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       ก ำหนดกำรสอน 200 วัน : ชั้น ป.1 
   ได้จัดวางก าหนดการสอนภาคเรียนละ 20  สัปดาห์ โดยเน้นความสอดคล้องและเอ้ือต่อการพัฒนา 
ผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์และเกิดความคิดรวบยอด หลักการ และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นให้ขยับต่อ
ยอด เพ่ิมพูน และซับซ้อนขึ้นตามช่วงเวลาอย่างเป็นล าดับ ดังนี้  
     1. สาระการเรียนรู้ มีการเรียงล าดับให้สอดคล้องกับแนวการสร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองที่ด ีธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละวิชาที่มีความเป็นศาสตร์เฉพาะ เช่น วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาภาษาอังกฤษ  
     2. เวลาเรียนสัมพันธ์กับการท างานของสมองและจังหวะเวลาในวิถีชีวิตจริงของนักเรียน เช่น 
ไดจ้ัดให้เรียนรู้วิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ในภาคเช้า ตามแนวคิดที่ว่า ช่วงเวลาเช้า สมองยังพร้อมเรียนรู้
เรื่องราวที่เป็นหลักการ ทฤษฎีในศาสตร์ต่าง ๆ ส่วนภาคบ่าย จัดเป็นการเรียนรู้หน่วยบูรณาการสาระการ
เรียนรู้ เน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายของผู้เรียนได้ลงมือส ารวจ ค้นหาได้ฝึกผ่านเครื่องมือต่าง ๆ  
และทักษะชีวิตให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ส าคัญ หรือสถานการณ์ในฤดูกาลตามในชีวิตจริง 
    3. กระบวนการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความกระตือรือร้น  
ธรรมชาติการเรียนรู้ วุฒิภาวะและลักษณะการท างานของสมองในเด็กชั้น ป.1 ดังนี้ 
        1) การพัฒนาความเป็นพลเมืองของนักเรียนชั้น ป.1  มุ่งเน้นการเตรียมความเข้าใจ  
และคุณลักษณะเบื้องต้นโดยบ่มเพาะผ่านกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในวิถีชีวิตจริง ได้แก่  

      ความพอเพียง เน้นบ่มเพาะให้รู้จักการประหยัด และเห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้ 
และทรัพยากรในชีวิตประจ าวัน และให้ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

      สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เน้นให้รู้ในสิทธิที่พึงได้รับของตนเอง และบุคคล 
ใกล้ตัว รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและบุคคลใกล้ตัวและสามารถปฏิบัติหน้าที่พ้ืนฐานง่าย ๆ ทั้งต่อ
ตนเองและสังคมในฐานะสมาชิกได้อย่างรับผิดชอบ เช่น การเป็นลูกท่ีดี เป็นเพ่ือนที่ดี การเป็นนักเรียน     
ที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน เป็นต้น  โดยบ่มเพาะและพัฒนาผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

  กิจกรรมประจ าวัน เช่น กิจกรรมยามเช้าของแต่ละวัน หลังการทักทาย 
การถ่ายเทประสบการณ์ประจ าสัปดาห์หรือเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ตามกิจกรรมเล่าประสบการณ์แล้ว จะเป็น
ช่วงเวลาในการให้โอกาสนักเรียนได้สะท้อนตนเองและเพ่ือนๆ  เกี่ยวกับการมีมารยาท การปฏิบัติตนอย่างมี
ความเคารพต่อสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การท าหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของสังคม เป็นต้น 

  กิจกรรมพักกลางวัน เป็นช่วงเวลาการสอดแทรกบูรณาการความมีวินัย รู้จัก 
อดทนรอคอย และดูแลบริการตนเองและผู้อื่นในการรับประทานอาหารกลางวัน และการเก็บล้าง  

  กิจกรรมก่อนเลิกเรียน เป็นช่วงเวลาการสะท้อนคิด สรุปบทเรียนรายวัน 
รายวันอย่างสม่ าเสมอ แนะน ากิจกรรมขั้นตอนต่อไปเพื่อให้วางแผนเตรียมตัวล่วงหน้าส าหรับการเรียนรู้ มี
กิจกรรมการทบทวนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้สิ่งของและทรัพยากรของห้องอย่างประหยัดและคุ้มค่า และฝึก
สวดมนต์และบ่มเพาะความเป็นพลเมืองที่ดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      2) วิชาภาษาไทย เน้นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based 
Learning) โดยมีการวาง road map ขั้นตอน กิจกรรมการสอนตามหลักการสอนภาษาไทยโดยใช้สมองเป็น
ฐาน  ทั้งนี้ครูที่ใช้แบบเรียนและหรือหนังสือเรียนที่แตกต่างกันไป สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมตามเนื้อหาใน
แบบเรียน ที่ใช้สอนเป็นหลักได้           
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                       3) วิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นการคิดแก้ปัญหาโดยใช้
สถานการณ์ปัญหา เป็นสื่อหลัก  ซึ่งมีการล าดับเนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนรู้ตามลักษณะธรรมชาติ ความคิด
รวบยอดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
  การเรียนรู้แบบบูรณาการในภาคบ่ายเป็นช่วงเวลาการเรียนรู้ทีเ่น้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหว
ร่างกาย ได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ มีหัวเรื่องสอดคล้องตามเหตุการณส์ าคัญ
ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น วันส าคัญ  การงานในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เรื่องราวที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในช่วงเวลานั้น ๆ และก่อนเลิกเรียน จัดเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะการเป็นสมาชิกท่ีดีในมิติการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีลักษณะความพอเพียง เห็นคุณค่าของสิ่งของเครื่องใช้และทรัพยากรชาติ จึงใช้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งความเป็นพลเมืองไทยที่ดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นต้น 
        4) วิชาภาษาอังกฤษ ถือเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการเตรียมการเพ่ือการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ได้จัดให้เรียนตามแผนการสอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยในแผนการสอนนี้  จัดให้เรียนในช่วงบ่าย
สัปดาห์ละ 2 วัน  วันละ 1 ชั่วโมง ครูเลือกวันและเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เอง และยังบูรณาการทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างง่ายในชีวิตประจ าวันไดต้ลอดวันตามบริบทของการปฏิบัติในโรงเรียน
ตนเอง  ส าหรับหนังสือแบบเรียนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์พกพานั้น คือ Project Play and learn ซึ่งมีการ 
ออกเสียงโดยเจ้าของภาษาเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนได้ แต่ครูยังสามารถเลือกใช้ สื่อหนังสือเรียนอ่ืน ๆ 
แทนไดต้ามความเหมาะสม   
      5) วิชาประวัติศาสตร์ตามท่ีกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนดให้เรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เมื่อเป็นหน่วยบูรณาการ ครูจึงควรออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือใช้ตัดสินผลและประเมินในการผ่านรายวิชาประวัติศาสตร์ให้ชัดเจน 
              6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้            
                            - วิชาลูกเสือ ได้จัดน าเสนอไว้ต่างหากใน
ภาคผนวกเพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการให้เหมาะสมตามบริบทโรงเรียน 
ทั้งนี้ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  
                - กิจกรรมชุมนุม/ชมรม เป็นช่วงเวลาที่นักเรียน
ไปร่วมกับพ่ี ๆ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้โดยหลักการแล้ว
ไม่ควรเป็นช่วงเวลาที่เรียนเนื้อหาเพิ่มหรือติว แต่ควรจัดเป็นช่วงเวลา ให้นักเรียนได้รวมกลุ่มกับพ่ีๆได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน  นักเรียนได้น าความรู้หรือประสบการณ์ในห้องเรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
โดยรวมก็จะมีคุณค่ายิ่ง เป้าหมายคือ การให้เด็กได้เรียนรู้โลกอยู่ในวิถีชีวิตความเป็นจริง คิดอ่านที่จะท าอะไรที่
เป็นการชี้แนะชี้น าสังคมได้ด้วย เช่น กลุ่มท่ีให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะ และปัญหาสุขภาพ 
เน้นการรณรงค์ให้ผู้คนร่วมมือกัน ปลูกผักรับประทานในครัวเรือน เกิดเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกาย 
กล่าวคือ สร้างบรรยากาศท างานร่วมกัน เป็นการออกก าลังกายไปด้วยกัน เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพที่ยัง่ยืน  
           - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หากคิดค านวณโดยเฉลี่ย นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ควรได้ท ากิจกรรมนี้จ านวน 10 ชั่วโมงต่อปี โดยประมาณ แต่ในบางโรงเรียนอาจให้นักเรียน
ได้ท าในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือให้ท ากิจกรรม เพียง 5 ชั่วโมงข้ึนอยู่กับโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  
หากโรงเรียนที่จัดให้มีกิจกรรมนี้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย ขอแนะน าว่าควรเริ่มในภาคเรียนที่ 2  
ควรให้นักเรียนได้ปฏิบัติในบริบทของโรงเรียน   เช่น การเป็นอาสาสมัครจัดหนังสือในห้องสมุด/มุมหนังสือ  
การดูแลแปลงดอกไม้ การท าความสะอาดห้องน้ า ทั้งนี้ครูควรวางแผนให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรมตาม 
ความสนใจ ออกแบบสมุดบันทึกกิจกรรมให้นักเรียน และจัดช่วงเวลาในนักเรียนได้สะท้อนการเรียนรู้จาก 
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การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
  นอกจากนี้โรงเรียนควรพิจารณากิจกรรมเสริมการเรียนรู้อ่ืนๆ ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์  
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 
  ในแต่ละสัปดาห์ควรมีช่วงเวลาประชุมร่วมกันระหว่างนักเรียนแต่ละชั้น หรือท้ังโรงเรียน เพ่ือน าเสนอ
บทเรียนในห้องเรียนของตนเอง เช่น ชั้น ป.1 ไปเล่นละครหน้ากากหรือร้องบทเพลงที่เรียนมาให้ชั้นอื่นได้ชมกัน  
นอกจากนี้ควรมีช่วงเวลาให้นักเรียนได้ท าความสะอาด จัดเก็บข้าวของส่วนตัว หรือบันทึกการเรียนรู้ ในขณะที่
คุณครูก็มีช่วงเวลาได้เตรียมการสอน ตรวจการบ้าน หรือเสวนากับเพ่ือนครู รวมทั้งอาจจัดกิจกรรมประชุม
รวมทั้งโรงเรียนเพ่ือท ากิจกรรมทางศาสนา หรือให้ความรู้อ่ืน ๆ  
  ในแต่ละภาคเรียนนักเรียนควรได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ การร่วมงานที่เป็น
วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน  การเชิญวิทยากรหรือการแสดงมาให้นักเรียนชม การชมภาพยนตร์และมี 
การเสวนาร่วมกัน การไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ไกลจากโรงเรียนจนเกินไป รวมไปจนถึงกิจกรรมลูกเสือ 
กิจกรรมงานกีฬาสี  
  ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเมื่อพร้อมตามก าหนดการสอน  โดยในช่วงต้นของเดือนแรกเน้นการท า
ความคุ้นเคยกับระบบการจัดการเรียนรู้ เน้นแบบแผนการด าเนินชีวิตในชั้นเรียนและโรงเรียน เพ่ือเป็น 
การปลูกฝังวินัย และสร้างความมั่นคงปลอดภัย ให้นักเรียนรู้ว่าตนเองจะปฏิบัติตนอย่างไร ในสถานการณ์
เช่นใด โดยช่วงเวลานี้ยังไม่ควรให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์พกพา หากกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมอาจเน้นให้เริ่ม
เรียนรู้ การเปิดปิดเครื่อง การบ ารุงรักษา แต่ยังไม่ควรเริ่มน ามาใช้เป็นสื่ออย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่สัปดาห์ 
ที่สาม จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนที่มีความเข้มข้นมากข้ึน ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพามากข้ึน 
 7.1 กระบวนกำรเรียนรู้ 
      เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และสอดคล้องกับศาสตร์และธรรมชาติวิชา ดังนี้  
  ควำมเป็นพลเมือง 
   มีแนวคิด ขั้นตอนกิจกรรม สื่อหลักและเทคนิคส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความ
เป็นพลเมือง ดังนี้ 
   กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมือง (Civic education) เป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้คณะกรรมการ 
นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองด้านการพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองดี ได้ก าหนด 
ความเป็นพลเมือง ดังนี้ 
 พลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยสามารถสรุปคุณสมบัติได้ 6 ประการดังต่อไปนี้ 

1. พึ่งตนเองและรับผิดชอบตนเองได้ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของระบบอุปถัมภ์ 
2. เคำรพสิทธิผู้อื่น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้เป็นไปตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 28 ที่บัญญัติว่า “บุคคลย่อมใช้ ... สิทธแิละเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น”  

3. เคำรพควำมแตกต่ำง มีทักษะในการฟัง และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเอง 
4. เคำรพหลักควำมเสมอภำค เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น และเห็นคนเท่าเทียมกัน 

มองคนเป็นแนวระนาบ ไม่ใช่แนวดิ่ง 
5. เคำรพกติกำ เคารพกฎหมาย ใช้กติกาในการแก้ปัญหา ไม่ใช้ก าลัง และยอมรับผลของการ

ละเมิดกฎหมาย  
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6. รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ  
และรว่มแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง 
 ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
    โดยหลักการพื้นฐานการสอนหรือพัฒนาความเป็นพลเมืองให้แก่นักเรียนเป็นการเรียนรู้ผ่านการ
ได้ลงมือปฏิบัติ การเห็นคุณค่า การได้ซึมซับจากตัวอย่าง จนเป็นวัฒนธรรมในชั้นเรียนหรอืในโรงเรียน ซึ่งเป็น
การสอนอย่างไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ทุกวิชา ไม่จ าเพาะแต่
เรียนในวิชาสังคมศึกษาเท่านั้น  อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
และกิจกรรมเอ้ือให้เกิดคุณลักษณะทั้ง 6 ประการ ดังกล่าวข้างต้น ในแผนการจัดการเรียนรู้ 200 วัน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จึงได้ออกแบบกิจกรรมเพ่ือใช้ในกิจกรรมภาคเช้าและก่อนเลิกเรียน  ซึ่งก็เป็นดั่ง
กิจกรรมอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นเพียงกิจกรรมเสนอแนะที่สามารถปรับหรือประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม  ซึ่ง
กิจกรรมเหล่านี้มีลักษณะร่วมกัน 4 ประการ คือ 
  1. กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ หรือ Active learning ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติ เน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปราย และวิพากษ์วิจารณ์ตามสมควรแก่วัย 
  2. กิจกรรมที่เน้นหลักการของการสร้างความเป็นพลเมือง กิจกรรมไม่ได้เน้นที่ความสนุกสนาน 
แต่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง ทั้ง 6 ประการ 
  3. การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ หรือ Collaborative learning เน้นการท างานที่ต้องเป็นคู่ เป็น
กลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่     
  4. การได้คิดอย่างมีวิจารณญาณ กับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 สำระส ำคัญท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนชั้น ป. 1 เรียนรู้และซึมซับตามแผนการสอน 200 วัน มีดังนี้ 
  1. สิทธิ :  เข้าถึงความหมายเกี่ยวกับสิทธิของตนเองและบุคคลต่างๆ ดังนี้ 
     มีมุมมองเก่ียวกับตนเอง มีมุมมองเกี่ยวกับความแตกต่างของเพ่ือนในกลุ่ม และมีมุมมอง
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มท่ามกลางความหลากหลาย เช่น 
    - รู้ความสามารถของตนและผู้อื่น 
    - รู้สิ่งที่ตนเองและผู้อื่น ชอบและไม่ชอบ 
    - รู้ว่าตนเอง กับเพ่ือน/ผู้อื่น มีสิ่งที่แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ 
    - รู้ความหมายของกติกา และระเบียบต่างๆ  
    - รู้ถึงความจ าเป็นของการสร้างกติกา/ข้อตกลง เพ่ือการอยู่ร่วมกันให้เป็นสุข 
    - รู้ถึงความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา กติกา/ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน และ 
เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการละเมิด กติกา/ข้อตกลง 
    - เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
  2. หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ : เข้าใจถึงภารกิจ งานส่วนรวม เช่น ครอบครัว กลุ่ม ห้องเรียน 
โรงเรียน เป็นต้น ว่าต้องมีการแบ่ง จัดสรร/ร่วมมือกันท าภารกิจ/งานให้ประสบผลส าเร็จ  เช่น 

- หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง 
- หน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
- หน้าที่และความรับผิดชอบต่อเพ่ือน 
- หน้าที่และความรับผิดชอบต่อห้องเรียน 
- หน้าที่และความรับผิดชอบต่อโรงเรียน 
เป็นต้น 
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   3. ควำมพอเพียง : เข้าถึงความหมายพื้นฐานและวิธีปฏิบัติตนไปสู่การเป็นผู้มีความพอเพียง ดังนี้ 
- การใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้คุ้มค่า และประหยัด 
- การร่วมมือและใช้ทรัพยากรต่างๆ ของส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 แนวกำรจัดกิจกรรม  เป็นดังนี้    
   1. น าเสนอสถานการณ์  เป็นการเล่าเรื่องราว อ่านเรื่องราว หรือ ภาพเหตุการณ์ในสังคมที่เป็น 
ปัญหา/ข้อขัดแย้งต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้/ไม่ใช้สิทธิ การปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และการใช้
สิ่งของเครื่องใช้ทรัพยากรต่างๆ แบบคุ้มค่า/ไม่คุ้มค่า เป็นต้น  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าถึงความหมาย ขอบข่าย 
มองเห็นปัญหาที่เกิดจาก สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความพอเพียง 
   2. สร้างความกระจ่างในสถานการณ์ เป็นการตั้งประเด็น จัดวงสนทนา อภิปราย สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ให้กระจ่างทั้งปัญหา สาเหตุ และผลกระทบจากสถานการณ์ 
   3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย  เป็นการระดมความคิดร่วมกัน เสนอทางเลือกเกี่ยวกับรูปแบบ
การปฏิบัติ วิธีการแก้ปัญหา และแสดงเหตุผลอย่างหลากหลาย 
   4. ตัดสินใจเลือกทางเลือก เป็นการร่วมกันแสดงเหตุผล เลือกทางเลือกเก่ียวกับรูปแบบที่จะ
ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับแต่ละคน/กลุ่ม/ห้องเรียน/ส่วนรวมแล้วทดลองปฏิบัติ 
   5. ท าประชามติ  น าทางเลือกที่ได้มาท าประชามติก่อนน าไปสร้างเป็นกติกา/ข้อตกลงของกลุ่ม/ 
ห้องเรียน  ใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่น ใช้สมุด ดินสออย่างประหยัด ช่วยงานบ้านตามที่ถนัดทุกวัน   
เป็นต้น 
   6. สะท้อนผลการปฏิบัติและพัฒนา กติกา/ข้อตกลงและร่วมกันปรับปรุง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นการจัดโอกาสให้นักเรียนได้รายงาน/สะท้อนผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมยามเช้า หรือ กิจกรรม
ก่อนเลิกเรียนแต่ละวันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  กิจกรรมนี้จะเป็นโอกาสให้ครูและสมาชิกทุกคนได้มองเห็นและเข้าใจถึง บริบท ความสามารถ 
จุดเด่นของตนเอง และของผู้อ่ืน ฝึกการให้เหตุผล ฝึกความอดทน รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและฝึกการ
ยอมรับอย่างมีเหตุผล มองเห็นวิธีปฏิบัติที่ดีโดยค านึงถึงส่วนรวมเสมอ และได้แนวคิดในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ
ของตนเอง และ กติกา/ข้อตกลงของห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและเข้มข้นเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอ 
 
 สื่อกำรสอน 
   สื่อหลักที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ฝึกฝนทักษะการเป็นพลเมือง ส าหรับนักเรียนชั้น ป.1  ได้แก่ 
สถานการณ์เกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ และความพอเพียง คือ การประหยัดและคุ้มค่า 
 
 เทคนิคส ำคัญ 
   1. ฝึกฝน บ่มเพาะผ่านประสบการณ์/ภาระงาน/กิจกรรมในวิถีชีวิตจริงของนักเรียนชั้น ป. 1  
ทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน 
   2. ย่อยภาระงาน /กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ และความสนใจของนักเรียนชั้น ป. 1 
  3. เปิดโอกาสให้สะท้อนแนวคิด/การปฏิบัติอย่างอิสระ ลดการแทรกแซงจากครู 
  4. ทุกแนวคิดส าคัญเสมอ ครูควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงแนวคิดสะท้อนการปฏิบัติอย่าง
อิสระเท่าเทียมกัน 
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 วิชำภำษำไทย 
  มีแนวคิด ขั้นตอนกิจกรรม สื่อหลักและเทคนิคส าคัญในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

 แนวคิด 
  สอนภาษาไทยโดยใช้วรรณคดี และวรรณกรรมเป็นสื่อหลักสอดคล้องตามแนวคิดท่ีใช้สมองเป็น
ฐาน (Brain–based Learning : BBL) ในการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการ และเตรียมกระบวนการใช้ภาษาให้มี
คุณภาพ ดังนี้ 
    1. เริ่มต้นที่การฟัง และการอ่าน จากบทร้องเล่น บทร้อยกรอง อ่านบทร้องเล่น หรือบทร้อย
กรองที่ง่าย สนุก ให้เด็กฟัง และท่องตาม มีการท าท่าทางประกอบจังหวะให้สนุกสนานมากข้ึน นอกจากความ
สนุกสนานแล้วยังเป็นการกระตุ้นการท างานของสมอง และยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ค าใหม่อย่างหลากหลาย  
ฝึกเปล่งเสียง ออกเสียงค า ได้อย่างถูกต้อง 
    2. เริ่มจากครูอ่านนิทานให้ฟังก่อน ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาตอนบ่ายก่อนเลิกเรียน เพ่ือจะน า
นักเรียนสู่โลกการอ่านแล้วจึงให้ฝึกอ่านตามครู จากนั้นจึงเป็นขั้นให้นักเรียนได้ อ่านเอง ทั้งการอ่านพร้อมกัน 
อ่านเป็นกลุ่ม อ่านเป็นคู่ และอ่านเดี่ยวในที่สุด 
    3. สร้างความม่ันใจในการพูดจากกิจกรรมการพูดเล่าประสบการณ์ โดยเริ่มจากการให้ “พูด
อะไรก็ได้” “เท่าท่ีพูดได้” โดยไม่มีการแทรกแซง หรือต าหนิใดๆ ไปช่วงระยะหนึ่งจนครูมองเห็นว่าได้ปรากฏ 
ความกล้า และมั่นใจที่จะพูดแล้วจึงน าสู่การพูดเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ตามประเด็นหรือ หัวเรื่องที่ก าหนดให้ 
    4. วงจรกิจกรรมที่เริ่มต้นด้วยการสร้างประสบการณ์/สถานการณ์ให้นักเรียนได้ยินได้ลองท่อง
ค าหรืออ่านค าแล้วจึงน าค ามาฝึกหา/สร้างความหมาย ฝึกสร้างค าใหม่ แล้วน าไปสร้างเป็นประโยคอย่างมี
ความหมายด้วยตนเองต่อไปฝึกท าซ้ าด้วยวงจรเช่นนี้ อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนสถานการณ์ 
ไปมีค าใหม่ๆ เกิดข้ึนกี่ค า กี่ครั้ง ก็ตาม  จากค าท่ีประสมด้วยสระเดี่ยว จนกระทั่งเป็นสระประสม  ซึ่งนอกจาก
จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบหลักการทางหลักภาษาด้วยตนเองแล้ว ยังช่วยให้เขาได้สั่งสมความสามารถด้าน 
การอ่านการเขียนสะกดค า มีคลังค าท่ีหลากหลาย เป็นของตนเอง ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือการอ่าน การเขียน 
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป  
 สื่อกำรสอน   
   ประกอบด้วย สื่อการอ่านเป็นหลัก ได้แก่ 
    1. ค าคล้องจอง บทร้อยกรอง บทร้องเล่น 
    2. นิทาน 
                 เป็นต้น 
  
 เทคนิคส ำคัญ 
   1. บทร้อยกรอง  บทร้องเล่นแรก ๆ อาจใช้เวลาเล่นหลายวันจนเด็กรู้สึกคุ้นเคย แล้วจึงใช้เวลา
น้อยลงเรื่อย ๆ ในบทต่อๆ ไป 
   2. การเปลี่ยนท่าทางเคลื่อนไหวท าให้การเรียนรู้สนุกสนานยิ่งขึ้น 
   3. บทร้อยกรอง บทร้องเล่น ที่เลือกมาช่วงแรก ๆ ควรเป็นบทสั้น ๆ ไม่เกิน 4 บรรทัด 
 วิชำคณิตศำสตร์   
  มีแนวคิด ขั้นตอนกิจกรรม สื่อหลักและเทคนิคส าคัญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้ 
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 แนวคิด 
  เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นสื่อหลักส าหรับนักเรียนชั้น ป.1 ได้
เผชิญเพ่ือให้ได้ลงมือคิดค้นหาทางออกจากปัญหาและการค้นพบความรู้ รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่ค้นพบหลักการใหม่
ของคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง และมีทักษะทางคณิตศาสตร์ และเกิดคุณลักษณะอันถึงประสงค์ท่ีต้องการเน้น ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. สถานการณ์ปัญหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้รับการออกแบบและทดลองใช้มาแล้วใน
โรงเรียนประเภทต่างๆ ของ สพฐ.ว่ามีความเหมาะสมและสะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนมีค่า
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาตรฐาน 
   2. สถานการณ์ปัญหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้รับการออกแบบให้มีจุดเน้นในการตอบสนอง
แบบเฉพาะเจาะจงต่อรายมาตรฐานการเรียนรู้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   3. ทักษะกระบวนการส าคัญที่จะเกิดขึ้นในตัวนักเรียน จากการเรียนรู้ตามแผน 200 วัน ได้แก่ 
ทักษะการคิด กระบวนการ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และ 
การน าเสนอ 
   4. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแผนการสอน 200 วัน จะบ่มเพาะให้นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์หลายประการ ได้แก่ ความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานร่วมกัน  การท างานร่วมกัน  การรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การเข้าใจและยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง มีเหตุผล ความพยายามและความอดทน
ในการแก้ปัญหาจนบรรลุผล 
   5. ปรับบทบาทครู   การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นสื่อหลักตาม  “แผนการสอน 200 วัน” 
นี้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ คือได้เผชิญปัญหา หาวิธีแก้ปัญหาและค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง ครูท าหน้าที่จัดเตรียมสถานการณ์ปัญหา เป็นผู้น านักเรียนเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา จัดเตรียม
สื่ออุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียน ตั้งค าถามกระตุ้นท้าทายเด็ก สังเกตการคิด ฟังแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือหาทาง
ออกจากปัญหาของเด็ก  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เชื่อมโยงผลงานสู่หลักการ หรือให้เกิดความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์  คอยชวนสนทนาอภิปรายด้วยประเด็นที่ท าให้เด็กเกิดการคิดสะท้อน  คิดเชื่อมโยงประสบการณ์สู่
หลักการ หรือความคิดรวบยอดตามเป้าหมายการเรียนรู้แต่ละครั้ง     
 ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม     
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นสื่อหลักตามแผนการสอน  
200 วัน  มีข้ันตอนหลักส าหรับจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นการดึงประสบการณ์เดิมของนักเรียนมาให้พร้อมส าหรับ
น ามาใช้เป็นต้นทุนการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ และเชื่อมโยงไปสู่การสร้างแนวคิด หลักการหรือความรู้ใหม่ 
รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความพร้อมที่จะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งใหม่ 
   2. ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหา เป็นการเล่า การอ่าน การติดแสดง หรือการแสดงบทบาท
สมมติ เป็นต้น เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ให้นักเรียนได้มองเห็นช่องทางเข้าไปเผชิญด้วยตนเอง แล้วคิด
หาทางออก หรือหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ต่อไป 
   3. ขั้นการแก้ปัญหา เป็นช่วงเวลาที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง หรือร่วมมือกับกลุ่ม ในการตีความท าความเข้าใจต่อสถานการณ์ปัญหา การคิดหาทางออกจากปัญหา
หรือแก้ปัญหา/หาค าตอบเกี่ยวกับปัญหาอย่างอิสระและมีเหตุผล ซึ่งในระหว่างนี้ ครูจะท าบทบาทของผู้เดินดู 
สังเกตการลงมือแก้ปัญหาของเขา ฟังแนวคิดของนักเรียนในการแก้ปัญหาโดยไม่แทรกแซงหรือชี้น า เป็นผู้ตั้ง
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ค าถามกระตุ้น ท้าทายให้นักเรียนกล้าคิด  และกล้าลงมือแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้โดยไม่มีการอธิบายขยาย
ความจนเกินความจ าเป็น จนกลายเป็นการชี้น าค าตอบต่อนักเรียน 
   4. ขั้นน าเสนอผลงาน เป็นโอกาสให้นักเรียนได้จัดแสดงผลงานที่เกิดจากการคิดแก้ปัญหา 
ของเขา ได้อธิบายวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาและบอกเหตุผลการคิดด้วยตนเอง และยังเป็นโอกาสในการฝึกทักษะการ
ฟังความคิดผู้อ่ืนหรือเพ่ือนอย่างตั้งใจ เพ่ือให้เข้าใจวิธีคิดเหล่านั้นอย่างแท้จริง แล้วร่วมสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ
ผลงานอย่างมีเหตุผล ขั้นตอนนี้ครูจะได้เรียนรู้แนวคิดนักเรียนอย่างเข้าใจมากข้ึน ครูจึงไม่ใช่ผู้ชี้ถูก-ผิดในผลงาน
ของนักเรียน แต่จะเป็นผู้ร่วมดู ร่วมฟัง และซักถามเหตุผลอย่างเข้าใจในวิธีคิดของนักเรียน เพ่ือเก็บเป็นข้อมูล
ความก้าวหน้านักเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคิดออกแบบ/ปรับปรุงการสอน
พัฒนาต่อยอดศักยภาพนักเรียนให้เหมาะสมทั้งรายบุคคลและโดยรวมให้ก้าวหน้าเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องต่อไป
   5. ขั้นอภิปรายสรุป  ครูจะตั้งประเด็นการสนทนาและน านักเรียนสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา รูปแบบ วิธีการ และเหตุผลในการแก้ปัญหา / หาค าตอบ เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
แนวคิดเพ่ิมเติมกับทั้งครูและเพ่ือนให้กว้างขวางขึ้นเป็นช่วงจังหวะที่ครูสามารถหยิบยกและเชื่อมโยง
ประสบการณ์ต่างๆ น าสู่แนวคิดหรือความรู้ใหม่ตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

 สื่อกำรสอน 
  สื่อหลักที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ตาม  “แผนการสอน 200 วัน” 
ประกอบด้วย 
   1. สถานการณ์ปัญหา เพ่ือให้นักเรียนเผชิญ ลงมือแก้ปัญหา ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการ
คณิตศาสตร์ และได้บ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการเน้นตามเป้าหมายการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ 
ในชั้น ป.1 (ได้แก่ สมรรถนะส าคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
   2. สื่อก่ึงรูปธรรม  (Semi – concrete object)  เป็นวัสดุหรือสื่อ ส าหรับใช้สื่อแทน
ความหมายสิ่งต่างๆ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ ต่อแนวคิดทางคณิตศาสตร์ เช่น สัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น สื่อเหล่านี้จะเป็นวัตถุท่ีง่ายต่อการหยิบจับ เคลื่อนย้าย จัดกลุ่ม  หรือจัดเรียง  ได้แก่ 
ตัวนับ บล็อกไม้  กระดุมแม่เหล็ก รูปภาพ แผนภาพ เป็นต้น 
 เทคนิคส ำคัญ 
  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ที่เน้นการคิดตาม  “แผนการสอน 200 วัน”  มีเทคนิค
ส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพ่ิมพูน ดังนี้ 
  1. บอกน้อยลง ... ท้ำทำยให้คิดมำกขึ้น  เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเองมากข้ึน ครูควรเปลี่ยนหรือลดบทบาทตนเองบางประการ  ได้แก่ 
    ลดการท าบทบาทครูผู้คอยอธิบาย สาธิตและบอกวิธีการต่างๆ แล้วให้เด็กเป็นฝ่ายท าตาม
ให้ถูกต้องให้น้อยลง จนเหลือน้อยที่สุด 

           ท าบทบาทของผู้ท้าทายให้คิด กระตุ้นให้คิดเม่ือพบว่าเด็กยังไม่คุ้นเคยกับการคิดเองหรือไม่ 
กล้าคิด ไม่ยอมคิด ก็ไม่ท้อถอยและไม่ใจอ่อนยอมอธิบาย หรือบอกค าตอบแก่เด็กโดยง่าย ครูอาจใช้วลีเด็ด
ประจ าตัว เช่น “ครูไม่รู้” 
   “ครูก็ไม่รู้เหมือนกัน” 
   “ช่วยครูคิดที” 
   “ช่วยครูหาทางออกที” 
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           เป็นต้น 
    เป็นผู้ช่างสงสัย  มีค าถามมากข้ึนเพ่ือให้นักเรียนเป็นฝ่ายคิด ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เช่น 
   “ท ายังไงดี”     
   “ใช้วิธีไหนดี” 
   “น่าจะท าอย่างไร” 
   “มีวิธีการอ่ืนไหม” 
   “มีวิธีการที่แตกต่างกว่านี้ไหม” 
    เป็นต้น 
  2. ลดกำรให้ตัวอย่ำง... กระตุ้นให้เด็กสร้ำง/ผลิตตัวอย่ำงด้วยตนเอง การสอนโดยการอธิบาย
หลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเบื้องต้น แล้วน าเสนอตัวอย่าง หรือสาธิตวิธีการท าให้นักเรียนดูแล้วท าตาม
หลายครั้ง จะพบว่า ตัวอย่างหรือการสาธิตของครูมักจะเป็นตัวอย่างเดิม ๆ ซ้ า ๆ  มีไม่กี่รูปแบบการคิด 
ค่อนข้างอิงทฤษฎี กฎเกณฑ์ มีความซับซ้อน และไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐาน/ธรรมชาติการคิดในชีวิตจริงของเด็ก
ท าให้  เข้าใจหรือเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของหลักการต่างๆ ได้ยาก รวมทั้งยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติการคิด
ของนักเรียนแต่ละคน/ที่มีอยู่ในแต่ละรุ่น ฉะนั้นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ที่เน้นการคิดตาม  
แผนการสอน 200 วัน จึงเป็นดังนี้ 
   1) เมื่อนักเรียนได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาแล้วนักเรียนจะมีโอกาสได้ลงมือหาวิธีการต่าง ๆ 
ส าหรับการแก้ปัญหา/หาค าตอบด้วยตนเอง  วิธีการที่เขาคิดและน ามาลองใช้เหล่านั้นจะกลายเป็นตัวอย่างที่
เกดิจากการคิดผลิตด้วยตัวเด็กเอง ตัวอย่างเช่นนี้  จึงมีความกลมกลืนกับธรรมชาติการคิดในชีวิตจริงของ
นักเรียน และเป็นไปตามล าดับธรรมชาติของเขา 
   2) ครูสามารถหยิบยกวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนในห้องเรียนขึ้นน าเสนอเป็นตัวอย่าง 
แล้วให้นักเรียนเจ้าของตัวอย่างได้อธิบายวิธีคิดเอง ก่อนที่จะกระตุ้นท้าทายให้นักเรียนคนอ่ืนๆ ได้คิดหาวิธีการ
ที่แตกต่างออกไป  และใช้เป็นตัวอย่างได้หลากหลายขึ้น กิจกรรมเช่นนี้ นอกจากจะสร้างความภูมิใจในตนเอง
แก่เขาแล้ว ยังเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการรับฟัง การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง การพูดคุยอย่างมี
เหตุผล และ ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าให้เหตุผลได้ 
  3. ให้เวลำคิด  การคิดต้องการเวลาเสมอ เมื่อนักเรียนได้โอกาสเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาแล้ว 
สิ่งที่เขาควรจะได้รับไปพร้อมด้วยคือ เวลาเพื่อการคิดแก้ปัญหา ดังนี้ 
   1) เวลา ส าหรับการพิจารณาไตร่ตรองท าความเข้าใจกับปัญหา 
   2) เวลา ส าหรับการคิดหาวิธีการแก้ปัญหา/หาทางออกจากปัญหาได้ลงมือ ทดลอง วิธีการ
ของตนเอง คิดอธิบายให้เหตุผลกับวิธีการที่ใช้ครั้งแล้วครั้งเล่า หลายๆ วิธี 
  4. ใกล้ชิดติดตำม แต่ไม่แทรกแซง  ในช่วงเวลาที่นักเรียนก าลังมุ่งมั่นอยู่กับการคิดทดลอง 
ค้นหา วิธีการแก้ปัญหาของตนเองอยู่นั้น ครูสามารถเข้าไปใกล้ชิด หรือติดตามวิธีคิดของนักเรียนได้ โดยไม่
แทรกแซงแนวคิดของเขา แต่สามารถใช้เป็นโอกาสส าหรับการสังเกตรวบรวมบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการคิด/ 
การเรียนรู้ ศึกษาท าความเข้าใจวิธีคิดของนักเรียนตนเองเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มได้ในบทบาท ดังนี้ 
   1) ดูเป็น ... ครูท าบทบาทผู้ศึกษาเฝ้าสังเกตติดตามดูวิธีปฏิบัติในการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่
ละคนอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจวิธีคิดของเขาอย่างแท้จริง 
   2) ฟังเป็น ... ครูท าบทบาทผู้เฝ้าศึกษา สังเกตฟังและบันทึกเก็บประเด็นแนวคิดของนักเรียน
ระหว่างการคิดทดลองหาวิธีแก้ปัญหา ด้วยการฟัง การพูดคุย อภิปราย ถกเถียงแนวคิดกันภายในกลุ่มงาน หรือ
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จากการสนทนาฟังการอธิบายให้เหตุผลตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีคิดของเขาเองด้วยความเข้าใจโดยไม่โน้มน้าว
ชี้น า หรือชี้ผิด–ถูกใด ๆ 
   3) ถาม ค าถามที่ท้าทายต่อยอด การเฝ้าติดตามสังเกตดูและฟังแนวคิดนักเรียนอย่างใกล้ชิด
อยู่เสมอจะช่วยให้ครูเห็นและเข้าใจวิธีคิดของนักเรียนอย่างแท้จริง สามารถตั้งค าถามกระตุ้นท้าทายให้นักเรียน 
แต่ละคน/แต่ละกลุ่มคิดต่อยอดวิธีการท างาน/วิธีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีและแหลมคมเพ่ิมขึ้นอยู่เสมอ 
รวมทั้งเพ่ือให้นักเรียนได้คิดเชื่อมโยงจัดระบบการคิด/แนวคิดของตนเอง สู่การสร้างความรู้ หลักการใหม่ ๆ 
ด้วยตนเอง ตัวอย่างค าถาม เช่น : 
   “รู้ได้อย่างไรว่า ........” 
   “มีวิธีที่แตกต่างจากนี้อีกไหม” 
   “จะตรวจสอบได้อย่างไร” 
   “จัดระบบอย่างไรดี” 
   เป็นต้น 
  5. สื่อทรงพลัง  สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดคณิตศาสตร์ชั้น ป.1 ตาม                 
แผนการสอน 200 วัน นั้นส่วนใหญ่เน้นให้นักเรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อการฝึกคิดแก้ปัญหา
สอดคล้องกับธรรมชาติ ความสนใจ และวุฒิภาวะของนักเรียนในวัย 6–8 ขวบ คือ 
   1) ท้าทาย  น่าลอง ค้นหาค าตอบ เช่น กิจกรรมลูกแก้วแสนกล 
   2) มีโอกาสขยับ เคลื่อนย้ายร่างกายไม่อยู่นิ่ง  เช่น การโยนห่วง การโยนบอล 
   3) ไม่มีค าตอบส าเร็จรูป แต่เป็นเครื่องมือเพ่ือค้นหาค าตอบได้แก่ สื่อกึ่งรูปธรรม เช่น ตัวนับ  
บล็อก  ภาพ  แผ่นภาพ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2 ตำรำงสอน...ตำรำงชีวิต 
   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  
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   แนวคิดส าหรับการจัดแบ่งเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในตารางสอนชั้น ป. 1 นี้เน้นให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้องสัมพันธ์กับหลักการท างานของสมอง ได้แก่ จัดให้การเรียนรู้มีจังหวะหนัก-เบา อย่างเหมาะสมโดย 
จัดช่วงเวลาเช้าของวันเป็นเวลาส าหรับการเรียนรู้ที่เน้น หลักการ ทฤษฎี เช่น ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ และ
ให้ช่วงเวลาบ่ายเป็นช่วงเวลาส าหรับกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว จังหวะ มากขึ้น เป็นต้น 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถศึกษาได้จากเอกสาร “ควำมรู้คู่ครู : แผนกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ” ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ไดน้ าเสนอ รายละเอียดของสาระส าคัญที่ใช้สอนในแต่ละ
สัปดาห์  

 
 
 
 
 

ภำคเช้ำ 
 สร้างความพร้อมใน

การเรียนแต่ละวัน 
 บ่มเพาะลักษณะ

การเป็นสมาชิกท่ีดี 
 สร้างประสบการณ์ 

ฝึกทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็น อ่าน เขียน คิด
ค านวณ 

 ทักทายยามเช้า 
 เล่าเรื่อง / ข่าว / ประสบการณ์ 
 ทบทวนการปฏิบัติตามกติกา 
 กิจกรรม Brain Gym 

 
 
                การเรียนภาษาไทย/คณิตศาสตร์ 

พักกลำงวัน 
          ด้านโภชนาการ 
           ความมีวินัย ความรับผิดชอบ อดทน รอคอย 
           การประหยัด เห็นคุณค่า 
ภำคบ่ำย 

 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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 7.3 บทน ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
 
  เกริ่นน ำสวดมนต์ 
   การสวดมนต์  เป็นกิจวัตรประจ าวันของศาสนิกชนที่มุ่งท าความดีทางกาย วาจา ใจด้วยการ
น้อมระลึกถึงพระคุณและค าสั่งสอนขององค์ศาสดา ขอเชิญพวกเราน้อมใจกล่าวค าบูชาพร้อมกัน ดังนี้ 
 
  ค ำพิจำรณำอำหำร 
   “ข้าวทุกจาน  อาหารทุกอย่าง 
   อย่ากินทิ้งขว้าง  เป็นของมีค่า 
   ผู้คนอดอยาก  มีมากหนักหนา 
   กว่าจะได้มา  เปลืองแรงเปลืองทุน 
   ขอบคุณท่านที่  ปราณีเกื้อหนุน 
   หนูขอแทนคุณ  ด้วยการท าด”ี 
 
     เกริ่นน ำร้องเพลงชำติ 
  “เพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความ
ภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” 
 
  เกริ่นน ำเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
   “พวกเราทั้งหลายพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพ่ือถวายพระเกียรติยศและแสดง
ความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยอย่าง
หาประมาณมิได้” 
   “ด้วยความส านึกและแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  
เราทั้งหลายจงพร้อมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี” 
 
  เกริ่นน ำนั่งสมำธิ  (จากเพลงนั่งสมาธิ  ของ  ศ.กิตติคุณ  อ าไพ  สุจริตกุล) 
   “นั่งขัดสมาธิให้ดี  สองมือวางทับกันทันที  หลับตาตั้งตัวตรงซี  ตั้งสติให้ดีภาวนาในใจ   
พุทโธ  พุทโธ  ยุบพอง  ยุบพอง” 
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 7.4 ก ำหนดกำรสอน 
 
                                       ก ำหนดกำรสอน  20  สัปดำห์ : ภำคเรียนที่ 1 

สัปดำห์ที่ 1 
วันที่ 

ช่วงเวลำ 
1 2 3 4 5 

ภำคเช้ำ 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 ์

กำรเรียนรู้ 
1. สนทนาเกี่ยวกับ
ห้องเรียน/เพื่อน  
2. เล่าประสบการณ ์

กำรเรียนรู้ 
1. ส ารวจรอบๆ
โรงเรียน 
2. แนะน าบุคคลใน
โรงเรียน 

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. ท่องบทร้องเล่น 
2. การปฏิบัติตน
เมื่ออยู่ร่วมกัน 

กำรเรียนรู้ 
1. ฟังเพลง/บทร้อง
เล่น 
2. ทบทวนและเล่า
สิ่งที่พบเห็นตอนเช้า  

กำรเรียนรู้ 
1. ส ารวจห้องเรยีน 
2. เล่าสิ่งที่พบเห็น 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. การปฏิสมัพันธ์
กับผู้อื่น 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 2 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

1 2 3 4 5 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. บทร้องเล่น 
2. ฝึกอ่าน/วาดภาพ
ระบายส ี

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

กำรเรียนรู้ 
เลือกหัวหน้าช้ัน 
และคณะกรรมการ
ช้ันเรียน 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ฟังนิทาน /วาด
ภาพ 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 3 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

11 12 13 14 15 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 4 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

16 17 18 19 20 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 5 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

21 22 23 24 25 

ภำคเช้ำ 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 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระ  อี  ค า
ประสมสระอี              
3. จ านวน 6 

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
3. การทักทาย  
และการตอบรับ 
Good  morning,  
Good  
afternoon   

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 6 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

26 27 28 29 30 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. การทักทายและ 
การตอบรับ Good  
evening/Goodbye 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

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

ก่อนเลิกเรียน 
1. บันทึกการบ้าน 
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 
เพื่อที่ด”ี 
3. ท่องบท
อาขยาน 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระ
บารม ี

 
 

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

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

31 32 33 34 35 

ภำคเช้ำ 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
หนา้ที่สมาชิกท่ีดีของ
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
สมาชิกที่ดีของที่บ้าน
และห้องเรยีน) 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1.ล้างมือ/แปรงฟัน    2.สมาธ ิ

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 8 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

36 37 38 39 40 

ภำคเช้ำ 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/หน้าท่ี) 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ลา้งมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
2. ตัวอักษรและ
เสียงของตัวอักษร 
Letters and 
words 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 9 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

41 42 43 44 45 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 10 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

46 47 48 49 50 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. สระไอ :ออก
เสียง 

1. 3. การบวก: 
ความหมาย  

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 11 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

51 52 53 54 55 

ภำคเช้ำ ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
 - สิทธิหน้าท่ี/
รับผิดชอบที่บ้าน/
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 

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

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

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

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

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

2.  

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

3. อวัยวะส่วนต่างๆ
ของร่างกาย  :  
Face  Parts 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

3. อวัยวะส่วนต่างๆ
ของร่างกาย  :  
Face  Parts 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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 ากิจกรรมวัน
ต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทร้องเล่น   
4. ท่องสูตรคูณ    
5. สวดมนต ์  
6. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

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

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

56 57 58 59 60 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าสั่งง่าย ๆ
เกี่ยวกับอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ  ของร่างกาย  
:  Face   parts          

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 13 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

61 62 63 64 65 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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
วันต่อไป 
2. บันทึกการบ้าน 
3. ท่องบทอาขยาน 
4. สวดมนต ์
5. ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

 

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

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

66 67 68 69 70 

ภำคเช้ำ 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 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำหท์ี่ 15 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

71 72 73 74 75 

ภำคเช้ำ 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) 

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. การให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล.
ใกล้ตัว  
Teacher และ 
Student 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 16 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

76 77 78 79 80 

ภำคเช้ำ 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 หน้าท่ีและ
การรับผิดชอบท่ี
บ้าน/ห้องเรียน 
- เหตุการณ์ต่างๆ 

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

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

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

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

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

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

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2.สมาธ ิ

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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 ากจิกรรมวัน
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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สัปดำห์ที่ 17 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

81 82 83 84 85 

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

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

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

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

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

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

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

3. 3. จ านวนที่
มากกว่า 10 : แบบ
ฝึก 

พักกลำงวัน 
1.ล้างมือ/แปรงฟัน    2.สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
3. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ : 
shape 1 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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. สะทอ้นการใช้
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. บันทึกการบ้าน 
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)  
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สัปดำห์ที่ 18 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

86 87 88 89 90 

ภำคเช้ำ 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 ์

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

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

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. ทบทวนสระเอือ 
สระเอือะ 

4. 3. การเขียน
สัญลักษณ์แทน
จ านวน 

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
2. ค าศัพท์เกี่ยวกับ
รูปทรงต่าง ๆ : 
shape 2 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 19 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

91 92 93 94 95 

ภำคเช้ำ 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 ์
 

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

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

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 

5. 2. ทบทวนสระ เออ 
สระ เออะ 

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

พักกลำงวัน 
1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ

ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
 2. สอบภาคปฏิบตัิ
ภาษาอังกฤษ 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
2. สอบภาคปฏิบตัิ
ภาษาอังกฤษ 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
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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สัปดำห์ที่ 20 
 

วันที่ 
ช่วงเวลำ 

96 97 98 99 100 

ภำคเช้ำ ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ์
วันหยุด 
3. ทบทวนการท า
หน้าท่ี/รับผิดชอบ
ตามกติกาห้องเรียน 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
ความดีที่ท า 

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

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าประสบการณ ์
ข่าวสั้นๆ 

ก่อนเรียนรู ้
1. ทักทายแบบไทย 
/สากล 
2. เล่าเรื่องที่
ประทับใจ(ภาค
เรียนที่ 1) 

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

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
2. บททดสอบ  
3. จ านวนที่
มากกวา่ 20 :การ
เปรียบเทยีบ 
 

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

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 

7. 2. ทดสอบปลาย
ภาคเรยีนที่ 1    
(ภาษาไทย) 

8. 3. ทดสอบปลาย
ภาคเรยีนที่ 1 

9. (คณิตศาสตร์) 
พักกลำงวัน 

1. ล้างมือ/แปรงฟัน    2. สมาธ ิ
ภำคบ่ำย กำรเรียนรู้ 

1. Brain Gym 
 
 
 
 
2. ครูจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 
 
2. ครูจัดกิจกรรม
ตามความเหมาะสม 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 
 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

กำรเรียนรู้ 
1. Brain Gym 
 

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

ก่อนเลิกเรียน 
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) ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 1) 
 

ท 


