
ครูผู้สอน

นางกุหลาบสี  จ าปี

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท11101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องอา่นเขียนเรียนภาษา เวลา 10 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เลศิล า้ดว้ยค าคลอ้งจอง (๑)
เรื่อง เวลา 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ท 1.1 ท 3.1 ท 4.1 ท 5.1

ใชก้ระบวนการอ่านสรา้งความรูแ้ละความคิดเพื่อน าไปใช้
ตดัสนิใจ แกป้ญัหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสยัรกัการอ่าน

ตัวชี้วัดที่

ป.1/1   อ่านออกเสียงค า คลอ้งจองและขอค้วามสัน้ ๆ
ป.1/2 บอกความหมายของค าและขอ้ความท่ีอา่น
ป.1/8 มีมารยาทในการอ่าน
ป.1/5 มีมารยาทในการฟัง การด ูและการพดู 

1. อ่านและเขียนค าคลอ้งจองไดถ้กูตอ้ง (K)
2. การฟังและบอกขอ้คิดจากการฟังได ้(P)
3. มีมารยาทในการฟัง การพดู และการเขียน (A)

ค าคลอ้งจอง คือ ค าท่ีใชส้ระหรอืพยญัชนะเสยีง
เดียวกนั และถา้มีตวัสะกดตอ้งสะกดในมาตราเดียวกนั
การอ่านและตอบค าถามจากการอา่นค าคลอ้งจอง อ่านเขียนเรยีนภาษา 

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ขัน้ที ่2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

๑. ครนู าแผนภูมิเพลง “ขอบใจ” มาใหนักเรียน รวมกันอานออกเสียงตามครู 
และความหมายค า และ ความหมายของเพลง โดยต้ัง ค าถามดังน้ี ครู : จาก
เพลง “ขอบใจ” มคี า ไหนที่นักเรียนไมรูความหมาย 
๒. ครูเขียนค าศัพท์ใหม่และอ่าน- ขอบใจ - แบ่งปัน - ของกิน - ของใช้ -
อาศัย - หนัก เบา - ช่วยกัน – ผูกพัน ครูแจ้งจุดประสงค์คอืค าคล้องจอง

๑. ครต้ัูงค าถามความเขาใจใน เพลง “ขอบใจ”กับนักเรียน
๒. ครูอธิบายความรเูก่ียวกับ ค าคลองจอง ใจ – ให้ ฉัน - กัน,  
ขอบใจ - ให้เธอ, หนักเบา - เราเธอ, 
๓. ครูชี้แจงการท าใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนค าคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค์

๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ความรู้ ครู : ให้เขียนค าคล้องจอง 
๑ พยางค์ และ ๒ พยางค์ลงใน สมุด ให้มากที่สุด ใน ๑ นาที
๓. ครใูห้ก าลังใจและชื่นชมนักเรียนและให้ทุกคนไป ฝึกเขียนเที่บ้าน

➢ แผนภูมิเพลง “ขอบใจ” PowerPoint เรื่อง ค าคลองจอง ๑ และ ๒ พยางค์
➢ ใบความรูที่ ๙ ใบงานท่ี ๙ เร่ือง เขียนค าคลอ้งจอง ๑ และ ๒ พยางค ์

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน 
2. ใบงาน

1. ตรวจใบงาน ภาระงาน ชิ้นงาน                             
2. การอ่าน และบอกความหมาย

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย (ท11101)

ผู้รายงาน......................
(นางกุหลาบสี  จ าปี)
ครูประจ าชั้น ป.1

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางกุหลาบสี  จ าปี

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว11101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ตวัเราและ สิง่มีชีวติรอบตวั
หน่วยย่อยท่ี 1 สว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง หนา้ท่ีของสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย (3) เวลา 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ 29 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ว 1.2

เขา้ใจสมบตัิของสิง่มีชีวติ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มีชีวติ
ความสมัพนัธข์องโครงสรา้งและหนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ
ของสตัวแ์ละมนษุยท่ี์ท างาน สมัพนัธก์นั

ตัวชี้วัดที่
ว 1.2 ป.1/1 ระบช่ืุอ บรรยายลกัษณะและบอกหนา้ท่ี
ของสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายมนษุย ์สตัว ์และพืชการท า
หนา้ท่ีรว่มกนัของสว่นต่าง ๆ ของรา่งกายมนษุยใ์นการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ จากขอ้มลูท่ีรวบรวมได้

- บรรยายหนา้ท่ีสว่นต่าง ๆ ภายในรา่งกายมนษุย ์(K)
- สืบคน้ขอ้มลูหนา้ท่ีสว่นต่าง ๆ ภายในรา่งกายมนษุย์ (P)
- มีความมุ่งมั่นในการท างาน (A)

สว่นตา่งๆ ท่ีอยูภ่ายในรา่งกายมนษุยมี์หลายสว่น เช่น สมอง 
หวัใจ ปอด กระดกู กระเพาะอาหาร ล  าไสไ้โดยแตล่ะสว่น ท าหนา้ที่
แตกตา่งกนั และท าหนา้ท่ีรว่มกนัเช่น สมอง ท าหนา้ท่ีควบคมุการ
ท างานของรา่งกาย หวัใจท าหนา้ท่ีสง่เลอืดไปเลีย้งรา่งกาย

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ข้ันท่ี 2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

-นักเรียนดูจากหนังสือเรียนรายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 และ ส่ือ DLTV ครูทบทวนหน้าที่ส่วน
ต่างๆของร่างกายที่ได้เรียนมา โดยร่วมกันตอบค าถาม   

1. ครูชักชวนนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีส่วนต่างในร่างกาย และ
ดูส่ือ DLTV และอธิบายครูใชค้  าถามเพื่อ ตรวจสอบความเขา้ใจ  
2. ครูอธิบายวิธีการบนัทกึผล ในใบงาน 01 หนา้ท่ี 16 
3.ครูให้นักเรียนตอบค าถามบนัทกึผล ในใบงาน 01 หนา้ท่ี 17
3. ครูให้นักเรียนตอบค าถามและเฉลยค าตอบท่ีถูกต้อง

ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปหนา้ท่ีของสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย
เช่น สมองมีหนา้ท่ีควบคมุการท างานของรา่งกาย

➢ ใบงาน 01 หนา้ท่ีของสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย 
➢ หนา้ 12 และ 16 – 17และ ส่ือ DLTV
➢

เคร่ืองมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. ประเมินความรู้หน้าที่ส่วนต่างๆร่างกาย 
2. ใบความรู้  ใบงาน
ประเมินความรู้หน้าท่ีส่วนต่างๆของร่างกาย
ตรวจใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์  (ว11101)

ผู้รายงาน...................................
นางกุหลาบสี  จ าปี)
ครูประจ าชั้น ป.1

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางกุหลาบสี  จ าปี

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน  เวลา 36 ชั่วโมง
หน่วยย่อยท่ี ๑.๑ เรื่อง จ านวนนบั ๑ ถึง ๒๐ และ ๐
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19
เรื่อง การเขียน อา่นเลขฮินดอูารบกิ ตวัเลขไทยและ
ตวัหนงัสือ 10 ถึง 14 เวลา 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ค 1.1

เขา้ใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบ
จ านวน การด าเนินการของจ านวน ผลท่ีเกิดขึน้จาก
การด าเนินการ สมบตัิของการด าเนินการ และน าไปใช้
ตัวชี้วัดที่

ค 1.1 ป.1/1 บอกจ านวนของสิ่งตา่ง ๆ  แสดงสิ่งตา่ง ๆ
ตามจ านวนท่ีก าหนด อ่านและเขียนตวัเลขฮินดอูารบิก
ตวัเลขไทยแสดงจ านวนนบัไม่เกิน 100 และ 0

เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถ อา่นและ เขียนตวัเลขฮินดอูารบกิ
และตวัเลขไทยแสดงจ านวนนบั 10 ถึง 14
เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถส่ือสารส่ือความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

ตวัเลขฮินดอูารบกิ 10 11 12 13 14 ตวัเลขไทย ๑๐ ๑๑
๑๒ ๑๓ ๑๔ เป็นสญัลกัษณท่ี์ใชเ้ขียนแสดงจ านวน
เขียนตวัหนงัสือเป็น สบิ สบิเอด็ สบิบสอง สบิสาม สบิส่ี 
ตามล าดบั

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ข้ันท่ี 2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

-ทบทวนการเขียน การอา่นตวัเลขฮินดอูารบกิ ตวัเลข
ไทยและตวัหนงัสือ แสดงจ านวน 10ถึง 14 และ 0 
และ สื่อ DLTV โดยร่วมกันตอบค าถามและหาค าตอบ

1. การเขียน การอ่านตวัเลขฮินดอูารบิก ตวัเลขไทยและตวัหนงัสอื 
แสดงจ านวน 10 – 14 และดูส่ือ DLTV 
2. สาธิตวิธีเขียน อ่านตวัเลขฮินดอูารบิก ตวัเลขไทยและตวัหนงัสอื
แสดงจ านวน 10 – 14 3. ครูใหน้ักเรียนท าแบบฝึกหัด 1.17

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปตวัเลขฮินดอูารบกิ 10 ถึง 14 ตวั
เลขไทย ๑๐ ถึง ๑๔ เป็นสญัลกัษณท่ี์ใชเ้ขียนแสดงจ านวน
น

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องจ านวนนับและการบวก
➢ ใบงานและแบบฝึกหัด

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน , แบบฝึกหัดคณิตฯ
2. ใบงาน 1.17
การตอบค าถามและการท า 
แบบฝึกหดั 1.17 และตรวจ

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ (ค11101)

ผู้รายงาน...................................
(นางกุหลาบสี  จ าปี)
ครูประจ าชั้น ป.1

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



ครูผู้สอน

นางกุหลาบสี  จ าปี

โรงเรียนบ้านภูดิน   กลุ่มเครือข่ายบ้านผือ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำน ีเขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

จุดประสงค์การเรียนรู้  K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

การวัดและการประเมินผล

รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ11101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self เวลา 12 ชั่วโมง
หน่วยย่อยท่ี 4 เรื่อง My New Friend เวลา 1 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง Who is this? 2  เวลา 1 ชั่วโมง
สอนวันที่ 28 มิถุนายน 2564
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรฐาน ต 1.1

เขา้ใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทตา่ง ๆ  
และแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุล

ตัวชี้วัดที่

ต 1.1 ป.1/4 ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว
ต 1.2 ป.1/1 พูดโต้ตอบด้วยค าส้ัน ๆ ง่าย ๆ ในการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบท่ีฟัง
ต 2.2 ป.1/1 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษา
ต่างประเทศและภาษาไทย 
ต 4.1 ป.1/1 ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียน

1.ออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง (K)
2. พูดแนะน าเพื่อนด้วยประโยคง่าย ๆ ได้ (P)
3. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ (A)

ค าศพัทท์บทวน - ค าศพัทใ์หม่ who, friend, he, she

การออกสียง ตวัอกัษร J/j, L/l โครงสรา้งใหม่ 
A: Who is this/that? B: This/That is (name).
He/She is my friend. การขอและใหข้อ้มลู

ขัน้ที ่1 ข้ันดึงควำมรู้เดิม

ขัน้ที ่2 ข้ันเติมควำมรู้ใหม่

ขัน้ที ่3 ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

-ครูทกัทายนกัเรยีนแจง้จุดประสงคแ์ละกิจกรรมการเรยีนรู ้ครู
ทบทวนค าศพัท ์This, That ครูใหน้กัเรยีนทัง้ ชัน้พดูประโยค
ตามโครงสรา้ง That is___./That is ___.และ ส่ือ DLTV 

ครูน าเสนอบทสนทนาจาก สื่อ PPT ในบทสนทนาแรก 
เป็นการแนะน าเด็กผูห้ญิงใน บตัรภาพค าศพัท ์
A: Who is this? B: This is Jane. She is my friend ให้นักเรียนฝึก
ออกเสียงตามครูนกัเรยีนฝึกเรยีง ประโยคตามบทสนทนาท่ีครูพดู
ใช้บัตรภาพและค า ส่ือ คลิป วิดิโอการสอน ท าให้นักเรียนได้ฝึก 
ใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน

ครู-นกัเรียนรว่มกนัสรุปบอก การใช ้He / She และ 
This / That 

➢ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Who is this?

➢ ใบงาน และบัตรภาพค าศัพท์

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน บัตรภาพค าศัพท์ 
2. ใบงานฝึกเรียง ประโยค

1,ประเมินการออกเสียงค าศัพท์
2. ตรวจใบงาน

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษ (อ11101)

ผู้รายงาน...................................
(นางกุหลาบสี  จ าปี)
ครูประจ าชั้น ป.1

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน


