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 ตารางสอน...ตารางชีวิต 
   ตารางสอนใน 1 วัน นอกจากการจัดการเรียนรู้รายวิชา ต่าง ๆ แล้วยังสามารถจัดกิจกรรมอันเป็น
วิถีปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์บ่มเพาะพ้ืนฐาน ความเป็นพลเมืองที่ดี  ฝึกฝนด้านการคิดทักษะ
ชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การเข้าแถว การทักทายยามเช้า การทบทวนการปฏิบัติตามกติกา การเล่า
ข่าวและเหตุการณ์ การสนทนาเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง การตักอาหารกลางวัน กิจกรรม Brain Gym การท า
สมาธิ การท าความสะอาดห้องเรียน การรวมกลุ่มท างาน กิจกรรมก่อนเลิกเรียน เป็นต้น ทั้งนี้โรงเรียนสามารถ
ออกแบบปรับตารางชีวิตนักเรียนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม และลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาแต่ละแห่ง   
ทั้งนี้ภาพรวมของตารางสอนเป็นดังนี้  
   แนวคิดส าหรับการจัดแบ่งเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในตารางสอนชั้น ป. 1 นี้เน้นให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักการท างานของสมอง ได้แก่ จัดให้การเรียนรู้มีจังหวะหนัก-เบา อย่างเหมาะสมโดย 
จัดช่วงเวลาเช้าของวันเป็นเวลาส าหรับการเรียนรู้ที่เน้น หลักการ ทฤษฎี เช่น ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ และ
ให้ช่วงเวลาบ่ายเป็นช่วงเวลาส าหรับกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว จังหวะ มากข้ึน เป็นต้น 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเช้า 
 สร้างความพร้อมใน

การเรียนแต่ละวัน 
 บ่มเพาะลักษณะ

การเป็นสมาชิกท่ีดี 
 สร้างประสบการณ์ 

ฝึกทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็น อ่าน เขียน คิด
ค านวณ 

 ทักทายยามเช้า 
 เล่าเรื่อง / ข่าว / ประสบการณ์ 
 ทบทวนการปฏิบัติตามกติกา 
 กิจกรรม Brain Gym 

 
 
                การเรียนภาษาไทย/คณิตศาสตร์ 

พักกลางวัน 
          ด้านโภชนาการ 
           ความมีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน รอคอย 
           การประหยัด เห็นคุณค่า 
ภาคบ่าย 

 ฝึกฝนทักษะชีวิต 
 การรับผิดชอบ 

หน้าที่ต่อการเรียนของ
ตนเอง 

 ทบทวนตนเองด้าน.
ความพอเพียง 
ประหยัด เห็นคุณค่า 

 บ่มเพาะความเป็น
พลเมืองที่ดี(รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์) 

 กิจกรรม Brain Gym 
เรียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (สัปดาห์ละ 1 หน่วย)                                            
ภาษาอังกฤษ (สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง)   ลูกเสือ (สัปดาห์ละ 1 
ชั่วโมง) 

 สรุปบทเรียน 
 บันทึกการท าการบ้าน 
 ท่องค าคล้องจอง/อาขยาน / บทเพลง 
 สมาธิ/ สวดมนต์ / กิจกรรมทางศาสนา 
 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (ทุกวันศุกร์)     
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 ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถศึกษาได้จากเอกสาร “ความรู้คู่ครู : แผนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ” ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ไดน้ าเสนอ รายละเอียดของสาระส าคัญที่ใช้สอนในแต่ละ
สัปดาห์  
 
บทน ากิจกรรมต่าง ๆ 
 
  เกริ่นน าสวดมนต์ 
   การสวดมนต์  เป็นกิจวัตรประจ าวันของศาสนิกชนที่มุ่งท าความดีทางกาย วาจา ใจ  ด้วยการ
น้อมระลึกถึงพระคุณและค าสั่งสอนขององค์ศาสดา ขอเชิญพวกเราน้อมใจกล่าวค าบูชาพร้อมกัน  ดังนี้ 
 
  ค าพิจารณาอาหาร 
   “ข้าวทุกจาน  อาหารทุกอย่าง 
   อย่ากินทิ้งขว้าง  เป็นของมีค่า 
   ผู้คนอดอยาก  มีมากหนักหนา 
   กว่าจะได้มา  เปลืองแรงเปลืองทุน 
   ขอบคุณท่านที่  ปราณีเกื้อหนุน 
   หนูขอแทนคุณ  ด้วยการท าด”ี 
 
     เกริ่นน าร้องเพลงชาติ 
  “เพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความ
ภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” 
 
  เกริ่นน าเพลงสรรเสริญพระบารมี 
   “พวกเราทั้งหลายพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพ่ือถวายพระเกียรติยศและแสดง
ความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยอย่าง
หาประมาณมิได้” 
   “ด้วยความส านึกและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  
เราทั้งหลายจงพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี” 
 
  เกริ่นน านั่งสมาธิ  (จากเพลงนั่งสมาธิ  ของ  ศ.กิตติคุณ  อ าไพ  สุจริตกุล) 
   “นั่งขัดสมาธิให้ดี  สองมือวางทับกันทันที  หลับตาตั้งตัวตรงซี  ตั้งสติให้ดีภาวนาในใจ   
พุทโธ  พุทโธ  ยุบพอง  ยุบพอง” 
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ก าหนดการสอน 
 
                                       ก าหนดการสอน  20  สัปดาห์ : ภาคเรียนที่ 1 

สัปดาห์ที่ 1 
วันที่ 

ช่วงเวลา 
1 2 3 4 5 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. แนะน าตนเอง,
แนะน าคร ู
2. การท าความรู้จัก
เพื่อนใหม ่

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายสร้าง
ความคุ้นเคย 
2. แนะน าบุคคล
และสถานท่ี 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายสร้าง
ความคุ้นเคย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. นักเรียนเลา่เรื่อง
สั้นๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายสร้าง
ความคุ้นเคย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. นั่งสมาธิ 

ก่อนเรียนรู ้
1. แนะน าการ
ปฏิบัติต่อผู้อื่น 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าประสบการณ ์

การเรียนรู้ 
1. สนทนาเกี่ยวกับ
ห้องเรียน/เพื่อน  
2. เล่าประสบการณ ์

การเรียนรู้ 
1. ส ารวจรอบๆ
โรงเรียน 
2. แนะน าบุคคลใน
โรงเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทักษะการฟัง 
3. รูปร่าง/ขนาด 

การเรียนรู้ 
1. ฝึกกวาดสายตา 
2. รูปร่าง/ขนาด
(เล็ก- ใหญ่) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ฟังนิทาน
คุณธรรม(วินัย) 
3. ร่วมก าหนด
กติกาห้องเรียน 
4. รูปร่าง/ขนาด
(เล็ก- ใหญ่) 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. ท่องบทร้องเล่น 
2. การปฏิบัติตน
เมื่ออยู่ร่วมกัน 

การเรียนรู้ 
1. ฟังเพลง/บทร้อง
เล่น 
2. ทบทวนและเล่า
สิ่งที่พบเห็นตอนเช้า  

การเรียนรู้ 
1. ส ารวจห้องเรยีน 
2. เล่าสิ่งที่พบเห็น 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. การปฏิสมัพันธ์
กับผู้อื่น 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. เล่นเกม 

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
2. ฝึกท่องพยัญชนะ
ไทย 
3. แนะน า/ฝึกสวด
มนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. เล่านิทาน 
2. ท่องพยัญชนะ
ไทย/อังกฤษ 
3. แนะน าการแต่ง
กาย 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ามารยาท 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ-แม ่
- ผู้ใหญ ่
2. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
3. ท่องบทร้อย
กรอง/ร้องเล่น 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
2. แนะน ามารยาท 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ-แม ่
- ผู้ใหญ ่
3. ท่องพยัญชนะ
ไทย 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
2. แนะน ามารยาท 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ-แม ่
- ผู้ใหญ ่
3. ท่องพยัญชนะ
ไทย 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี
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สัปดาห์ที่ 2 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

1 2 3 4 5 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทาย/บทร้อย
กรอง 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าประสบการณ ์
4. ทบทวนกติกา
ข้อตกลงใน
ห้องเรียน/หนา้ที่
สมาชิกที่ด ี

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทาย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3.เหตุการณ์รอบตัว 
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตนตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
4. ทบทวนมารยาท
ต่อผู้อื่น/การปฏิบตัิ
ตามกติกา 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
4. ทบทวนมารยาท
ต่อผู้อื่น/หน้าท่ี
สมาชิกที่ดีของห้อง 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. นั่งสมาธิ 
4. เล่าเหตุการณ์
ประจ าวัน 
5. ทบทวนกติกา
ข้อตกลง/มารยาท 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. รูปร่าง/ขนาด 
(หนา-บาง) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ฝึกออกเสียง
พยัญชนะ 
3. รูปร่าง/ขนาด  

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ออกเสียงสระ 
ลีลามือ 
3. รูปร่าง/ขนาด
(สูง-ต่ า) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ออกเสียงค า บท
ร้องเล่น 
3. รูปร่าง/ขนาด
(ใกล้-ไกล) 

การเรียนรู้ 
1.ทบทวน สระ 
พยัญชนะ 
2. ฝึกลีลามือ 
3. รูปร่าง/ขนาด
(บน-ล่าง ฯ) 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. บทร้องเล่น 
2. ฝึกอ่าน/วาดภาพ
ระบายส ี

การเรียนรู้ 
1. ท่องอักษร A-Z 
2. ฝึกลีลามือ 
อักษร A B C D 

การเรียนรู้ 
เลือกหัวหน้าช้ัน 
และคณะกรรมการ
ช้ันเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ฟังนิทาน /วาด
ภาพ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. เล่นเกม 

ก่อนเลิกเรียน 
1. ทบทวนกิจกรรม
ในวันน้ี 
2. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
3. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
4. ท่องบทร้องเล่น/
ร้อยกรอง 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ครูอ่านให้ฟัง : 
นิทานคุณธรรม
(การอยู่รวมกัน
อย่างมีความสุข) 
2. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
3. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
4. ท่องบทร้องเล่น/
ร้อยกรอง 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ครูอ่านให้ฟัง :
นิทานคุณธรรม(การ
อยู่รวมกันอย่างมี
ความสุข) 
2. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
3. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
4. ท่องบทร้องเล่น/
ร้อยกรอง 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สนทนาวิธีการ
อยู่ร่วมกันในห้อง
อย่างมีสันตสิุข 
2. ก าหนดมารยาท
วิธีปฏิบัติการอยู่
ร่วมกัน 
3. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
4. ทบทวนบทเรียน 
5. ท่องบทร้องเล่น/
ร้อยกรอง 
6. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ทบทวนบนเรียน 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
3. ท่องบทร้องเล่น/
ร้อยกรอง 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี
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สัปดาห์ที่ 3 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

11 12 13 14 15 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทาย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าประสบการณ ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทาย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าประสบการณ ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทาย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าประสบการณ ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทาย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าประสบการณ ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทาย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. เล่าประสบการณ ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. เล่าเรื่อง
ประสบการณ ์
3. รู้จักจ านวน 0-
10 ความหมายของ
จ านวนจากสิ่งท่ีมอง
ที่เห็น 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. บอกเรื่องราว
จากเรื่องที่ฟัง 
3. รู้จักจ านวน 0-
10 : ความหมาย
ของจ านวนจากสิ่งท่ี
มองที่เห็น 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ฝึกออกเสียง
พยัญชนะ เสียง
เหมือนกัน 
3. รู้จักจ านวน 0-
10 : ความ หมาย
ของจ านวนจากสิ่งท่ี
มองเห็น 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ลีลามือ สระอา 
3. รู้จักจ านวน 0-
10 : ความหมาย
ของจ านวน 0 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สังเกตพยัญชนะ
จากเพลง 
3. รู้จักจ านวน 0-
10 : ความ 
หมายของจ านวน
จากสิ่งท่ีมองเห็น 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3. การพูดทักทาย
และตอบรับค า
ทักทาย :Hi ,Hello 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3. การพูดทักทาย
และตอบรับค า
ทักทาย:Hi ,Hello 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน าการเรยีน
วันต่อไป 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
- บันทึกการบ้าน 
3. ท่องพยัญชนะ/
จ านวน 1-10 
4. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ครูอ่านให้ฟัง : 
นิทานคุณธรรมการ
อยู่ร่วมก้น/ผู้น าผู้
ตาม 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
4. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ครูอ่านให้ฟัง :
นิทานคุณธรรมการ
อยู่ร่วมก้น/ผู้น าผู้
ตาม 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
4. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง            
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
3. การเลือกผู้น าใน
ห้องเรียน 
4. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ- แม่ 
ญาตผิู้ใหญ ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
4. สวดมนต ์                         
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง วันวิสาขบูชา  (วันที่ 11 – 15)  
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สัปดาห์ที่ 4 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

16 17 18 19 20 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. เล่าประสบการณ ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. เล่าประสบการณ ์
4. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทาย 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. ทบทวนการ
ปฏิบัติตามกติกา
ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ฝึกเขียนสระ 
3. รู้จักจ านวน 0-
10 : ความหมาย
และการเขียน
สัญลักษณ์ แทน
จ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอา  ( เขียน
สระอา) 
3. จ านวนนับ 0-10 
: การเปรียบเทียบ
จ านวนมากกว่าและ
น้อยกว่า 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอา (ประสม
ค าสระอา) 
3. ความหมายของ
จ านวนและการ
เรียงล าดับของ
จ านวน 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอา : สร้างค า
ใหม่  
3. ความหมายของ
จ านวน การ
เปรียบเทยีบจ านวน
และการเรียง
จ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอ ี:ออก
เสียง/เขียนสระอ ี
3. จ านวน 0-10 : 
แบบฝึก 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3. การแนะน า
ตนเอง What’s 
your name? 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3. การแนะน า
ตนเอง What’s 
your name? 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ-แม ่
ญาตผิู้ใหญ ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ-แม ่
ญาตผิู้ใหญ ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ-แม ่
ญาตผิู้ใหญ ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ-แม ่
ญาตผิู้ใหญ ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ทบทวน 
- การกล่าวลา 
- การไหว้พ่อ-แม ่
ญาตผิู้ใหญ ่
3. ท่องร้องเล่น/บท
ร้อยกรอง 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ครูคือคนส าคัญ  (วันที่ 16 – 20)  
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สัปดาห์ที่ 5 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

21 22 23 24 25 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3 ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3 ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2.สระ อี : ฝึก
ประสมค าและ
เขียน) 
3. จ านวน 5 มา
จากไหน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ  อี  ค า
ประสมสระอ ี             
3. จ านวน 6 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ  อี  (สร้าง
ค าใหม)่ 
3.จ านวน 7 มาจาก
ไหน 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ อู (ฝึก
ประสมค า/เขียน 
สระอ ู) 
3. จ านวน 8 มา
จากไหน 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ตอบค าถามจาก
เรื่องที่ฟัง   
3.จ านวน 0-10 : 
ท าแบบฝึกหัด 
 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3. การทักทาย  
และการตอบรับ 
Good  morning,  
Good  
afternoon   

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3. การทักทาย  
และการตอบรับ 
Good  morning,  
Good  
afternoon   

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
3. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ฟังเรื่องที่อ่าน 
(ความพอเพียง/
ประหยดั/คุม้ค่า 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้องจ้อง 
/บทร้อยกรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ฟังเรื่องที่อ่าน 
(ความพอเพียง/
ประหยดั/คุม้ค่า 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้อง
จ้อง/บทร้อยกรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง (ความ
พอเพียง/ประหยัด/
คุ้มค่า 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาย 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สนทนาเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟัง 
2. สร้างข้อตกลง
การใช้สิ่งของอย่าง
ประหยดัร่วมกัน
ของห้องเรียน 
3. ท่องบทอาขยาน  
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง วันสุนทรภู่  (วันที่ 21 – 25)  
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สัปดาห์ที่ 6 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

26 27 28 29 30 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจและเล่า
ประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล 
2. วงกลมแห่ง
ความไว้วางใจและ
เล่าประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล 
2. วงกลมแห่ง
ความไว้วางใจและ
เล่าประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล 
2. วงกลมแห่ง
ความไว้วางใจและ
เล่าประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2.สระอู :อ่านแจกลูก
สะกดค า 
3. จ านวน 9 มาจาก
ไหน 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอู  (สร้างค า
ใหม่ ด้วยปากเปล่า) 
3. จ านวน 10 
มหัศจรรย ์

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอ ู (แจกลูก
สะกดค า)         
3. จ านวน 10 
มหัศจรรย ์
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอู  (ออก
เสียงแจกลูกสะกด
ค า )        
3. จ านวน 10 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอ (ฝึก
สะกดค าและแจก
ลูกค าและเขียน) 
3. จ านวน 10 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. การทักทายและ 
การตอบรับ Good  
evening/Goodbye 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. การทักทายและ 
การตอบรับ Good  
evening/Goodbye 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ทบทวนการใช้
สิ่งของอย่างประหยัด 
3. ท่องค าคล้องจ้อง 
/บทร้อยกรอง   
4 .สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบา้น 
2. ทบทวนการใช้
สิ่งของอย่างประหยัด 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ฟังนิทาน
คุณธรรมเกี่ยวกับ
สิทธิ /การท า
หน้าท่ีของสมาชิก
ที่ดี เช่น ลูกท่ีดี 
นักเรียนท่ีดี เป็น
ต้น 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้องจ้อง 
/บทร้อยกรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ฟังนิทาน
คุณธรรม “ลูกท่ีดี  
สมาชิกที่ด”ี  
2.สร้างข้อตกลง
การท าหน้าท่ีลูกท่ี
ดี นักเรียนท่ีด ี
3.บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบท
อาขยาน 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ท าประชามติ 
ข้อตกลงสิทธิ การ
ท าหน้าที่ “ลูกท่ีดี 
เพื่อท่ีดี” 
3. ท่องบท
อาขยาน 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระ
บารม ี

 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ฝนจ๋า  (วันที่ 26 – 30)  
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สัปดาห์ที่ 7 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

31 32 33 34 35 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล 
2. เล่า
ประสบการณ ์
3. การปฏิบัติ 
(ตามสิทธิ/หน้าท่ี/
ความรับผิดชอบ
การท าหน้าท่ี
สมาชิกที่ดีของที่
บ้านและ
ห้องเรียน) 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบ
ไทย/สากล 
2. เล่า
ประสบการณ ์
3. การปฏิบัติ 
(ตามสิทธิ/หน้าท่ี/
ความรับผิดชอบ
การท าหน้าท่ี
สมาชิกที่ดีของที่
บ้านและ
ห้องเรียน) 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2.เล่าประสบการณ ์
3. การปฏิบัติ (ตาม
สิทธิ/หน้าท่ี/ความ
รับผิดชอบการท า
หน้าท่ีสมาชิกที่ดีของ
ที่บ้านและห้องเรยีน) 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2.เล่าประสบการณ ์
3. การปฏิบัติ (ตาม
สิทธิ/หน้าท่ี/ความ
รับผิดชอบการท า
หน้าท่ีสมาชิกที่ดีของที่
บ้านและห้องเรียน)) 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
3. การปฏิบัติ (ตาม
สิทธิ/หน้าท่ี/ความ
รับผิดชอบการท าหน้าที่
สมาชิกทีด่ีของที่บ้าน
และห้องเรยีน) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ เอ :ฝึก
สะกด/เขียน) 
3. จ านวน 6:เพิ่ม
อีกเท่าไหรเ่ป็น 
10 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ เอ  (สร้าง
ค าใหม่แต่ง
ประโยคด้วยปาก
เปล่า) 
3. จ านวน 10 : 
รูปร่างของ 10 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ โอ : ฝึก
ประสมค า 
3. จ านวน 10 : นับ 
10 แบบไหน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระโอ: พูดเกี่ยวกับ
ค าที่ตนมี
ประสบการณ์ค าสระ
โอ  
3. จ านวน 10 : 
ทบทวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระโอ  อ่านแจกลูก
สะกดค า 
3. จ านวน 0-10 : 
ทบทวน 

พักกลางวัน 
1.ล้างมือ/แปรงฟัน    2.สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3.ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร
( A  C  E  I  M  
N  O ) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3.ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร 
( A  C  E  I  M  
N  O ) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. สะท้อนผลการ
ใช้สิ่งของอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า 
3.ท่องค าคล้องจ้อง 
/บทร้อยกรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน   
2. สะท้อนผลการ
ใช้สิ่งของอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า 
3. ท่องสูตรคูณ   
4. ท่องค าคล้อง
จ้อง/บทอาขยาน  
5 . สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ท่องสูตรคูณ   
3. ท่องค าคล้องจอง/         
บทอาขยาน   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน   
2. ท่องสูตรคูณ   
3. บทอาขยาน         
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน  
2. ท่องสูตรคูณ   
3. ท่องบทอาขยาน   
4. สวดมนต ์      
5. ร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารม ี

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง เรื่องของสัตว์ (วันที่ 31 – 35)  
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สัปดาห์ที่ 8 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

36 37 38 39 40 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
ความดีที่ท า /
เหตุการณ์ตา่งๆ  

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
ความดีที่ท า /
เหตุการณ์ตา่งๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
ความดีที่ท า /
เหตุการณ์ตา่งๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
ความดีที่ท า /
เหตุการณ์ตา่งๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบ
ไทย/สากล 
2. เล่า
ประสบการณ ์
ความดีที่ท า /
เหตุการณ์ตา่งๆ  
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน (การ
พูด/หน้าที่) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอ ุ(อ่านออก
เสียง) 
3. จ านวนและการ
ล าดับที่ : ใครอยู่
ตรงไหน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอ:ุฝึกแจกลูก
สระกดค า 
3. จ านวนและการ
ล าดับที่ : ใครรู้ช่วย
บอกที 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอ ุ(ฝึกแจกลูก
สะกดค า สร้างค า
ใหม่ ) 
3. จ านวนและการ
ล าดับที ่

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระออ : ค าที่
ประสมสระ ออ 
3. จ านวนกับการ
ล าดับที ่

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระออ : ฝึก
แจกลูกสะกดค า 
(ปากเปล่า)  สรา้ง
ค าใหม่  
3. จ านวนและ
การล าดับที่  

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
2. ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร 
Letters and 
words 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
2. ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร 
Letters and 
words 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. การใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนน้ าไฟฟ้า/
กระดาษฯลฯอย่าง
ประหยดัคุ้มค่า 
3. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. การใช้
ทรัพยากร
ห้องเรียนน้ า
ไฟฟ้า/กระดาษ
ฯลฯ อย่าง
ประหยดัคุ้มค่า 
3. ท่องค าคล้อง
จอง/ บทร้อย
กรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. การใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนน้ าไฟฟ้า/
กระดาษฯลฯอย่าง
ประหยดัคุ้มค่า 
3. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. การใช้ทรัพยากร
ห้องเรียนน้ าไฟฟ้า/
กระดาษฯลฯอย่าง
ประหยดัคุ้มค่า 
3. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ประชามติ
ข้อตกลงการใช้
ทรัพยากรห้องเรยีน
ประหยดัคุ้มคา 
3. ท่องค าคล้องจอง/ 
บทร้อยกรอง   
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ข้าวที่ฉันกิน 
(วันที่ 38 – 40)  
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สัปดาห์ที่ 9 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

41 42 43 44 45 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ อิ  (อ่าน) 
3. การบวก : 
ความหมายการ
บวกโดยการน ามา
รวมกัน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอิ :ฝึกแจก
ลูกสะกดค า 
3. การบวก : 
ความหมายการบวก
โดยการน ามา
รวมกัน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2.สระอิ : สร้างค า/
ประโยค  
3. การบวกจ านวน
สองจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 9 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอะ :อ่าน
สะกดค า 
3. การบวกจ านวน
สองจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 9 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอะ : แต่ง
ประโยค 
3. การบวกจ านวน
สองจ านวนที่มี
ผลบวกไม่เกิน 9 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2.การใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารเกีย่วกับ
ส ี : What colour 
do you like ?              
          

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2.การใช้ภาษาเพื่อ
การสื่อสารเกีย่วกับ
ส ี : What 
colour do you 
like ?              

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
3. ท่องสูตรคูณ 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากร (น้ า/
ไฟฟ้า/กระดาษ
อย่างประหยดั 
คุ้มค่า 
3. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
4. ท่องสูตรคูณ 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
3. ท่องสูตรคูณ 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
3. ท่องสูตรคูณ 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง   
3. ท่องสูตรคูณ 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ข้าวที่ฉันกิน 
 (วันที่ 43 – 45)  
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สัปดาห์ที่ 10 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

46 47 48 49 50 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- ความดีที่ท า การ
รับผิดชอบ/หน้าท่ีที่
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ที่สนใจ 
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
3. หน้าท่ีรับผิดชอบ
ที่บ้าน/ห้องเรียน           
4. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. เรียงล าดับ
เหตุการณ ์
3. การบวกจ านวน
สองจ านวนผลบวก
ไม่เกิน 9 โดยการ
สลับท่ี 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนสระ 
3.การบวก : การ
สร้างโจทย์ปญัหา 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ อือ :หาค าที่
ประสมด้วยสระ อือ 
3. การบวก 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ อือ : สร้าง
ค า แต่งประโยค 
3. การบวก : 
ความหมาย 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระไอ :ออก
เสียง 

1. 3. การบวก: 
ความหมาย  

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

3. พูด/ถาม-ตอบให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ใกล้ตัว : What 
colour is t? 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

3. พูด/ถาม-ตอบให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง 
ใกล้ตัว : What 
colour is it? 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
บันทึกการบ้าน 
2. ใช้ทรัพยากร
ประหยดั/คุม้ค่า 
3. ท่องค าคล้องจ้อง 
/บทร้อยกรอง  
4. ท่องสูตรคูณ 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. สนทนาการใช้
ทรัพยากร
ประหยดั/คุม้ค่า 
3. ท่องบทร้อยกรอง   
4. ท่องสูตรคูณ 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากร
ประหยดั/คุม้ค่า 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. ท่องสูตรคูณ 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
2. ท่องบทอาขยาน 
3. นับตัวเลขไทย 
และอังกฤษ 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน/
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2.บันทึกการบ้าน 
3.ท่องบทร้องเล่น   
4.ท่องสูตรคูณ   
5. สวดมนต ์
6.ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง โรงเรียนของเราน่าอยู่  (วันที่ 46 – 50)  
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สัปดาห์ที่ 11 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

51 52 53 54 55 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 - สิทธิหน้าท่ี/
รับผิดชอบท่ีบ้าน/
ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 - สิทธิหน้าท่ี/
รับผิดชอบท่ีบ้าน/
ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 - สิทธิหน้าท่ี/
รับผิดชอบท่ีบ้าน/
ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 - สิทธิหน้าท่ี/
รับผิดชอบท่ีบ้าน/
ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 - สิทธิหน้าท่ี/
รับผิดชอบท่ีบ้าน/
ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระไอ : สร้างค า
ใหม่  แต่งประโยค 
3. การบวก: 
ความหมายการบวก 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนสระ 
3. การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2.สระใอ :ฝึกอ่าน
แจกลูกสะกดค า 
3. การสร้างโจทย์
ปัญหาการบวก 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระใอ :เขียนค า
สระใอ  
3. การหาผลบวก
ของจ านวน 2 
จ านวนที่มีผลลัพธ์
ไม่เกิน 10 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอะ  :อ่าน
แจกลูกสะกดค า  
3. การหาผลบวก
ของจ านวน 

2.  

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

3. อวัยวะส่วนต่างๆ
ของร่างกาย  :  
Face  Parts 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

3. อวัยวะส่วนต่างๆ
ของร่างกาย  :  
Face  Parts 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้องจอง 
/บทร้อยกรอง/บท
อาขยาน  
4. ท่องสูตรคูณ  
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการ ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. ท่องสูตรคูณ 
6. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. ท่องสูตรคูณ 
6. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. ท่องสูตรคูณ 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวนั
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น   
4. ท่องสูตรคูณ    
5. สวดมนต ์  
6. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง โรงเรียนของเราน่าอยู่  (วันที่ 51 – 55)  
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สัปดาห์ที่ 12 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

56 57 58 59 60 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ เอะ : ฝึก
อ่าน สร้างค าใหม่
เขียนค า 
3. การหาผลบวก
ของจ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอัว : ฝึกอ่าน
ข้อความที่ประสม
ด้วยสระอัว 
3. การหาผลบวก
ของจ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอัว : แต่ง
ประโยค                   
3. การหาผลบวกของ   
จ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอัวะ : ฝึก
อ่านข้อความ 
3. การหาผลบวก
ของจ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอัวะ : ออก
เสียงเขียนค าที่
ประสม 
3. การหาผลบวก
ของจ านวน 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าสั่งง่าย ๆ
เกี่ยวกับอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ  ของร่างกาย  
:  Face   parts          

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าสั่งง่ายๆ
เกี่ยวกับอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ  ของร่างกาย  
:  Face   parts          

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องค าคล้องจอง/ 
บทร้อยกรอง  
4. ท่องสูตรคูณ 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า 
4. ท่องบทร้อยกรอง 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการ.ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า 
4. ท่องบทอาขยาน 
5. ท่องสูตรคูณ 
6. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. แนะน าการเรยีน
และวินัย 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ฟังเพลง/ท่องบท
อาขยาน 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น   
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง กฎ ระเบียบการอยู่รวมกัน  (วันที่ 51 – 55)  
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สัปดาห์ที่ 13 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

61 62 63 64 65 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1 ทักทายแบบไทย/
สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 
3. ทบทวนกติกา
ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนสระเอะ  
สระอัว 
3. การลบ : 
ความหมายการลบ 
(เอาออกไป) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระโอะ:อ่าน
ประสมค า 
3. การลบ:ประโยค
สัญลักษณ์การลบ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระโอะ : แต่ง
ประโยค                    
3. การลบ : 
ประโยคสญัลักษณ์
การลบ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอา : อ่าน 
3. การลบ : 
เหลืออยู่เท่าไหร่   

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอา :ฝึก
ประสมค า อ่าน 
เขียน 
3. การลบ : 
เหลืออยู่เท่าไหร่     

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียน 
:  Things  in 
classroom 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียน 
:  Things  in 
classroom 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการ ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. สวดมนต ์  

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการ ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. สวดมนต ์  

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องร้องเล่น 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันตอ่ไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน  (วันที่ 61 – 65)  
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สัปดาห์ที่ 14 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

66 67 68 69 70 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 สิทธิ การท าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ (บ้าน/
ห้องเรียน) 
 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. วงกลมแห่งความ
ไว้วางใจ 
3. สิทธิการท า
หน้าท่ีรับผดิชอบ
(บ้าน/ห้องเรียน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอาะ :แต่ง
ประโยคด้วยปาก
เปล่า 
3. การลบ:ประโยค
สัญลักษณ์การลบ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอาะ : สร้าง
ค าใหม ่
แต่งประโยค 
3. การลบ :ประโยค
สัญลักษณ์การลบ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนสระที่
เรียนมาแล้ว  
3. การลบ:ประโยค
สัญลักษณ์การลบ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอ า:อ่านออก
เสียง บอก
ความหมาย 
3. โจทย์ปัญหาการ
ลบ 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระอ า  (เขียน
เรื่องตาม
จินตนาการ  
3. การลบ: เหลืออยู่
เท่าไหร ่
 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียน 
:  Things  in 
classroom 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
สิ่งของในห้องเรียน 
:  Things  in 
classroom 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน าการ
เรียนรู้วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน าการ
เรียนรู้วันต่อไป 
2. สะท้อนการ ใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน   
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน  (วันที่ 61 – 65)  
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สัปดาห์ที่ 15 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

71 72 73 74 75 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. สะท้อนการท า
หน้าท่ีรับผดิชอบ
(บ้าน/ ห้องเรียน) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. อ่านค าแต่ง
ประโยคสระอ า   
3. การหาค าตอบ
ของการลบจ านวน    

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ อึ :อ่าน คัด
ไทย 
3. การหาค าตอบ
ของการลบจ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ อึ : ฝึกอ่าน/
เขียน 
3. การหาค าตอบ
ของการลบจ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนสระอ า 
3. การหาค าตอบ
ของการลบจ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนสระอึ  
3. การหาค าตอบ
ของการลบจ านวน 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล.
ใกล้ตัว  
Teacher และ 
Student 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล.
ใกล้ตัว  
Teacher และ 
Student 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรยีน
อย่างประหยดั 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรยีน
อย่างประหยดั 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทอาขยาน 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. สะท้อน/
ปรับปรุงกติกา
ห้องเรียน 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทอาขยาน 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. ประชามติกติกา
ในห้องเรียน 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทอาขยาน   
5. สวดมนต ์
6. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ข้ามเวลาหาอดีต  (วันที่ 74 – 75)  
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สัปดาห์ที่ 16 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

76 77 78 79 80 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
- สิทธิ หน้าที่และ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระแอ: ฝึกอ่าน
ค าประสม 
3. การเตรยีมความ
พร้อมทางเรขาคณิต   

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระแอะ : แต่ง
ประโยค 
3. การเตรยีมความ
พร้อมทางเรขาคณิต   

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระแอะ: สร้าง
ประโยค 
3. การเตรยีมความ
พร้อมทางเรขาคณิต 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระแอะ : เขียน
อิสระ 
3. การเตรยีมความ
พร้อมทางเรขาคณิต 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวน สระแอ 
สระแอะ  
3. การเตรยีมความ
พร้อมทางเรขาคณิต 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2.สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. จ านวนนับ : 
Let’s count from 
one to ten 
please. 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. จ านวนนับ : 
Let’s count from 
one to ten 
please. 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน  
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรห้องเรยีน
ให้ประหยดั/คุม้ค่า 
3. บันทึกการบ้าน 
4. ท่องบทอาขยาน   
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ทบทวนการท า
หน้าท่ีตามความ
รับผิดชอบของ
สมาชิกห้อง 
4. ท่องบทอาขยาน 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. เลือกผู้น า ผูต้าม
ในห้องเรียนครั้งท่ี 2 
4. ท่องบทอาขยาน 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน  
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง วันใสใจธรรม  (วันที่ 76 – 80)  
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สัปดาห์ที่ 17 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

81 82 83 84 85 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
/เหตุการณ์/ท า
หน้าท่ี/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
/เหตุการณ์/ท า
หน้าที่/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
/เหตุการณ์/ท า
หน้าท่ี/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
/เหตุการณ ์

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
/เหตุการณ ์

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอีย:อ่าน
สะกดค า 
3. จ านวนที่
มากกว่า 10 : 
ความหมายของ 
“13” 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอีย : สร้าง
ค าใหม ่
3. จ านวนที่
มากกว่า 10 : 
ความหมายของ 
“13” 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอียะ:แยก
เสียงค าท่ีประสม
สระเอีย, เอียะ  
3. จ านวนที่มากกว่า 
10 : ความหมายของ 
“16  กับ 20” 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ อือ : สร้าง
ค า  
3. จ านวนที่
มากกว่า 10 : 
ความหมายของ 
“16 กับ 20” 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ค าประสมสระ
เอียะ เอีย  : ฝึกแต่ง
ประโยคปากเปล่า 

3. 3. จ านวนที่
มากกว่า 10 : แบบ
ฝึก 

พักกลางวัน 
1.ล้างมือ/แปรงฟัน    2.สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ : 
shape 1 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ : 
shape 1 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่อง บทร้อย
กรอง   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทร้อยกรอง 
/บทอาขยาน 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทอาขยาน 
5. ท่องสูตรคูณ   
6. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบา้น 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. ให้ปลูกต้นไมค้น
ละ1 ต้น 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทอาขยาน 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง วันปิยมหาราช  (วันที่ 81 – 85)  



22 

สัปดาห์ที่ 18 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

86 87 88 89 90 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ์
วันหยุด 
3. ทบทวนกติกา
การท าหน้าท่ี/
รับผิดชอบตาม
กติกาห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ์
ความดีที่ท า 
 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ์
ความดีที่ท า 
 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
/ข่าว/เหตุการณ ์

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
/ข่าว/เหตุการณ ์

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอือ : อ่าน
สะกดค า 
3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
จ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอีย เอือ : 
ฝึกออกเสียง เขียน
แต่งประโยคง่าๆ 
3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
จ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอือ :คัด
ลายมือ  
3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
จ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเอือ :ค ามี
วรรณยุกต ์
3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
จ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนสระเอือ 
สระเอือะ 

4. 3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
จ านวน 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
2. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ : 
shape 2 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
2. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ : 
shape 2 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น   
4. สวดมนต ์
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทอาขยาน 
5. ท่องสูตรคูณ   
6. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น 
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน  
3. ท่องบทร้องเล่น 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ว่าวล้อลม  
(วันที่ 86 – 90)  
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สัปดาห์ที่ 19 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

91 92 93 94 95 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
วันหยุด/เหตุการณ์
ต่างๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
ความดีที่ท า 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
เหตุการณ ์

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเออ : เขียนค า
ที่มีสระเออ 
3. จ านวนที่
มากกว่า 10 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเออ : สร้าง
ค าใหม ่
3. จ านวนที่
มากกว่า 20 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระเออะ : แต่ง
ประโยค 
3. จ านวนที่
มากกว่า 20 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ เออะ : แต่ง
ประโยค 
3. การใช้สัญลักษณ์
แทนจ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 

5. 2. ทบทวนสระ เออ 
สระ เออะ 

6. 3. จ านวนที่
มากกว่า 20 : การ
เรียงล าดับ 

พักกลางวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภาคบ่าย การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
 2. สอบภาคปฏิบตัิ
ภาษาอังกฤษ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
2. สอบภาคปฏิบตัิ
ภาษาอังกฤษ 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น   
4. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน าการเรียนรู้
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนการใช้
ทรัพยากรให้
ประหยดั/คุม้ค่า 
4. ท่องบทร้อยกรอง   
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. สะท้อนและ
จัดท าผลงานการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั/ คุ้มค่า  
4. ท่องบทร้องเล่น 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุปบทเรยีน 
แนะน ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. จัดแสดงผลงาน
การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยดั/ 
คุ้มค่า  
4. ท่องบทร้อยกรอง 
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน  
2. ท่องบทอาขยาน  
3. สวดมนต ์
4. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 
 
 
 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง ว่าวล้อลม  
(วันที่ 91 – 95)  
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สัปดาห์ที ่20 
 

วันที่ 
ช่วงเวลา 

96 97 98 99 100 

ภาคเช้า ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่า
ประสบการณ์
วันหยุด 
3. ทบทวนการท า
หน้าท่ี/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่า
ประสบการณ ์
ความดีที่ท า 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่า
ประสบการณ ์
/ข่าวสั้นๆ/การท า
หน้าท่ี/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน 
 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่า
ประสบการณ ์
ข่าวสั้นๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าเรื่องที่
ประทับใจ(ภาคเรียน
ที่ 1) 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนค าท่ี
ประสมสระที่เรียน
ผ่านมาแล้ว 
3. การใช้สัญลักษณ์
แทนจ านวนท่ี
มากกว่า 30 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนค าท่ี
ประสมสระที่เรียน
ผ่านมาแล้ว 
3. การเปรียบเทียบ
จ านวนที่มากกว่า 20 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. บททดสอบ  
3. จ านวนที่
มากกว่า 20 :การ
เปรียบเทยีบ 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนการพูด 
3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
จ านวน 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 

7. 2. ทดสอบปลาย
ภาคเรยีนที่ 1    
(ภาษาไทย) 

8. 3. ทดสอบปลาย
ภาคเรยีนที่ 1 

9. (คณิตศาสตร์) 
พักกลางวัน 

1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ
ภาคบ่าย การเรียนรู้ 

1. Brain Gym 
 
 
 
 
2. ครูจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
 
2. ครูจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

การเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

ก่อนเลิกเรียน 
1. สรุป/ทบทวน
บทเรียน 
2. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. ท่องสูตรคูณ   
5. สวดมนต ์

กอ่นเลิกเรียน 
1. สรุป/ทบทวน
บทเรียน 
2. แนะน ากิจกรรม
วันต่อไป 
3. ท่องบทร้อย
กรอง/อาขยาน 
4. ท่องสูตรคูณ   
5. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ท่องบทร้อย
กรอง/อาขยาน 
2. ท่องสูตรคูณ   
3. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. ท่องบทร้อย
กรอง/อาขยาน 
2. ท่องสูตรคูณ   
3. สวดมนต ์

ก่อนเลิกเรียน 
1. กิจกรรมวันปิด
เทอม 
2. สวดมนต ์
3. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 
 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ  : เรื่อง สุขสันต์วันก่อนปดิ   

 (วันท่ี 98-100) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนท่ี 1) 

mv 

ท 


