
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  12 กรกฎาคม 2564 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏบิตัติามค าสั่ง ค าขอรอ้ง และ ค าแนะน าทีฟั่งและอ่าน
ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสยีงขอ้ความนิทาน และบทกลอนสัน้ ๆ  ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน
ต 1.1 ป.6/3 เลอืก/ระบุประโยค หรอืขอ้ความสัน้ ๆ ตรงตามภาพสญัลกัษณ์
หรอืเครือ่งหมายทีอ่่าน
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคญั และตอบค าถามจากการฟัง และอ่านบท
สนทนานิทานง่าย ๆ และเร ือ่งเลา่
ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขยีนโตต้อบใน การสือ่สารระหว่างบุคคล 
ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขยีนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพื่อน ครอบครวั 
และเร ือ่งใกลต้วั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 5 นาที

- ครทูกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

- ทบทวนค าศพัทเ์กีย่วกบังานบา้น ครสูอนนักเรยีนอา่นและการใช ้
- ค าวเิศษณบ์อกความถี ่ครนู าเสนอโครงสรา้งประโยคการใช ้Do 

you ในการถามและตอบ

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 35 นาที

-ครใูหนั้กเรยีนท าใบงานที ่16 Interview Time 
-ครใูหนั้กเรยีนฝึกซอ้มพูดรายงานขอ้มูลของเพือ่น 1 คน จากใบงาน
-ครสูุม่เรยีกนักเรยีนออกมารายงานใหเ้พือ่นฟัง
-ครแูละนักเรยีนสรปุความหมายของเร ือ่งทีอ่า่น รว่มกนัฝึกอา่นออก
เสยีงใหค้รฟัูงอกีคร ัง้หน่ึง

จุดประสงค์การเรียนรู้K P A
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) ออกเสยีงค า สะกดค า กลุ่มค า ประโยค และบอกความหมายได ้

ถกูตอ้ง
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) พูดรายงานขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณไ์ด ้
2) สมัภาษณเ์พือ่นตามโครงสรา้งประโยคทีเ่รยีนได ้
ดา้นคุณลกัษณะ เจตคต ิค่านิยม (A)
1) นักเรยีนมีเจตคตทิีด่ตีอ่การใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเร ียนรูค้ าศัพท ์ประโยค และส านวน                        
ทีใ่หข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง และบคุคลใกลต้วัในเร ือ่ง
การช่วยท างานบา้น ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใชภ้าษา                     
เพือ่สือ่สารในสถานการณใ์นหอ้งเรยีนและประยุกตใ์ช ้
ในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่16 เร ือ่ง Interview Time
2. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

1. ใบงานที ่16 เร ือ่ง Interview Time
2. การออกเสยีงค า สะกดค า กลุม่ค า ประโยค และ
บอกความหมาย
3. การพูดรายงานขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์
4. การสมัภาษณเ์พือ่นตามโครงสรา้งประโยคทีเ่รยีน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง I Can Do It 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 5 เรื่อง Happy Home
สอนวันท่ี  14 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 าคญัและตอบค าถามจากการฟัง และอา่นบท
สนทนานิทานงา่ย ๆ และเร ือ่งเลา่
ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขยีนโตต้อบในการสือ่สารระหวา่งบคุคล
ต 1.3 ป.6/1 พูดและเขยีนเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพือ่น 
ครอบครวั และเร ือ่งใกลต้วั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

- ครูทกัทายนักเรยีน 
- ครูชีแ้จงจุดประสงคแ์ละกจิกรรมการเรยีนรู ้

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

นักเรยีนท าใบงานที ่19 เร ือ่ง Interview Time Part A และB
นักเรยีนรว่มอภปิรายกบัครู

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A

ดา้นความรู ้ความเขา้ใจ (K)
1) บอกความหมายของค าศพัทเ์กีย่วกบัอาชพีของบุคคลได ้

งานบา้นได ้
ทกัษะ/กระบวนการ (P)
1) เขยีนขอ้มูลจากการอ่านและเขยีนบรรยายเกีย่วกบัอาชพี
ของบุคคลได ้
2) เขยีนขอ้มูลเกีย่วกบัอาชพีของบุคคลในครอบครวัได ้
3) สนทนาเพื่อขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัอาชพีไดด้า้น
คุณลกัษณะ เจตคต ิคา่นิยม (A)
1) นักเรยีนมีเจตคตทิีด่ตี่อการใชภ้าษาองักฤษ

สาระส าคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรยีนรู ้ค าศพัท ์ประโยคทีใ่ชใ้นการใหข้อ้มูล
เกีย่วกบัอาชพีและสถานทีท่ างานของบุคคลใน
ครอบคร ัว ท าใหนั้กเร ียนได ้ฝึกใชภ้าษาใน
หอ้งเรยีน และยงัสามารถน าไปใชใ้นการสื่อสาร
ในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. ใบงานที ่17 เร ือ่ง Reading Time
2. ใบงานที ่18 เร ือ่ง My Dad
3. ใบงานที ่19 เร ือ่ง Interview Time
4. PowerPoint Presentation (PPT)

การวัดและการประเมินผล

ชิน้งานหรอืภาระงาน
1. ใบงานที ่17 เร ือ่ง Reading Time
2. ใบงานที ่18 เร ือ่ง My Dad
3. ใบงานที ่19 เร ือ่ง Interview Time 
4. การบอกความหมายของค าศพัทเ์กีย่วกบัอาชพี
ของบคุคลได ้
5. การเขยีนขอ้มูลจากการอา่นและเขยีนบรรยาย
เกีย่วกบัอาชพีของบคุคลได ้
6. การเขยีนขอ้มูลเกีย่วกบัอาชพีของบคุคลใน
ครอบครวัได ้
7. การสนทนาเพือ่ขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัอาชพีได ้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง My Daddy เวลา 1 ช่ัวโมง

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

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครูผูช้่วย

นักเรยีนจบัคูท่ าใบงานที ่17 เร ือ่ง Reading Time นักเรยีนชว่ยกนั
สรปุเร ือ่งและตอบค าถามของคร ูครชู ีแ้จงการท ากจิกรรมใบงานที1่8
เร ือ่ง My Dad  นักเรยีนท าใบงานที ่18 เร ือ่ง My Dad ตอน B 



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  12-16 ก.ค. 2564      ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.5/1 ปฏบิตัติามค าสั่ง ค าขอรอ้ง และค าแนะน าง่าย ๆ  ทีฟั่งและอ่าน
ต 1.1 ป.5/2 อ่านออกเสยีงประโยค ขอ้ความและบทกลอนสัน้ ๆ  ถูกตอ้งตาม
หลกัการอ่าน
ต 1.1 ป.5/3 ระบุ/วาดภาพสญัลกัษณห์รอืเครือ่งหมายตรงตามความหมาย
ของประโยคและขอ้ความสัน้ ๆ  ทีฟั่งหรอือ่าน
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความส าคญั และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนาและนิทานง่าย ๆ  หรอืเร ือ่งสัน้ ๆ 
ต 1.2 ป.5/4 พูด/เขยีนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง เพื่อน ครอบครวั 
และเร ือ่งใกลต้วั
ต 1.3 ป.5/1 พูด/เขยีนใหข้อ้มูลเกีย่วกบัตนเอง และเร ือ่งใกลต้วั

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1   ข้ันน า เวลา 10 นาที

ครูทกัทายนักเรยีนและชีแ้จงจุดประสงค ์ครูใหนั้กเรยีนรอ้ง
เพลง If You are Happy และท าท่าทางประกอบตามครู

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน  เวลา 20 นาที

ครูน าเสนอค าศพัทใ์หม่ talkative (ชา่งพูด) และ diligent 
(ขยัน) โดยครูแสดงท่าหร ือใหนั้กเร ียนในหอ้งเร ียนที่มี
บุคลกิภาพเชน่เดยีวกบัค าศพัทแ์สดงท่าเพื่อใหนั้กเรยีนเดา
ความหมาย ครูเปิดรูปภาพของค าว่า lazy,serious จากน้ัน
ทบทวนโครงสรา้งประโยค นักเรยีนชว่ยกนับอกความหมาย
ของค าศพัทs์erious นักเรยีนฝึกพูดประโยค ตามครูอกี 
2-3 คร ัง้  

ข้ันท่ี 3  ข้ันปฏิบัติและข้ันสรุป  เวลา 30 นาที

- ครูใหนั้กเรยีนท าใบงานที ่10 เร ือ่ง Our Personality และ 
ใบงานที ่11 เร ือ่ง What Are You Like?
- 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

การเรยีนรูค้ าศพัท ์กลุ่มค า และขอ้ความเกีย่วกบั
ส านวน ภาษาที่ใชพู้ดและเขียนเพื่อใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั
ตนเองและผูอ้ืน่ ท าใหนั้กเรยีนไดฝึ้กใชภ้าษาในหอ้งเรยีน
และสามารถน าไปใชใ้นการสื่อสารในชวีิตประจ าวนัได ้
อยา่งเหมาะสม

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

1. แผนภมูเิพลง If You Are Happy 
2. ใบงานที ่9 เร ือ่ง My Best Friends 
3. ใบงานที ่10 เร ือ่ง Our Personality 
4. ใบงานที ่11 เร ือ่ง What Are You Like?
5. PPT
6. เพลง If You Are Happy

การวัดและการประเมินผล

1. การออกเสยีงค าศพัท ์กลุม่ค า ประโยคเกีย่วกบั
บคุลกิภาพ
2. การสะกดค าศพัท ์กลุม่ค า ประโยค เกีย่วกบั
บคุลกิภาพ
3. การบอกความหมายของประโยคและขอ้ความสัน้ ๆ ที่
ฟังหรอือา่น
4. การตอบค าถามจากเร ือ่งทีฟั่งและอา่น
5. การเขยีนบรรยายเกีย่วกบับคุลกิภาพของบคุคล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง What Is She Like? 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 12-16 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  12– 16 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


