเรยีนวทิยาศาสตร ์สสวท. ป.6 เลม่ 1
หนา้ 12-19
- แบบบนัทกึกจิกรรมวทิยาศาสตร ์สสวท.  ป.6
เลม่ 1 หนา้ 8-17 ตอ่
https://www.dltv.ac.th/teachplan/ 
episode/39433

การวัดและการประเมินผล

• ประเมนิจากการตอบค าถาม
• ประเมนิจากการท ากจิกรรมในช ัน้เรยีน
• ประเมนิจากการท าแบบฝึกหดั

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1.2 เร่ือง รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย เวลา 4 ชั่วโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค16101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง จ านวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร 

สอนวันท่ี  28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ค ๑.๑ ป.๖/๔ หา ห.ร.ม. ของจ านวนนับไม่เกนิ 3 จ านวน
ค ๑.๑ ป.๖/๕ หา ค.ร.น. ของจ านวนนับไม่เกนิ 3 จ านวน
ค ๑.๑ ป.๖/๖ แสดงวธิหีาค าตอบของโจทยปั์ญหาโดยใช ้
ความรูเ้กีย่วกบั ห.ร.ม. และ ค.ร.น

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ทบทวนความหมายของ ห.ร.ม.ของจ านวนนับตัง้แต ่2
จ านวนขึน้ไป

สอนการหา ห.ร.ม. ของจ านวนนับ 3 จ านวน

ครใูหนั้กเรยีนรว่มกนัตอบค าถามเพือ่สรปุการหา ห.ร.ม.
ของจ านวนนับ 3 จ านวน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ดา้นความรู ้
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถหาตวัหารรว่มของจ านวน
นับตัง้แต ่2 จ านวนขึน้ไป และหาตวัหารรว่มมาก
(ห.ร.ม.) ของจ านวนนับเหลา่น้ัน
ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถ
1.ใหเ้หตผุล
2.สือ่สาร สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ตวัหารรว่ม หรอืตวัประกอบรว่ม คอื จ านวนนับทีห่าร
จ านวนตัง้แตส่องจ านวนขึน้ไปลงตวั
2 .  ตัวหารร่วมมาก (ห.ร .ม . )  ของจ านวนนับใดๆ                        
คอื ตวัประกอบรว่มทีม่ากทีส่ดุ หรอืตวัหารทีม่ากทีส่ดุ
ทีห่ารจ านวนนับเหลา่น้ันไดล้งตวั

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

- หนังสอืเรยีนคณิตศาสตร ์สสวท. ป.6 เลม่ 1 หนา้ 2 – 43
- แบบฝึกหดัคณิตศาสตร ์สสวท. ป.6 เลม่ 1 หนา้ 2 – 41
- ตารางรอ้ยตวัประกอบ

การวัดและการประเมินผล

ประเมินจากการตอบค าถาม และการท า
แบบฝึกหดั ประเมินทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรด์า้นการใหเ้หตผุล การสือ่สาร 
สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เวลา 1 ชั่วโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภดูนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย

ขั้นที่ 2  ข้ันสอน  เวลา 40 นาที

ขั้นที่ 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที


