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สัปดาห์ที่  39  :  ทบทวนบทเรียน  
แผนการสอนวันที่  191                                           (เวลา  5 ชั่วโมง) 

 

 
 
 
 
 
   
ก่อนเรียนรู้ 

1 ทักทายแบบไทย/สากล 
2. เล่าประสบการณ์วันหยุด/เหตุการณ์ต่างๆ 

การเรียนรู ้
 1. Brain Gym  (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม) 
2. ทบทวนบทเรียน 

 
 

การเรียนรู ้
ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 

ก่อนเลิกเรียน 
     1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน 
     2. สะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา 
     3. ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบยีบสวยงาม ท าความสะอาด
ห้องเรียน 
     4. ท่องสูตรคูณ/บทอาขยาย/บทร้องเล่น 
 5.  สวดมนต์ 
     6. ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 

 
 
-  

วัดและประเมินผล 

ภาษาไทย 
-เล่าประสบการณ์วันหยุด/เหตุการณ์ต่างๆ  

ความเป็นพลเมือง 
- ร่วมกันสะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                        
-ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาดห้อง 
 - ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 

ภาคเช้า 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี วัด   - 
  

สาระการเรียนรู้        1. ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน 
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สัปดาห์ที่  39   :  ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่  192                                             (เวลา  5 ชั่วโมง) 

 

 
 
 
 
 
    

ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล 
2. เล่าประสบการณ์ความดีที่ท า 

การเรียนรู ้
1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม) 
2. ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 

 
  
การเรียนรู ้

ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม  
ก่อนเลิกเรียน 
      1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน 
       2. สะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา 
       3. ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าท่ีเป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาด
ห้องเรียน 
       4. ท่องสูตรคูณ/บทอาขยาย/บทร้องเล่น 
   5.  สวดมนต์ 
       6. ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 
 

 
 - 

วัดและประเมินผล 

ภาษาไทย 
-เล่าประสบการณ์ความดีที่ท า 

ความเป็นพลเมือง 
- ร่วมกันสะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                     
-ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาดห้อง 
 - ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 

 

ภาคเช้า 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด   - 
 

สาระการเรียนรู้ 1. ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน 
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สัปดาห์ที่  39   :  ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่  193                                                         (เวลา 5 ชั่วโมง) 

 

 
 
 
 
 
    

ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล 
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ ์

การเรียนรู ้
1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม) 
2. ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 

 
  
การเรียนรู ้

ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม  
ก่อนเลิกเรียน 
      1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน 
       2. สะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา 
       3. ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าท่ีเป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาด
ห้องเรียน 
       4. ท่องสูตรคูณ/บทอาขยาย/บทร้องเล่น 
   5.  สวดมนต์ 
       6. ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 
 

 
 - 

วัดและประเมินผล 

ภาษาไทย 
-เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ 
ความเป็นพลเมือง 
- ร่วมกันสะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                     
-ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาดห้อง 
 - ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  - 
 
 

 

สาระการเรียนรู้  1. ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน 
   

ภาคเช้า 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่  39   : ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่  194                                              (เวลา  5 ชั่วโมง) 

 
 

 
 
 
 
    

ก่อนเรียนรู้ 
1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล 
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ ์

การเรียนรู ้
1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม) 
2. ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 

 
  
การเรียนรู ้

ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม  
ก่อนเลิกเรียน 
      1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน 
       2. สะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา 
       3. ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าท่ีเป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาด
ห้องเรียน 
       4. ท่องสูตรคูณ/บทอาขยาย/บทร้องเล่น 
   5.  สวดมนต์ 
       6. ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 
 

 
 - 

วัดและประเมินผล 

ภาษาไทย 
-เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ 
ความเป็นพลเมือง 
- ร่วมกันสะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                     
-ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาดห้อง 
 - ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 
 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  - 
 

สาระการเรียนรู้  1. ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน 
     
วกและการลบ 

 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         
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สัปดาห์ที่  39   : ทบทวนบทเรียน 
แผนการสอนวันที่  195                                                  (เวลา  5 ชั่วโมง) 

 

 
 
 
 
 
ก่อนเรียนรู้ 

1. ทักทายแบบไทยและแบบสากล 
2. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ ์

การเรียนรู ้
1. Brain Gym (ครูพิจารณาตามความเหมาะสม) 
2. ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 

 
  
การเรียนรู ้

ทบทวนบทเรียนตามความเหมาะสม หรือ จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม  
ก่อนเลิกเรียน 
      1. สรุปบทเรียน แนะน ากิจกรรมวันต่อไป บันทึกการบ้าน 
       2. สะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา 
       3. ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าท่ีเป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาด
ห้องเรียน 
       4. ท่องสูตรคูณ/บทอาขยาย/บทร้องเล่น 
   5.  สวดมนต์ 
       6. ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 
 

 - 
วัดและประเมินผล 

ภาษาไทย 
-เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์ 
ความเป็นพลเมือง 
- ร่วมกันสะท้อนการท ากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ                                                                     
-ช่วยกันตรวจสอบเก็บสิ่งของ/เครื่องใช้/หนังสือให้เข้าที่เป็นระเบียบสวยงาม ท าความสะอาดห้อง 
 - ปิดน  า ไฟฟ้าทุกจุดในห้องเรียนและบริเวณใกล้เคียง 

 

ภาคเช้า 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  - 
 

 สาระการเรียนรู้ 1. ทบทวนเตรียมสอบปลายภาคเรียน 
     
 

2. การบวกและการลบ 
 

ภาคบ่าย 
 

สื่อการเรียนรู้         


