
ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  Me & My Family 

หน่วยย่อยที่ 6 เรื่อง Bedtime Story
สอนวันท่ี  26 กรกฎาคม 2564 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อา่นออกเสยีงขอ้ความนิทาน และบทกลอนสัน้ ๆ ถกูตอ้ง
ตามหลกัการอา่น
ต 1.2 ป.6/2 ใชค้ าสัง่ ค าขอรอ้ง ค าขออนุญาต และใหค้ าแนะน างา่ย ๆ

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 5 นาที

- ครทูกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

- ครทูบทวน และน าเสนอค าศพัทด์ว้ยของจรงิคูก่บับตัรค าศพัทโ์ดยให ้
นักเรยีนพูดออกเสยีงตามครพูรอ้มกนั 2 คร ัง้

- ครแูสดงประโยคขัน้ตอนการท าหนา้กากตวัละคร (mask) จากเร ือ่ง 
Goldilocks and the Three Bears ตามล าดบั

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 35 นาที

- ครทูบทวนเร ือ่ง Goldilocks and the Three Bears โดยใหนั้กเรยีนฝึก
อา่นออกเสยีงตามครจูากใบความรูท้ี ่5เมือ่นักเรยีนอา่นจบแลว้ใหฝึ้กอา่น
เองจนคลอ่งครแูละนักเรยีนสนทนา สรปุขอ้คดิเห็น ความพงึพอใจและ
ขอ้เสนอแนะ

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีงบอกความหมายค าศพัทแ์ละประโยคเกีย่วกบัการท า

หนา้กากได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) ปฏบิตัติามขัน้ตอนการท าหนา้กากได ้
2) แสดงบทบาทสมมตไิด ้
ดา้นคุณลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมีเจตคตทิีด่ตี่อการใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรู ้ค าศพัทแ์ละประโยคเกีย่วกบัการ
เช ิดหุ่นนิทานภาษาอังกฤษดว้ยหุ่นนิ้วมือ หุ่นถุง
ก ร ะ ด า ษแ ล ะ ก า ร แสด งบทบ าทสมม ติ นิ ท า น
ภาษาองักฤษดว้ยหนา้กากตวัละครเร ือ่ง Goldilocks 
and the Three Bears ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใช ้
ภาษาองักฤษจากการเลา่นิทาน

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. สือ่ DLTV
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/39327
2. ใบความรูท้ี ่4 Goldilocks and the Three Bears 
3. ใบความรู ้ที ่5 Goldilocks and the Three Bears 
4. ใบงานที ่24 Make a Mask 

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 13 เรื่อง Put On the Puppet Show 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 2 เรื่อง  School Life

หน่วยย่อยที่ 1 เรื่อง My Classroom
สอนวันท่ี  28 ก.ค. 2564        ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความส้ัน ๆ ตรงตามภาพ 
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายท่ีอ่าน
ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยค้า น้้าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม 
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมค้าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
จากแหล่งการเรียนรู้ และน้าเสนอด้วยการพูด/การเขียน
ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

- ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงคก์จิกรรมการ
เรยีนรู ้ ครใูหนั้กเรยีนทบทวนชือ่วชิาทีนั่กเรยีนรูจ้กัโดย
การสุ่มถามนักเรยีนในช ัน้เรยีน
ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

นักเรยีนจบัคู่ฝึกถามตอบตามโครงสรา้ง ลงมอืท าใบงานและ
ตรวจค าตอบพรอ้มครู ครใูหนั้กเรยีนอ่านออกเสยีงประโยคใน
ใบงานรว่มกนั

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีง บอกความหมายค าศพัทเ์กีย่วกบักจิกรรม

การเรยีนได ้
งานบา้นไดท้กัษะ/กระบวนการ (P)
1) ถามและใหข้อ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนแตล่ะวชิาได ้
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัทแ์ละประโยคทีใ่ชใ้นการถาม
และใหข้อ้มูลเกีย่วกบัวชิาทีเ่รยีน ตารางเรยีน 
กจิกรรมการเรยีนของแตล่ะวชิาท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใช ้
ภาษาในสถานการณจ์รงิในหอ้งเรยีนและสามารถ
น าไปใชใ้นการสือ่สารกบับคุคลภายนอกไดอ้ย่างมั่นใจ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. บตัรภาพค าศพัทช์ดุ What I Learn
2. ใบงานที ่1 เร ือ่ง What Do We Do at School?
3. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่1 เร ือ่ง What Do We Do at School?
2. การออกเสยีง บอกความหมายค าศพัทเ์กีย่วกบั
กจิกรรมการเรยีน
3. การถามและใหข้อ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนแต่
ละวชิา

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What I Learn (1) เวลา 1 ช่ัวโมง

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

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

ครูน าเสนอค าศพัทใ์หม่จากบตัรภาพค าศพัทช์ดุ What I 
Learn โดยนักเรยีนดูภาพพรอ้มออกเสยีงค าศพัทต์ามครแูละ
บอกความหมาย ครใูหนั้กเรยีนฝึกออกเสยีงค า
จากบตัรภาพค าศพัทท์ลีะค าพรอ้มบอกความหมาย ครูถาม
ค าถาม ใหนั้กเรยีนตอบตามความเป็นจรงิและจากค าทีเ่รยีนไป
จากบตัรภาพค าศพัท ์



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ15101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  Me & My Family 

หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Doing housework
สอนวันท่ี  26-30 ก.ค. 2564  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/1 ปฏบิตัติามค าสัง่ค 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 
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขยีนใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง และเร ือ่งใกล ้
ตวั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงคค์รูพูดคุยเกีย่วกบั
กจิวตัรประจ าวนั/งานบา้นทีนั่กเรยีนรบัผดิชอบ

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน เวลา 20 นาที

ครูทบทวนค าศพัทแ์ละโครงสรา้งประโยคทีเ่รยีนมาแลว้ 
โดยท าท่าทางใหนั้กเรยีนทาย  ครูน าเสนอค าศพัทใ์หม่

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

ครใูหนั้กเรยีนฝึกพูดค าศพัทด์ว้ยตนเองจนคล่อง ครใูหนั้กเรยีน
ท าใบงานที ่15 เร ือ่ง Match It! ครูสอนนักเรยีนอ่านบท
สนทนาตาม PowerPoint นักเรยีนท าใบงานที ่16 Our 
Housework  นักเรยีนจบัคู่กบัเพือ่นพูด ถาม-ตอบ เพือ่ขอและ
ใหข้อ้มูลครูและนักเรยีนรว่มสรุปบทเรยีนทีเ่รยีนมาว่ากจิกรรมที ่
ท าน้ันนักเรยีนสามารถน าไปสนทนาและประยุกตใ์ชใ้นชวีติ  
ประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) บอกความหมายกลุม่ค าเกีย่วกบักจิวตัรประจ าวนั/งาน
บา้นได ้
2) บอกโครงสรา้งประโยคบรรยายกจิวตัรประจ าวนั/งาน
บา้นได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) ออกเสยีงค าศพัท ์กลุม่ค าและประโยคได ้
2) อา่นบทอา่นไดถ้กูตอ้งตามหลกัการอา่น
3) เรยีงค าใหเ้ป็นประโยคไดถ้กูตอ้งตามเร ือ่งทีอ่า่น
ดา้นคุณลกัษณะ เจตคต ิค่านิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูค้ าศพัท ์และโครงสรา้งประโยค 
เกีย่วกบักจิวตัรประจ าวนัจะท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใช ้
ภาษาเพื่อสือ่สารในสถานการณต่์าง ๆ ทีเ่กดิขึน้
ใ น ห ้อ ง เ ร ี ย น แ ล ะ น า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต ์ใ ช ้ใ น
ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่14 เร ือ่ง Make the Phrases
2. ใบงานที ่15 เร ือ่ง Match It! 
3. บตัรภาพค าศพัท ์ชดุ I Clean My Room
4. PowerPoint Presentation (PPT) 

การวัดและการประเมินผล

1. การอ่านออกเสยีงกลุ่มค าและประโยคเกีย่วกบั
กจิวตัรประจ าวนั/งานบา้น
2. การบอกความหมายของกลุ่มค าเกีย่วกบั
กจิวตัรประจ าวนั/งานบา้น
3. การอ่านบทสนทนาแลว้บอกรายละเอยีด
4. ใบงานที ่14 เร ือ่ง Make the Phrases
5. ใบงานที ่15 เร ือ่ง Match It! 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง I Clean My Room 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 2 เรื่อง การแยกสาร

สอนวันท่ี 26-30  กรกฎาคม     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ว ๒.๑ ป. ๖/๑ อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสารผสมโดยการหยิบออก 
การร่อน การใช้แม่เหล็กดึงดูดการรินออก การกรอง และการตกตะกอน
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งระบุวิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน
เกี่ยวกับการแยกสาร

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

• ตอบค้าถามเพ่ือทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเนื้อผสม

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ท้ากิจกรรมที่ ๑ การแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้
อย่างไร
• ท้าใบงาน ๐๑ การแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกัน
• อภิปรายหาวิธีการที่จะแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสม
• อ่านใบความรู้เรื่องการแยกของแข็งในสารเนื้อผสมออกจากกัน
• วิเคราะห์ข้อดีและข้อจ้ากัดของการแยกสารแต่ละวิธี

ข้ันที่ 3  ข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

• อภิปรายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกของแข็งในสารเนื้อ
ผสมออกจากกันและการน้าไปใช้ประโยชน์
• ท้าใบงาน ๐๒ แบบฝึกหัด เรื่องการหยิบออกและการร่อน

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่
ประกอบด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน
๒. ยกตัวอย่างการแยกสารที่เป็นของแข็งออกจาก
ของแข็งที่เป็นสารเนื้อผสมไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ้าวัน

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีแยกสารเนื้อผสมซึ่งผสมกันระหว่างสารท่ีเป็น
ของแข็งกับของแข็งท่ีมีขนาดแตกต่างกัน มีสีแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน การแยกสารเนื้อผสมใช้วิธีการหยิบออก การร่อนหรือ
การฝัด ซึ่งวิธีแยกสารนี้สามารถน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 เล่ม 1 หน้า 38 – 43
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.                          
ป.6 เล่ม 1 หน้า 36-43
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-007/
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-008/

การวัดและการประเมินผล

• ประเมินจากการตอบค้าถาม
• ประเมินจากการท้ากิจกรรมในช้ันเรียน
• ประเมินจากการท้าแบบฝึกหัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1.1 เรื่อง การหยิบออกและการร่อน เวลา 3 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  26-30  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

ครยูกตวัอยา่งการบวกหาผลบวกของเศษสว่นทีม่ตีวัส่วนไม่เทา่กนั 
เพือ่จะน า ไปสูข่อ้สรปุทีก่ารบวกเศษสว่นทีม่ตีวัส่วนไม่เทา่กนัตอ้งท า 
เศษสว่นน้ันใหต้วัสว่นเทา่กนักอ่นแลว้จงึน าตวัเศษมาบวกกนัโดย
ทีต่วัสว่นคงเดมิ

การหาผลบวกของเศษส่วน การหาผลลบของ
เศษส่วนท าแบบฝึกหดั

ใชก้ารถามตอบจนนักเรยีนรว่มกนัสรุปไดว้่า
- การบวกหรอืการลบเศษส่วนทีม่ตีวัส่วนไม่เท่ากนั ตอ้งท า 
เศษส่วนใหม้ตีวัส่วนเท่ากนักอ่น โดยอาจท าใหเ้ท่ากบั ค.ร.น. 
ของตวัส่วน เพราะจะไดเ้ศษส่วนทีม่ตีวัส่วนนอ้ยทีสุ่ดสะดวก
ต่อการค านวณแลว้จงึหาผลบวกหรอืผลลบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

ดา้นความรู ้
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถหาผลบวก และผลลบ
เศษส่วน
ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถ
1.ใหเ้หตุผล
2.สือ่สาร สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกหรอืการลบเศษส่วนที่มีตวัส่วนไม่เท่ากนั 
ตอ้งท าตวัส่วนของเศษส่วนใหเ้ท่ากนัก่อน โดยอาจ
ท า ใหเ้ท่ากบั ค.ร.น. ของตวัส่วน แลว้จงึหาผลบวก
หรอืผลลบ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้
หนังสอืเรยีนคณิตศาสตร ์สสวท. ป.6 เลม่ 1 หนา้ 44 – 95
แบบฝึกหดัคณิตศาสตร ์สสวท. ป.6 เลม่ 1 หนา้ 42 – 87
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-
math-book1/math-p6b1-023/

การวัดและการประเมินผล

- ประเมินจากการตอบค าถาม การปฏิบัติ
กจิกรรม และการท าแบบฝึกหดั 
- ป ร ะ เ มิ น ทัก ษ ะ แ ล ะ ก ร ะ บ ว นก า ร ท า ง
คณิตศาสตรด์า้นการใหเ้หตุผล การสื่อสาร                 
สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เศษส่วน เวลา 1 ช่ัวโมง

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

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 40 นาที

ข้ันที่ 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที


