
LESSON PLAN
จุดประสงค์การเรียนรู้

2. การจับใจความส าคัญจากการฟงัและการดูได้

3. น าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต

1. อธิบายความหมายการอ่านจับใจความและวิเคราะห์
แสดงความคิดเห็นจากเรื่องท่ีอ่านได้K

P
A

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูเปิดนิทานให้นักเรียนฟงั แล้วภามเน้ือเรื่องของนิทาน
ท่ีสรุปได้ โดยใช้ค าถามว่า ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ และ
อย่างไร

ครูอธิบายข้ันตอนในการจับใจความส าคัญจากสื่อการ
สอน หลังจากน้ันให้นักเรียนได้ฝึกจับใจความส าคัญจาก
นิทานอีก 1เรื่อง เพ่ือทดสอบความเข้าใจ หลังจากน้ันให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดเรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ

นักเรียนน าเสนอการจับใจความส าคัญท่ีตนเองได้ท า
น าเสนอให้เพ่ือนและครูฟงั และให้ค าแนะน า

กระตุน้ความสนใจ (Engagement)

อธิบายความรู ้(Explanation)

ตรวจสอบผล (Evaluation)

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

10 นาที

30 นาที

10 นาที

การวัดและการประเมินผล

สามารถอธิบายหลักการจับใจความส าคัญได้ 

(ถาม-ตอบในชัว่โมง)

สามารถจับใจความส าคัญได้ (ใบกจิกรรม)

สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ในการด าเนิน

ชีวิต(สังเกตจากการตอบค าถาม)

5
คะแนน

10
คะแนน

5
คะแนน

พรวิภา
พลประเสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านภูดิน

ท 15101
ภาษาไทย
ตัวด าเนินการ
4 ชั่วโมง
12-16 ก.ค.2564

รหัสวชิา
วิชา
เรื่อง
จ านวน
วันที่

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ท ๑.๑ ป.๕/๕ ท 3.1 ป.๕/๒ 

ส่ือการเรียนรู้

Google Meet FacebookYoutube

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

ผู้รายงาน...................................
(นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ)

ต าแหน่ง ครู



LESSON PLAN
จุดประสงค์การเรียนรู้

2. นักเรียนสามารถบวก ลบ จ านวนคละได้ถูกต้อง

3. สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้

1. อธิบายการบวกจ านวนคละการลบจ านวนคละได้K

P
A

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกลบ จ านวนคละ
ให้นักเรียนดู ว่ามีวิธีการบวกลบอย่างไร

1. ครูเปิดวีดิโอการสอนเรื่อง การบวกลบจ านวนคละ
จาก DLTVหรือสื่อจากยูทูบเพ่ือให้นักเรียนได้ดูวิธีการ
บวกลบจ านวนคละ
2. ครูยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาเดิมข้ึนแล้วให้นักเรียนหา
ค าตอบ
3 . นักเรียนลงมือท าแบบฝึกทักษะ ในแบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์

1. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด และทบทวน
ความรู้ร่วมกัน

กระตุน้ความสนใจ (Engagement)

อธิบายความรู ้(Explanation)

ตรวจสอบผล (Evaluation)

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

10 นาที

30 นาที

10 นาที

การวัดและการประเมินผล

สามารถอธิบายการบวกลบจ านวนคละได้ 

(ถาม-ตอบในชัว่โมง)

สามารถท าโจทย์เรื่องการบวกลบจ านวนคละได้ 

(แบบฝึกทักษะ)

สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตได้

(ถาม-ตอบในชัว่โมง)

5
คะแนน

10
คะแนน

5
คะแนน

พรวิภา
พลประเสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านภูดิน

ค 15101
คณิตศาสตร์
การบวกลบจ านวนคละ
4 ชั่วโมง
12-16 ก.ค.2564

รหัสวชิา
วิชา
เรื่อง
จ านวน
วันที่

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ค 1.1 ป.5/3 หาผลบวก ผลลบของ
เศษส่วนและจ านวนคละ

ส่ือการเรียนรู้

Google Meet Youtube

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

ผู้รายงาน...................................
(นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ)

ต าแหน่ง ครู

Facebook



LESSON PLAN
จุดประสงค์การเรียนรู้

2. ลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ
สิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่หน่ึง ๆ

3. มุ่งม่ันในการท างาน มีจิตสาธารณะ

1. ระบุบทบาทหน้าท่ีของสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่หน่ึง ๆK

P
A

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูทบทวนความรู้เดิมจากช่ัวโมงท่ีแล้วเกี่ยวกับ
ห่วงโซ่อาหาร

2. ครูยกตัวอย่างสายใยอาหารให้นักเรียนสังเกตถึง
ข้อแตกต่างระหว่างห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร

1. ครูเปิดยูทูบเรื่องสายใยอาหารให้นักเรียนรับชม
2. นักเรียนแต่ละคนส ำรวจสำยใยอำหำรในท้องถ่ินตนเอง 
แล้วออกแบบท ำเป็นแผนภูมิรูปภำพ จำกนั้นน ำเสนอ
สำยใยอำหำรที่ตนเองได้ท ำให้เพ่ือนและครูฟงั

1. นักเรียนและครูสรุปความรู้ท่ีได้จากการเรียนในช่ัวโมงน้ี
และบอกการเอาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

กระตุน้ความสนใจ (Engagement)

อธิบายความรู ้(Explanation)

ตรวจสอบผล (Evaluation)

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

10 นาที

30 นาที

10 นาที

การวัดและการประเมินผล

สามารถระบุบทบาทหน้าท่ีของสิ่งมีชีวิตใน

แหล่งท่ีอยู่หน่ึง ๆได้ (ถาม-ตอบในชัว่โมง)

สามารถท าแผนภูมิรูปภาพสายใยอาหารได้ 

(แผนภูมรปูภาพ)

สามารถบอกการเอาความรู้ไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ (ถาม-ตอบในชัว่โมง)

5
คะแนน

10
คะแนน

5
คะแนน

พรวิภา
พลประเสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านภูดิน

ว15101
วิทยาศาสตร์
โซ่อาหาร สายใยอาหาร
2 ชั่วโมง
12-16 ก.ค.2564

รหัสวชิา
วิชา
เรื่อง
จ านวน
วันที่

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ว 1.1 ป. 5/3 เข้าใจโครงสร้างลักษณะเฉพาะ
และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต รวมท้ัง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งท่ีอยู่ 
การท าหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของพืช 
และการท างานของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ 

ส่ือการเรียนรู้

Google Meet Youtube

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

ผู้รายงาน...................................
(นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ)

ต าแหน่ง ครู

Facebook



LESSON PLAN
จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ใช้อักษรย่อได้ถูกต้อง
4. ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง

5. มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย

1. อธิบายความหมายอักษรย่อได้
2. บอกช่ือเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้องK

P
A

กิจกรรมการเรียนรู้

1. ครูทบทวนความรู้เดิมจากช่ัวโมงท่ีแล้วและนอักษรย่อ
และเครื่องหมายวรรคตอนให้นักเรียนดูว่ามีช่ือเรียก
อย่างไร

1. ครูน าเสนอช่ือเครื่องหมายวรรคตอนให้นักเรียนดู
2 . อธิบายเ พ่ือขยายความเข้าใจและ เน้นย ้ ากับ
นักเรียนหลักการใช้ เครื่องหมายวรรคตอน

3. ครูเปิดวีดิทัศน์เรื่องอักษรย่อให้นักเรียนดู
5. นักเรียนท าแบบฝึกหัดเรื่ องอักษรย่อ และ
เครื่องหมายวรรคตอน

1. เฉลยแบบฝึกหัด และทบทวนความรู้ก่อนเลิกเรียน

กระตุน้ความสนใจ (Engagement)

อธิบายความรู ้(Explanation)

ตรวจสอบผล (Evaluation)

ขั้นน า

ขั้นสอน

ขั้นสรุป

10 นาที

30 นาที

10 นาที

การวัดและการประเมินผล

สามารถอธิบายหลักการใช้อักษรย่อ เครื่องหมาย

วรรคตอนได้ (ถาม-ตอบในชัว่โมง)

สามารถท าแบบฝึกหัดได้ (ใบกจิกรรม)

มีความมุ่งม่ันในการท างาน

(รับ-สง่ใบงาน)

5
คะแนน

10
คะแนน

5
คะแนน

พรวิภา
พลประเสริฐ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนบ้านภูดิน

ท16101
ภาษาไทย
ตัวด าเนินการ
4 ชั่วโมง
12-16 ก.ค.2564

รหัสวชิา
วิชา
เรื่อง
จ านวน
วันที่

ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ท 1.1 ป.6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท 1.1 ป.6/2 อธิบายความหมายของค า ประโยค
และข้อความท่ีเป็นโวหาร

ส่ือการเรียนรู้

Google Meet Youtube

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

ผู้รายงาน...................................
(นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ)

ต าแหน่ง ครู

Facebook


