
ครูผู้สอน
นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ ต าแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านภูดิน  จังหวัดอดุรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ท15101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การคัดลายมือ เวลา 6 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การคัดลายมือ        เวลา 2 ช่ัวโมง
สอนวันท่ี  5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564   ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันที่ 1  ข้ันดึงความรู้เดิม  เวลา 10 นาที

ครูน าแบบตัวอักษรหัวกลมมาให้นักเรียนดู จากน้ันให้เขียน
ตัวอักษรตามที่ครูบอกลงในสมุดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
นักเรียนสังเกตวิธีการเขียนตัวอักษร เพ่ือน าหลักการ          
คัดลายมือที่ถูกต้องไปใช้ในการเขียนอย่างถูกวิธี เช่น         
การเขียนตัวอักษรจะต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อน

ข้ันท่ี 2  ข้ันเติมความรู้ใหม่  เวลา 40 นาที

นักเรียนดูวีดิทัศน์การคัดลายมือไปพร้อมกันและนักเรียน
ฝึกปฏิบัติการคัดลายมือบทอาขยาน ลงในกระดาษฝึก
คัดลายมือที่ครูแจก ครูสังเกตการคัดลายมือของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล

ข้ันท่ี 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที

ครูและนักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของ
ผลงานการคัดลายมือ จากนั้นน าส่งครูตรวจ เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องในการคัดลายมือ

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A

1. นักเรียนสามารถบอกหลักการอานออกเสียง  
บทเรียนได้ (K)

2. นักเรียนสามารถคัดลายมือได้ (P)
3. นักเรียนมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน
และรักความเป็นไทย (A)

สาระการเรียนรู้

- การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตาม
รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า

การวัดและการประเมินผล

เคร่ืองมือที่ใช้ 1. หนังสือเรียน วรรณคดีล าน า
2. ใบงานเรื่อง การคัดลายมือ

วิธีการวัด 1. ตรวจใบงาน
2. 2. สังเกตุพฤติกรรม

ใบงานเรื่อง การคัดลายมือ

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์ พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครู

ท 2.1 ป.5/1
ท 2.1 ป.5/9



ครูผู้สอน
นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ ต าแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านภูดิน  จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว 15101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ห่วงโซ่อาหาร เวลา 10 ช่ัวโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ห่วงโซ่อาหาร  เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันท่ี 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่
ว 1.1 ป.5/3 เขียนโซ่อาหารและระบุ
บทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิต
และผู้บริโภคในโซ่อาหาร

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1  ข้ันดึงความรู้เดิม  เวลา 10 นาที

ข้ันท่ี 2  ข้ันเติมความรู้ใหม่  เวลา 40 นาที

นักเรียนแต่ละคนส ารวจโซ่อาหารในท้องถ่ิน แล้วออกแบบ
และประดิษฐ์เกมโซ่อาหาร โดยวาดภาพสิ่งมีชีวิตที่ท าหน้าที่เป็น 
ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สลายสารอินทรีย์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แล้วทดลองจับคู่เรียงล าดับสิ่งมีชีวิตท่ีมีการกิน
กันเป็นทอด ๆ จัดท าเป็นช้ินงาน

ข้ันท่ี 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเรื่อง ห่วงโซ่อาหาร
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอคิดที่ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายห่วงโซ่อาหาร
ได้ (K)
2. นักเรียนสามารถท าแบบฝึกห่วงอาหารได้ (P)
3. นักเรียนมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน
และรักความเป็นไทย (A)

สาระการเรียนรู้

- ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์

การวัดและการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ 1. แบบฝึกทักษะ

วิธีการวัด 1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม

ใบงานเรื่องห่วงโซ่อาหาร

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์ พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครู

นักเรียนร่วมกันสนทนาเก่ียวกับโซ่อาหาร โดยสังเกตภาพ 
และตอบค าถามส าคัญ ดังนี้



ครูผู้สอน
นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ ต าแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านภูดิน  จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค 15101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวนคละ เวลา 2 ช่ัวโมง
สอนวันท่ี 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564                ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้   
ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน 

ระบบจ านวน การด าเนินการของจ านวน  ผลที่เกิดข้ึนจาก
การด าเนินการ

ตัวช้ีวัด
ป.5/3 หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจ านวนคละ

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1  ข้ันดึงความรู้เดิม  เวลา 10 นาที

นักเรียนเปรียบเทียบหาข้อแตกต่างระหว่างจ านวนคละและ
เศษส่วน

ข้ันท่ี 2  ข้ันเติมความรู้ใหม่  เวลา 40 นาที

นักเรียนเรียนเรื่องเส้นจ านวน การเปรียบเทียบเศษส่วน
และจ านวนคละจากวีดิทัศน์ หลังจากนั้นนักเรียนทดลอง
ท าแบบฝึกหัดตามความเข้าใจพร้อมฟงัค าแนะน าจาก
ครูผู้สอน

ข้ันท่ี 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนเรื่อง การเรียงล าดับ
เศษส่วนและจ านวนคละและบอกประโยชน์จากการเรียนได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A

1. นักเรียนสามารถบอกจ านวนคละ เศษส่วนได้ (K)
2. นักเรียนสามารถเรียงล าดับเศษส่วนและจ านวน
คละได้ (P)
3. นักเรียนมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน
และรักความเป็นไทย (A)

สาระการเรียนรู้

- เศษส่วน
- จ านวนคละ

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์

การวัดและการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ 1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 
คณิตศาสตร์
2. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

วิธีการวัด 1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์ พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครู



ครูผู้สอน
นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ ต าแหน่ง ครู

โรงเรียนบ้านภูดิน  จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาไทย  รหัสวิชา  ค 16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง   หลักภาษาและการอ่านออกเสียง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ไตรยางค์ การผันอักษร ค าที่มีตัวการันต์ เวลา 2 ช่ัวโมง
สอนวันท่ี 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564                ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2564

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ตัวช้ีวัด
ท 1.1 ป.6/2 อธิบายความหมายของค าประโยคและ

ข้อความที่เป็นโวหาร
ท 2.1 ป.6/1 คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่ง
บรรทัด

กิจกรรมการเรียนรู้

ข้ันท่ี 1  ข้ันดึงความรู้เดิม  เวลา 10 นาที

นักเรียนสังเกตพยัญชนะที่ครูให้ว่าใช้หลักเกณฑ์ใดใน
การจัดหมวดหมู่  และสังเกตค าที่มีตัวการันต์และไม่มีตัว
การันต์

ข้ันท่ี 2  ข้ันเติมความรู้ใหม่  เวลา 40 นาที

นักเรียนศึกษาไตรยางค์ และการผันวรรณยุกต์จาก
DLTV และค าที่มีตัวการันต์ ครูให้นักเรียนฝึกผัน
วรรณยุกต์และสุ่มถามไตรยางค์เพ่ือทดสอบความเข้าใจ
และท าแบบฝึกหัด

ข้ันที่ 3  ข้ันสรุป  เวลา 10 นาที

ครูและนักเรียนเฉลยใบงานและสรุปความรู้ที่ได้จากการ
เรียนเรื่อง ไตรยางค์ การผันอักษร และค าที่มีตัวการันต์

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A

1. นักเรียนบอกไตรยางค์ ผันอักษร ค าที่มีตัว
การันต์ได้ (K)
2. นักเรียนสามารถแยกประเภทได้ (P)
3. นักเรียนมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน
และรักความเป็นไทย (A)

สาระการเรียนรู้

- ไตรยางค์ 
- การผันอักษร 
- ค าที่มีตัวการันต์

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย

การวัดและการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 

ภาษาไทย
2. แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์

วิธีการวัด 1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรม

ใบงานเรื่อง ไตรยางค์ การผันอักษร ค าที่มีตัวการันต์

ผูร้บัรอง...................................
(นายสุรศกัดิ ์ พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบ้านภูดนิ

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

ต าแหน่ง ครู


