
ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  Me & My Family 

หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง My Wonderful Family
สอนวันท่ี  19 กรกฎาคม 2564 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.6/1 ปฏบิตัติามค าสัง่ ค าขอรอ้ง และค าแนะน าทีฟั่งและอา่น
ต 1.1 ป.6/2 อา่นออกเสยีงขอ้ความนิทาน และบทกลอนสัน้ ๆ ถกูตอ้ง
ตามหลกัการอา่น
ต 1.1 ป.6/3 เลอืก/ระบปุระโยค หรอืขอ้ความสัน้ ๆ ตรงตามภาพ
สญัลกัษณห์รอืเคร ือ่งหมายทีอ่่าน
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคญั และตอบค าถามจากการฟัง และอา่น
บทสนทนานิทานงา่ย ๆ และเร ือ่งเลา่
ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขยีนโตต้อบในการสือ่สารระหวา่งบคุคล 
ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขยีนเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพือ่น 
ครอบครวั และเร ือ่งใกลต้วั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 5 นาที

- ครทูกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

- ครทูบทวนค าศพัทแ์ละโครงสรา้งประโยค โดยใหนั้กเรยีนตอบค าถาม
- ครใูหนั้กเรยีนจบัคูถ่าม-ตอบตามโครงสรา้งทัง้หมดทีเ่รยีนมาแลว้ครู

สุม่ใหป้ฏบิตัทิลีะคู่
- ครใูหนั้กเรยีนศกึษาเนือ้เร ือ่งในใบงานที ่20และชว่ยกนัตอบค าถาม

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 35 นาที

- ครใูหนั้กเรยีนท าใบงานที2่1ตอบค าถามเกีย่วกบัครอบครวัของนักเรยีน
- ครใูหนั้กเรยีนท าใบงานที ่22 เขยีนบรรยายบคุคลในครอบครวั 1 คน
- ครแูละนักเรยีนสรปุความหมายของเร ือ่งทีอ่า่นรว่มกนัฝึกอา่นออกเสยีง

ใหค้รฟัูงอกีคร ัง้หน่ึง

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีงค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค และบอกความหมาย

เกีย่วกบัลกัษณะของบุคคลไดถู้กตอ้ง
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) เขยีนตอบค าถามเกีย่วกบัตนเองและสมาชกิในครอบครวัได ้
2) เขยีนบรรยายลกัษณะและอาชพีของบุคคลในครอบครวัได ้
3) อ่านเร ือ่งเกีย่วกบับุคคลแลว้ตอบค าถามได ้
ดา้นคุณลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมีเจตคตทิีด่ตี่อการใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเร ียนรูค้ าศัพทโ์ครงสรา้งประโยคและ
ส านวนที่ใชใ้นการขอและใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัตนเอง 
เพื่อน และครอบครวั ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใชภ้าษาใน
หอ้งเร ียน ซ ึ่งสามารถน าไปใชใ้นการสื่อสารก ับ
บคุคลภายนอกในสถานการณจ์รงิไดอ้ยา่งเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่20 เร ือ่ง Reading Time
2. ใบงานที ่21 เร ือ่ง Our Family 
3. ใบงานที ่22 เร ือ่ง Describing Our Beloved 
Family
4. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่20 เร ือ่ง Reading Time
2. ใบงานที ่21 เร ือ่ง Our Family 
3. ใบงานที ่22 เร ือ่ง Describing Our Beloved Family
4. การอ่านออกเสยีงค าศพัทแ์ละประโยคเกีย่วกบัลกัษณะของ
บุคคล
5. การเขยีนตอบค าถามเกีย่วกบัตนเองและสมาชกิใน
ครอบครวั
6. การเขยีนบรรยายลกัษณะและอาชพีของบุคคลในครอบครวั
7. การอ่านเร ือ่งเกีย่วกบับุคคลแลว้ตอบค าถามได ้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง My Beloved Father เวลา 1 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  Me & My Family 

หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Bedtime Story
สอนวันท่ี  21 ก.ค. 2564        ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏบิตัติามค าสัง่ ค าขอรอ้ง และค าแนะน าทีฟั่งและอา่น
ต 1.1 ป.6/2 อา่นออกเสยีงขอ้ความ นิทาน และบทกลอนสัน้ ๆ ถกูตอ้ง
ตามหลกัการอา่น
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคญั และตอบค าถามจากการฟัง และอา่น
บทสนทนานิทานงา่ย ๆ และเร ือ่งเลา่

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

- ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงคก์จิกรรมการ
เรยีนรู ้ครูถามนักเรยีนว่านักเรยีนเคยฟังนิทานก่อนนอน
หรอืไม่และฟังเร ือ่งอะไร

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

- ครชู ีแ้จงการท ากจิกรรมในใบงานโดยใหนั้กเรยีนจบัคูก่นัท าใบงานที ่
23 เร ือ่ง Sequencing Story ครใูหนั้กเรยีนสงัเกตวา่เนือ้เร ือ่ง
ทีนั่กเรยีนไดอ้า่น หลงัจากน้ันครใูหนั้กเรยีนชว่ยกนัหาค ากรยิาทีอ่ยู่ใน
เนือ้เร ือ่ง ครนู าเสนอค ากรยิาทัง้หมดในรปูแบบตาราง จากน้ันให ้
นักเรยีนสงัเกต ความตา่งของค ากรยิาชอ่งที ่2 แบบ Regular Verb 
กบั Irregular Verb ครแูละนักเรยีนรว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัขอ้คดิที่
ไดจ้ากนิทาน และมารยาททางสงัคม

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีงค าศพัทแ์ละประโยคในนิทานได ้
งานบา้นไดท้กัษะ/กระบวนการ (P)
1) ฟังนิทานแลว้บอกรายละเอยีดได ้
2) ฟังนิทานแลว้เรยีงล าดบัเหตกุารณไ์ด ้
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ
2) นักเรยีนตระหนักถงึมารยาททางสงัคม

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละประโยคในนิทาน การอา่น 
การฟัง และการเขยีนเลา่นิทานเร ือ่ง Goldilocks and
the Three Bears ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กอา่นออกเสยีง
ขอ้ความ นิทานและบทกลอนสัน้ ๆ ถกูตอ้งตามหลกัการ
อา่นเพือ่เป็นพืน้ฐานในการอา่นตอ่ไป

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่23 เร ือ่ง Sequencing Story 
2. ใบความรูท้ี ่4 เร ือ่ง Goldilocks and the Three Bears 
3. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่23 เร ือ่ง Sequencing Story 
2. การออกเสยีงค าศพัทแ์ละประโยคในนิทาน
3. การฟังนิทานแลว้บอกรายละเอยีด
4. การฟังนิทานแลว้เรยีงล าดบัเหตกุารณ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Goldilocks and the Three Bears เวลา 1 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

-ครใูหนั้กเรยีนดรูปูภาพในเร ือ่ง Goldilocks and the Three
Bear แลว้ถามค าถามนักเรยีน ครตู ัง้ค าถามกอ่นทีจ่ะใหนั้กเรยีนฟัง        
เนือ้เร ือ่ง หลงัจากน้ันครใูหนั้กเรยีนฟังเนือ้เร ือ่ง Goldilocks and the
Three Bear ซ า้ 2 รอบ หลงัจากฟังเร ือ่งครถูามค าถามนักเรยีน               
จากน้ันครเูปิด CD Track 15 และใหนั้กเรยีนอา่นตามจากใบความรูท้ี่ 4 



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ15101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  Me & My Family 

หน่วยย่อยที่ 3 เรื่อง My Wonderful Family
สอนวันท่ี  19-23 ก.ค. 2564  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/1 ปฏบิตัติามค าสัง่ ค าขอรอ้ง และค าแนะน าง่าย ๆ 
ทีฟั่งและอ่าน
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสยีงประโยค ขอ้ความและบทกลอน
สัน้ ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความส าคญั และตอบค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ  หรอืเร ือ่งสัน้ ๆ 

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงค ์ครูสนทนาเกีย่วกบั 
ปู่  ย่า ตา ยายของนักเรยีน ครใูหนั้กเรยีนศกึษาใบความรูท้ี ่
3 My Grandma โดยฝึกอ่านออกเสยีงตามครู แลว้ฝึกอ่าน
ดว้ยตนเอง
ข้ันที่ 2  ข้ันสอน เวลา 20 นาที

ครูใหนั้กเรยีนอ่านเร ือ่งตาม แลว้นักเรยีนอ่านพรอ้มกนัอีก
คร ัง้โดยครูแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการอ่านใหนั้กเรยีน จากน้ัน
สรุปเร ือ่งที่อ่านรว่มกนั ครูแนะน านักเรยีนหาความหมาย                  
ค าศพัทเ์พิม่เตมิในพจนานุกรม
ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

- ครูใหนั้กเรยีนท าใบงานที ่12 เร ือ่ง My Grandma
-นักเรยีนท าใบงานที ่13 เร ือ่ง Unscramble Sentences
ครูใหต้วัแทนนักเรยีนอ่านและสรุปเร ือ่งทีอ่่าน ครูชว่ยอธบิาย
เพิม่เตมิ

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) บอกความหมายค าศพัทก์ลุม่ค า และประโยคได ้
2) บอกความหมายเนือ้เร ือ่งทีอ่า่นได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสยีงค าศพัท ์กลุม่ค าและประโยคได ้
2) อา่นบทอา่นไดถ้กูตอ้งตามหลกัการอา่น
3) เรยีงค าใหเ้ป็นประโยคไดถ้กูตอ้งตามเร ือ่งทีอ่า่น
ดา้นคุณลกัษณะ เจตคต ิค่านิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรู ้เกีย่วกบัค า กลุ่มค า ประโยค 
และบทอ่านเกี่ยวกบับุคคลในครอบครวั ท าให ้
นัก เ ร ียนได ้ฝึ กใชภ้าษาในสถานการณ์ใน
หอ้งเรยีน และสามารถน าไปใชใ้นชวีิตประจ าวนั
ไดอ้ย่างเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบความรูท้ี ่3 เร ือ่ง My Grandma
2. ใบงานที ่12 เร ือ่ง My Grandma
3. ใบงานที ่13 เร ือ่ง Unscramble Sentences
4. Dictionary

การวัดและการประเมินผล

1. การออกเสยีงค าสะกดค า กลุ่มค า ประโยคและ
บอกความหมาย
2. การอ่านบทอ่านแลว้เตมิค าใหเ้นือ้เร ือ่ง
สมบูรณ์
3. การเรยีงค าใหเ้ป็นประโยคตามเร ือ่งทีอ่่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง My Grandma Is Kind to Me เวลา 1 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์   รหัสวิชา  ว16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  สารอาหารและระบบย่อยอาหาร

สอนวันท่ี 19-23 กรกฎาคม     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ว 1.2 ป. 6/4 สร้างแบบจ าลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าท่ีของ
อวัยวะในระบบย่อยอาหารรวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึม
สาร
ว 1.2 ป. 6/5 ตระหนักถึงความส าคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอก
แนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

• ตรวจสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

• ท ากิจกรมท่ี ๑ การย่อยอาหารในปากเกิดขึ้นอย่างไร และท าใบงาน ๐๑ การ
ย่อยอาหารในปาก• อภิปรายการท างานของปาก ล้ิน และฟัน ในการท าหน้าท่ี
ย่อยอาหารท่ีเกิดขึ้นในปาก • ท ากิจกรรมท่ี ๒ ระบบย่อยอาหารท างานอย่างไร 
และท าใบงาน ๐๒ การท างานของระบบย่อยอาหาร • อภิปรายและน าเสนอ
เกี่ยวกับการท างานของระบบย่อยอาหาร • ท ากิจกรรมท่ี ๓ การดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหารท าได้อย่างไร และท าใบงาน ๐๓ การดูแลรักษา
อวัยวะในระบบย่อยอาหาร • อภิปรายและสรุปแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารให้ท างานปกติ 

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

• อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการท างานของระบบย่อยอาหารและการ
ดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร
• ท าใบงาน ๐๔ แบบฝึกหัด เรื่องระบบย่อยอาหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบปริมาณพลังงานท่ีได้รับจากการรับประทานกับ
พลังงานท่ีร่างกายท่ีต้องการใน 1 วัน ท่ีเหมาะสมตามเพศและ
วัย
2. เปรียบเทียบสัดส่วนของอาหารที่รับประทานกับสัดส่วนของ
อาหารตามธงโภชนาการท่ีเหมาะสมกับเพศและวัย

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ท่ีท า
หน้าท่ีร่วมกันในการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหารเข้า
สู่ระบบหมุนเวียนเลือด แล้วถูกล าเลียงต่อไปยังส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย ให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้น าไปใช้ประโยชน์
ในการเจริญเติบโตของร่างกาย สร้างพลังงาน และกิจกรรม
อื่น ๆ เพื่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ เราควรดูแลอวัยวะใน
ระบบย่อยอาหารให้ท างานเป็นปกติ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 เล่ม 1 หน้า 26 –
35
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39438
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71569

การวัดและการประเมินผล
๑. การตอบค าถามในแบบฝึกหัด

๒. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการท า
กิจกรรม
๓. สังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมขณะทกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร          เวลา 5 ช่ัวโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

สอนวันท่ี  19-23 กรกฎาคม  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ป.๖/๑ เปรยีบเทยีบ เรยีงล าดบัเศษส่วนและจ านวน
คละจากสถานการณต่์างๆ
ค ๑.๑ ป.๖/๗ หาผลลพัธข์องการบวก ลบ คูณ หารระคน
ของเศษส่วนและจ านวนคละ
ค ๑.๑ ป.๖/๘ แสดงวธิหีาค าตอบของโจทยปั์ญหาเศษส่วน
และจ านวนคละ ๒ – ๓ ขัน้ตอน

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ใชก้ารถามตอบเพือ่ทบทวนความหมายของเศษส่วนและ
ครูตรวจสอบความถูกตอ้งอกีคร ัง้

ทบทวนการหาเศษส่วนทีเ่ท่ากบัเศษส่วนทีก่ าหนดให ้
ท ากจิกรรม,ท าแบบฝึกหดั

ใชก้ารถามตอบ จนนักเรยีนสรุปไดว้่า
- การท า เศษส่วนใหเ้ท่ากบัเศษส่วนทีก่ าหนดอาจท าได ้
โดยน าจ านวนนับจ านวนเดยีวกนัคูณทัง้ตวัเศษและตวัสว่น
- การท าเศษส่วนใหเ้ท่ากบัเศษส่วนทีก่ าหนดอาจท าได ้
โดยน าจ านวนนับจ านวนเดยีวกนัหารทัง้ตวัเศษและตวัสว่น 
ซึง่จ านวนนับน้ันตอ้งหารทัง้ตวัเศษและตวัส่วนไดล้งตวั

จุดประสงค์การเรียนรู้

ดา้นความรู ้
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถหาเศษส่วนทีเ่ท่ากบั
เศษส่วนทีก่ าหนดใหไ้ด ้
ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถ
1.ใหเ้หตุผล
2.สือ่สาร สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

- การท าเศษส่วนใหเ้ท่ากบัเศษส่วนที่ก า หนดอาจ
ท าไดโ้ดยน าจ านวนนับจ านวนเดียวกนัคูณทัง้ตวั
เศษและตวัสว่น
- การท าเศษสว่นใหเ้ท่ากบัเศษสว่นทีก่ าหนดอาจท า
ไดโ้ดยน าจ านวนนับ
จ านวนเดยีวกนัหารทัง้ตวัเศษและตวัส่วนซึง่จ านวน
นับน้ันตอ้งหารทัง้ตวัเศษและตวัสว่นไดล้งตวั

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

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

การวัดและการประเมินผล

- ป ร ะ เ มินจ ากการตอบค า ถาม  แล ะท า
แบบฝึกหดั 
- ประเมนิจากการสือ่สารและสือ่ความหมายทาง
คณิตศาสตร ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เศษส่วน เวลา 1 ชั่วโมง

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพ์ศร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 40 นาที

ข้ันที่ 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที


