
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 15101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรอง เวลา 6 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  การอ่านออกเสียงบทเรียน  เวลา  2 ชั่วโมง
สอนวันท่ี  28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน
นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ ต าแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านภูดิน  จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกหลักการอ่านออกเสียง  
บทเรียนได้ (K)

2. นักเรียนสามารถตอบค าถามได้ (P)
3. นักเรียนมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน
และรักความเป็นไทย (A)

สาระการเรียนรู้

- หลักการอ่านร้อยแก้ว
- หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
- การเขียนเรืองตามจินตนาการ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

PowerPoint หลักการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง

ใบงานเรื่อง การอ่านบทร้อยกรอง

การวัดและการประเมินผล

เคร่ืองมือท่ีใช้
1. PowerPoint 
2. ใบงานเรื่องการอ่านบทร้อยกรอง

วิธีการวัด
1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ท 1.1 ป. 5/1  การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรองได้ถูกต้อง

ท 1.1 ป.5/8 มีนิสัยรักการอ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1  ข้ันดึงความรู้เดิม  เวลา 10 นาที

นักเรียนเปรียบเทียบร้อยแก้วร้อยกรองว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไรซึ่งดูจากใน PowerPoint ที่ครูน าเสนอ

ข้ันท่ี 2  ข้ันเติมความรู้ใหม่  เวลา 40 นาที

นักเรียนศึกษาหลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองและฝึก
อ่านออกเสียงร้อยแก้ว และร้อยกรองตามที่ได้ศึกษาและ
เปลี่ยนกันอ่านให้เพ่ือนฟงัคนละ2-3นาที

ข้ันท่ี 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเรื่อง หลักการอ่านร้อย
แก้ว ร้อยกรองและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัขอคิดที่ได้

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์ พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวพรวภิา  พลประเสรฐิ)

ต าแหน่ง ครู



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา  ว 15101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชวีิตในแหล่งท่ีอยู่

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ 
เวลา  2  ชั่วโมง สอนวันท่ี  28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน
นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ ต าแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านภูดิน  จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของแหล่งที่อยู่และอธิบาย
ความสัมพันธ์กับสิ่งมีชวีิตทีอ่าศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่
หนึ่ง ๆ ในด้าน
ต่าง ๆ(K)
2. สังเกตชนดิของสิ่งมชีีวิตได้(P)
3. นักเรียนมุ่งมัน่ในการท างาน (A)

สาระการเรียนรู้

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิตกบัสิง่มชีวีิต
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิตกบัสิง่ไม่มชีวีิตเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

วีดิทัศน์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิตกบั
สิ่งไม่มีชีวิต
แบบฝึกหัด

การวัดและการประเมินผล

เคร่ืองมือท่ีใช้
1. วีดิทัศน์
2. แบบฝึกหัด

วิธีการวัด
1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ว 1.1 ป. 5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิตกบั

สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิตกบัสิง่ไม่มชีวีิต

เพ่ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1  ข้ันดึงความรู้เดิม  เวลา 10 นาที

ครูกระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยน ารูปของสิ่งมชีวีิตมาร่วม
อภิปรายกับนักเรียน

ข้ันท่ี 2  ข้ันเติมความรู้ใหม่  เวลา 40 นาที

นักเรียนรับชมวีดทิัศน์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิต
กับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชวีิตกบั
สิ่งไม่มีชีวิต
ครูชวนนักเรียนท าแบบฝึกหัดออนไลน์ เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิง่มีชวีิต และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชวีิต

ข้ันท่ี 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิง่มีชวีิต และความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชวีิต

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์ พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวพรวภิา  พลประเสรฐิ)

ต าแหน่ง ครู



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 15101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองเศษสว่นและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
สอนวันท่ี  28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน
นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ ต าแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านภูดิน  จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบวกลบคูณหารเศษส่วนได้ (K)

2. นักเรียนสามารถตอบค าถามได้ (P)

3. นักเรียนมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน

และรักความเป็นไทย (A)

สาระการเรียนรู้

- การเปรียบเทียบเศษส่วน

- การเปรียบเทียบจ านวนคละ

- การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไมเ่ท่ากัน

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

DLTV วีดิโอการสอน

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5

การวัดและการประเมินผล

เคร่ืองมือท่ีใช้
1. PowerPoint 
2.  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5

วิธีการวัด
1. ตรวจปบบฝึกหัด
2. สังเกตพฤติกรรม

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ค 1.1 ป.5/3 หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ

ค 1.1 ป.5/4 หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจ านวนคละ

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1  ข้ันดึงความรู้เดิม  เวลา 10 นาที

ครูใช้การถามตอบทบทวนการหาเศษส่วนที่เทjากันโดยการ
คูณโดยยกตัวอย่าง เช่น หาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วน

ข้ันท่ี 2  ข้ันเติมความรู้ใหม่  เวลา 40 นาที

ครูให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากัน
จากนั้นให้นักเรียนดูวีดิโอการเปรียบเทียบเศษส่วน 
จ านวนคละในช่องทางต่างๆ และลงมือท าแบบฝึกหัด

ข้ันท่ี 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเรื่องเศษส่วนและ การ
บวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์ พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวพรวภิา  พลประเสรฐิ)

ต าแหน่ง ครู



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ท 16101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง หลักภาษาและการคัดลายมือ เวลา 6 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  การคัดลายมือ  เวลา  2 ชั่วโมง
สอนวันท่ี  28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน
นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ ต าแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านภูดิน  จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกหลักการคัดลายมือได้ (K)
2. นักเรียนสามารถคัดลายมือได้ (P)
3. นักเรียนมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน
และรักความเป็นไทย (A)

สาระการเรียนรู้

- หลักการคัดลายมือ
- วันเดือนปีแบบไทย

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

PowerPoint หลักการคัดลายมือ

ใบความรู้ เรื่อง วันเดือนปีแบบไทย

การวัดและการประเมินผล

เคร่ืองมือท่ีใช้
1. PowerPoint 
2. ใบความรู้ เรื่อง วันเดือนปีแบบ

ไทย

วิธีการวัด
1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม

มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด

ท 1.1 ป,6/2 อธิบายความหมายของค าประโยคและข้อความ
ที่เป็นโวหาร
ท 2.1 ป.6/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัดได้

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1  ข้ันดึงความรู้เดิม  เวลา 10 นาที

นักเรียนเปรียบเทียบตัวหนังสอืที่สวยและไม่สวยว่าแบบไหน
น่าอ่านมากกว่า ดูความแตกต่างของตัวเลขไทย อารบิก

ขั้นที่ 2  ข้ันเติมความรู้ใหม่  เวลา 40 นาที

นักเรียนศึกษาหลักการคัดลายมืที่ถูกตอ้งและศึกษา
ตัวเลขไทย ดูวิธีการคัดลยมือ ฝึกคัดตามวีดิโอที่ครูเปิด
ให้รับชม จากนั้นให้นักเรียนคัดลายมือตามใบงานที่ครู
มอบหมาย

ข้ันท่ี 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเรื่องหลักการคัดลายมืที่
ถูกต้องและศึกษาตัวเลขไทย และประโยชน์ที่ได้รับ

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์ พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวพรวภิา  พลประเสรฐิ)

ต าแหน่ง ครู


