
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย  รหัสวิชา  ท13101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  กระต่ายไม่ตื่นตูม   เวลา 40 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  การอ่านออกเสียงบทเรียน  เวลา  2 ชั่วโมง
สอนวันท่ี  2 กรกฎาคม  2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน

นางสาวสุมาลี พิพวนนอก

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน
ท 1.1

ตัวชี้วัดท่ี

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรูแ้ละความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ป.3/1 อ่านออกเสียงค า ข้อความ เรื่องสั้นๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
ป.3/3 ต้ังค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเก่ียวกับเรือ่งท่ีอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้
การวัดและการประเมินผล

1. นักเรียนสามารถบอกหลักการอานออกเสียง
บทเรียนได้ (K)

2. นักเรียนสามารถตอบค าถามจากเร่ืองกระต่าย
ไม่ต่ืนตูมได้ (P)

3. นักเรียนมีวินัย ใฝเ่รียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน
และรักความเป็นไทย (A)

- นิทานสุภาษิตเรื่อง กระต่ายต่ืนตูม และนิทาน
เรื่อง กระต่ายแหย่เสือ

- ค าศัพท์น่ารู้จากนทิาน เรื่องกระต่ายต่ืนตูม
- ส านวนไทยจาก เรื่องกระต่ายต่ืนตูม
- การเขียนเรืองตามจนิตนาการ

ขัน้ที ่1

ขัน้ที ่2

ขัน้ที ่3

ข้ันดึงความรู้เดิม

ข้ันเติมความรู้ใหม่

ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

นักเรียนดูภาพประกอบจากหนังสือเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า
ช้ันประถมศึกษาปที ่3 บทที่ 1 เรื่องกระตายไมต่ืนตูม โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพ

นักเรียนอานออกเสียงเนื้อเรื่อง กระตายไมต่ืนตูม สลับกันทีละแถวจากหนังสือเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน 
ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า ช้ันประถมศึกษาปที ่3 คนละ 2 – 3 บรรทัด จากนั้น
ให้นักเรียนท าเสียงและท่าทางเลียนแบบสัตวชนิดตางๆ ในเนื้อเรื่อง กระตายต่ืนตูม 

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุบทเรยีนเรือ่ง กระต่ายไมต่ืนตูม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่ได้

หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน ภาษาไทย 
ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า

ใบงานเรื่อง กระต่ายต่ืนตูม

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน วรรณคดีล าน า
2. ใบงานเรื่องกระต่ายต่ืนตูม
1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตุพฤติกรรม

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวสมุาลี พิพวนนอก)
ต าแหน่ง บุคลากรวิทย-์คณิต

ผู้รับรอง...................................
(นายสรศักด์ิ  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  ชีวิตสัตว์ เวลา 40 ชั่วโมง

ครูผู้สอน

นางสาวสุมาลี พิพวนนอก

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน
ว 1.2

ตัวชี้วัดท่ี
ป.3/1 บรรยายสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชวีิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์

และสัตว์โดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ K P A สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล

1. อธิบายท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชวีิตและ
การเจริญเติบโตของสัตว์(K)

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

- อาหาร น ้า และอากาศ 
เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการด ารงชีวติของสตัว์

ขัน้ที ่1

ขัน้ที ่2

ขัน้ที ่3

ขั้นดึงความรู้เดิม

ข้ันเติมความรู้ใหม่

ขั้นสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

นักเรียนดูภาพประกอบจากบัตรภาพ รูปสัตว์ต่างๆ ว่าเคยเห็นหรือไม่ 
โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพ

ร่วมกันอ่านเรื่องชีวติของปลาและชีวติใหม่ของขา้วเปียก อภิปรายปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการด ารงชีวิตของปลาและข้าวเปียก

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุบทเรียนเรื่องชวีิตของปลา และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอคิดท่ีได้

หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์

ใบงานเรื่อง ปัจจัยการด ารงชีวติของสัตว์

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์
2. ใบงานเรื่อง ชีวิตสัตว์
1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตุพฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ปัจจัยที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของสัตว์และมนุษย์
สอนวันท่ี  2 กรกฎาคม  2564 เวลา  2  ชั่วโมง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัสวิชา  ว13101

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวสมุาลี พิพวนนอก)
ต าแหน่ง บุคลากรวิทย์-คณิต

ผู้รับรอง...................................
(นายสรศักด์ิ  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัสวิชา  ค13101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  การด าเนินการของจ านวน   เวลา 40 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  การบวกและการลบ  เวลา  2 ชั่วโมง
สอนวันท่ี  2 กรกฎาคม  2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน

นางสาวสุมาลี พิพวนนอก

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน
ค 1.1

ตัวชี้วัดท่ี ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล

1. เรียงล าดับจ านวนนับไม่เกิน 100,000 ห้าจ านวน
2. ส่ือสารและส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ 

การเรียงล าดับจ านวนนับ อาจท าได้โดยหาจ านวนทีม่ากทีสุ่ด
และจ านวนที่น้อยที่สุด จากนั้นน าจ านวนมาเรยีงล าดับจาก
มากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

ขัน้ที ่1

ขัน้ที ่2

ขัน้ที ่3

ข้ันดึงความรู้เดิม

ข้ันเติมความรู้ใหม่

ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

นักเรียนดูภาพประกอบจากบัตรแสดงตัวเลข
ช้ันประถมศึกษาปที ่3 บทที่ 1 เรื่องการบวกการลบ โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพ

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุบทเรยีนเรือ่ง การบวกการลบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่ได้

หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์

ใบงานเรื่อง การบวก การลบ

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน คณิตศาสตร์
2. ใบงานเรื่องการบวก การลบ

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตุพฤติกรรม

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวสมุาลี พิพวนนอก)
ต าแหน่ง บุคลากรวิทย-์คณิต

ผู้รับรอง...................................
(นายสรศักด์ิ  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

ครูเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการบวก ลบ ให้กับนักเรียน



แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ  รหัสวิชา  อ13101

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  My body:Parts of Your Body เวลา 40 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองParts of Your Body เวลา  2 ชั่วโมง
สอนวันท่ี  2 กรกฎาคม  2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564

ครูผู้สอน

นางสาวสุมาลี พิพวนนอก

โรงเรียนบ้านภูดิน จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด

มาตรฐาน
ต 1.1

ตัวชี้วัดท่ี ป.3/2 ป3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

K P A

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล

- อ่านและสะกดค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้
- บอกความหมายของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ได้

การพูดขอและให้ข้อมูลค าศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ 
ของร่างกาย ที่ถูกต้องชัดเจน

ขัน้ที ่1

ขัน้ที ่2

ขัน้ที ่3

ข้ันดึงความรู้เดิม

ข้ันเติมความรู้ใหม่

ข้ันสรุป

เวลา 10 นาที

เวลา 40 นาที

เวลา 10 นาที

นักเรียนดูภาพประกอบจากบัตรภาพ  Parts of Your Body 
ช้ันประถมศึกษาปที ่3 บทที่ 1 เรื่องParts of Your Body โดยรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นจากภาพ

ครูและนักเรียนรวมกันสรปุบทเรยีนเรือ่ง Parts of Your Body และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอคิดที่ได้

หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ

ใบงานเรื่อง Parts of Your Body 

เคร่ืองมือท่ีใช้

วิธีการวัด

1. หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ
2. ใบงานเรื่องParts of Your Body 

1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตุพฤติกรรม

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวสมุาลี พิพวนนอก)
ต าแหน่ง บุคลากรวิทย์-คณิต

ผู้รับรอง...................................
(นายสรศักด์ิ  พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

ครูเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับParts of Your Body ให้กับนักเรียน


