
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  5 กรกฎาคม 2564 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏบิตัติามค าสัง่ ค าขอรอ้ง และ ค าแนะน่าทีฟั่งและอา่น
ต 1.1 ป.6/2 อา่นออกเสยีงขอ้ความนิทาน และบทกลอนสัน้ ๆ ถกูตอ้ง
ตามหลกัการอา่น
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคญั และตอบค าถามจากการฟัง และอา่น
บทสนทนานิทานงา่ย ๆ และเร ือ่งเลา่
ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขยีนเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพือ่น 
ครอบครวั และเร ือ่งใกลต้วั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 5 นาที

- ครชู ีแ้จงจดุประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนรู ้ทบทวนค าศพัท ์
เกีย่วกบัครอบครวัแลว้สนทนาเกีย่วกบั ปู่  ยา่ ตา ยาย ของนักเรยีน

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

- ครใูหนั้กเรยีนอา่นออกเสยีงค าศพัทพ์รอ้มกนัและใหค้วามหมาย ครู
ชว่ยแกไ้ขหากนักเรยีนอา่นไม่ถกูตอ้ง

- ครใูหนั้กเรยีนศกึษาใบความรูท้ี ่3 เร ือ่ง My Grandma จากน้ัน
สรปุเร ือ่งทีอ่า่นรว่มกนั

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 35 นาที

- นักเรยีนท าใบงานที ่12 เร ือ่ง My Grandmaโดยเลอืกค าศพัทท์ี่
ก าหนดใหเ้ตมิลงในชอ่งวา่ง
- ครใูหนั้กเรยีนเปรยีบเทยีบค าตอบกบัเพือ่น และรว่มกนัตรวจค าตอบ
พรอ้มครู
- ครใูหนั้กเรยีนแบง่กลุม่ฝึกแสดงบทบาทสมมตติามเร ือ่งทีอ่่าน
- นักเรยีนชว่ยกนัสรปุเนือ้เร ือ่งทีเ่รยีน

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

1. ออกเสยีงค าสะกดค ากลุม่ค า ประโยคและบอก
ความหมายไดถ้กูตอ้ง (K)
2. อา่นบทอา่นแลว้ตอบค าถามจากเร ือ่งทีอ่า่นได ้ (P)
3. นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ (A)

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรู ้เกีย่วกบัค า กลุ่มค า ประโยค และ
บทอ่านเกีย่วกบับุคคลในครอบครวั ท าใหนั้กเรยีนได ้
ฝึกใชภ้าษาในสถานการณใ์นหอ้งเรยีน และสามารถ
น าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. สือ่ DLTV 
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episod
e/39321

2. ใบความรูท้ี ่3 My Grandma                                      
3. ใบงานที ่12 My Grandma 

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงาน เร ือ่ง My Grandma
2. การออกเสยีงค าสะกดค ากลุม่ค า ประโยคและบอก
ความหมาย
3. การอา่นบทอา่นแลว้ตอบค าถามจากเร ือ่งทีอ่่าน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5    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 รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  Me & My Family 

หน่วยย่อยที่ 4 เรื่อง Doing Housework
สอนวันท่ี  7 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 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 1.3 ป.6/1 พูดและเขยีนเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพือ่น 
ครอบครวั และเร ือ่งใกลต้วั
ต 4.1 ป.6/1 ใชภ้าษาสือ่สารในสถานการณต์า่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในหอ้งเรยีน

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

- ครูทกัทายนักเรยีน พูดคุยเกีย่วกบักจิวตัรประจ าวนั/
งานบา้นทีนั่กเรยีนรบัผดิชอบ
- ครูชีแ้จงจุดประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

- นักเรยีนท าใบงานที ่15เร ือ่ง More Housework                         
- นักเรยีนชว่ยกนัเฉลยค าตอบ นักเรยีนฝึกอา่นออกเสยีง
ตามครจูนคลอ่ง และจบัคู่ฝึกอา่นดว้ยตนเอง
- ครแูละนักเรยีแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึง่กนัและกนั

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) อา่นออกเสยีงกลุม่ค าและประโยคเกีย่วกบักจิวตัร
ประจ าวนั/งานบา้นได ้
2) บอกความหมายของกลุม่ค าเกีย่วกบักจิวตัรประจ าวนั
งานบา้นไดท้กัษะ/กระบวนการ (P)
1) อา่นเร ือ่งแลว้บอกรายละเอยีดได ้
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเร ียนรู ค้ าศัพท ์และโครงสรา้งประโยค 
เกีย่วกบักจิวตัรประจ าวนัจะท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้ก
ใชภ้าษา เพื่ อสื่อสารในสถานการณ์ต่า ง ๆ                           
ที่เกิดขึน้ในหอ้งเรยีนและ น าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่13 เร ือ่ง Housework 
2. ใบงานที ่14 เร ือ่ง Doing Housework 
3. ใบงานที ่15 เร ือ่ง More Housework 
4. CD Track 11 
5. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

ชิน้งานหรอืภาระงาน
1. ใบงานที ่13 เร ือ่ง Housework 
2. ใบงานที ่14 เร ือ่ง Doing Housework 
3. ใบงานที ่15 เร ือ่ง More Housework
4. การอา่นออกเสยีงกลุม่ค าและประโยค เกีย่วกบั
กจิวตัรประจ าวนั/งานบา้น
5. การบอกความหมายของกลุม่ค าเกีย่วกบักจิวตัร
ประจ าวนั/งานบา้น
6. การอา่นเร ือ่งแลว้บอกรายละเอยีด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง I Clean My Room เวลา 1 ชั่วโมง

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

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

-ครชู ีแ้จงการท ากจิกรรมใบงานที1่3เร ือ่ง Housework
-ครใูหนั้กเรยีนเปรยีบเทยีบค าตอบกบัเพือ่น และครกูบั
นักเรยีนรว่มกนัเฉลย ครนู าเสนอค าศพัทใ์หม่
-นักเรยีนท าใบงานที1่4เร ือ่ง Doing Housework ครอูธบิายเพิม่เตมิเร ือ่ง
ของการใชS้ubject-Verb Agreement 
- ครใูหนั้กเรยีนชว่ยกนัหาค าทีใ่ชบ้อกความถีใ่นการท ากจิกรรมในใบงานที่
14เร ือ่งDoing Housework



ครูผู้สอน

นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา  อ15101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  Me & My Family 

หน่วยย่อยที่ 2 เรื่อง Home Sweet Home
สอนวันท่ี  5-9 ก.ค. 2564      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสยีงประโยค ขอ้ความและบทกลอน
สัน้ ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสญัลกัษณห์รอืเคร ือ่งหมายตรง
ตามความหมายของประโยคและขอ้ความสัน้ ๆ ทีฟั่งหรอือ่าน
ต 1.3 ป.5/2 เขยีนภาพ แผนผงัและแผนภูมแิสดงขอ้มูลต่าง 
ๆ ตามทีฟั่งหรอือ่าน
ต 1.3 ป.5/3 พูดแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัเร ือ่งต่าง ๆ ใกล ้
ตวั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงค ์

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ครูใหนั้กเรยีนท าใบงานที ่6 เร ือ่ง Who Are These 
People? นักเรยีนเปรยีบเทยีบและตรวจค าตอบกบั
เพื่อน ครูน าเสนอค าศัพทใ์หม่ นักเร ียนอ่านออกเสียง 
นักเรยีนสรุปความหมายของค าศพัท ์ male and female
และอ่านออกเสยีง

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

- นักเรยีนท าใบงานที ่7 เร ือ่ง Members of a Family  
นักเรยีนท าใบงานที ่8 เร ือ่ง My Family Tree
- นักเรยีนรว่มกนัสรุปความรูท้ีไ่ดเ้รยีนไปในช ัน้เรยีน

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) บอกความหมายค าศพัทเ์กีย่วกบัญาต ิพี ่นอ้งได ้
2) บอกโครงสรา้งในการขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัญาตพิี่
นอ้งได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) อา่นออกเสยีงประโยคสัน้ ๆ ไดถ้กูตอ้งตามหลกัการอา่น
2) พูดขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบับคุคลในครอบครวัได ้
ดา้นคณุลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมเีจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรูเ้กีย่วกบัค าศพัท ์โครงสรา้งทีใ่ชใ้นการ
พูดเพือ่ขอและใหข้อ้มูลรวมถงึการบอกความสมัพนัธ ์และ
อาชพีของสมาชกิในครอบครวั ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใช ้
ภาษาในหอ้งเรยีนและสามารถน าไปใชใ้นการสื่อสารใน
ชวีติจรงิไดอ้ยา่งเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่6 เร ือ่ง Who Are These People?
2. ใบงานที ่7 เร ือ่ง Members of a Family
3. ใบงานที ่8 เร ือ่ง My Family Tree
4. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1 ประเมนิใบงาน
2. การออกเสยีงค าศพัทไ์ดถู้กตอ้ง
3. การอ่านออกเสยีงประโยคสัน้ ๆ  ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน
4. การพูดขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบับุคคลใน
ครอบครวั

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Who Are These People? 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 5– 9 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.6เล่ม 1 หน้า20 – 35
- แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สสวท.  ป.6 เล่ม 1  
หน้า 19 – 33
- https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-
p6b1-004/

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 1 เรื่อง จ านวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร 

สอนวันท่ี  5– 9 กรกฎาคม  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

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

ทบทวนการวเิคราะหส์ถานการณข์องจ านวนนับตัง้แต่ 2
จ านวนขึน้ไป

การแสดงวธิหีาค าตอบโจทยปั์ญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ท าแบบฝึกหดั

ครูใหนั้กเรยีนรว่มกนัตอบค าถามเพือ่สรุปการแสดงวธิ ี                    
หาค าตอบโจทยปั์ญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น

จุดประสงค์การเรียนรู้

ดา้นความรู ้
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถหาตวัหารรว่มของจ านวน
นับตัง้แต่ 2 จ านวนขึน้ไป และหาตวัหารรว่มมาก
(ห.ร.ม.) ของจ านวนนับเหล่าน้ัน
ดา้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์
เพือ่ใหนั้กเรยีนสามารถ
1.ใหเ้หตุผล
2.สือ่สาร สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การแกโ้จทยปั์ญหา ห.ร.ม.และ ค.ร.น. 
เร ิม่จากการวิเคราะหโ์จทย ์แสดงวิธีคิด
ว่าโจทยปั์ญหาน้ัน ๆ จะหาค าตอบโดยใช ้
ห.ร.ม. หรอื ค.ร.น. 

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
คณิตศาสตรด์า้นการใหเ้หตุผล การสือ่สาร 
สือ่ความหมายทางคณิตศาสตร ์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 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


