กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำไทย
รหัสวิชำ ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ทำกำรสอน
๑
- เตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหา เตรียมพร้อมดีไม่มีปัญหา
๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๒
- การฝึกกล้ามเนื้อมือและการจับดินสอ
๒
- ไทยวิจิตร ลิขิตอักษร
ไทยวิจิตร ลิขิตอักษร
๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒
๒๐ พ.ค. ๖๒
- การฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
- อักษรไทยใคร่รู้
อักษรไทยใคร่รู้
- การเรียงลาดับพยัญชนะไทย
- วรรณยุกต์ไทย
- เลขไทย
๓
๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒
- อักษรไทยใคร่รู้
-เรียนรู้ สระ อา
-เรียนรู้ สระ อี
-เรียนรู้ สระ อู
-เรียนรู้ สระ เอ
-เขียนตามคาบอก คาที่ประสมด้วยสระ
- รู้หลัก มักเขียนได้
อา อี อู เอ
๔

- อักษรไทยใคร่รู้

- รู้หลัก มักเขียนได้
๕

- อักษรไทยใคร่รู้

- รู้หลัก มักเขียนได้
๖

- อักษรไทยใคร่รู้

-เรียนรู้ สระ แอ
-เรียนรู้ สระ ใอ
-เรียนรู้ สระ ไอ
-เรียนรู้ สระ โอ
-เขียนตามคาบอก คาที่ประสมด้วยสระ
แอ ใอ ไอ โอ

๓-๗ มิ.ย.๖๒
๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

-เรียนรู้ สระ อือ
-เรียนรู้ สระ เอีย
-เรียนรู้ สระ อัว
-เรียนรู้ สระ อะ
-เขียนตามคาบอก คาที่ประสมด้วยสระ
อือ เอีย อัว อะ

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

-เรียนรู้ สระ อิ

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

หน่วยที่สอน

- รู้หลัก มักเขียนได้
๗

- อักษรไทยใคร่รู้

- รู้หลัก มักเขียนได้
๘

- อักษรไทยใคร่รู้

- รู้หลัก มักเขียนได้
๙

- อักษรไทยใคร่รู้

- รู้หลัก มักเขียนได้
๑๐

- อักษรไทยใคร่รู้
- อ่านดีมีความหมาย

- สื่อสารได้ตามใจคิด

หัวข้อย่อยที่สอน
-เรียนรู้ สระ อึ
-เรียนรู้ สระ อุ
-เรียนรู้ สระ อา
-เขียนตามคาบอก คาที่ประสมด้วยสระ
อิ อี อุ อา

วันที่ทำกำรสอน

-เรียนรู้ สระ เอา
-เรียนรู้ สระ เอะ
-เรียนรู้ สระ แอะ
-เรียนรู้ สระ โอะ
-เขียนตามคาบอก คาที่ประสมด้วยสระ
เอา เอะ แอะ โอะ

๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒

-เรียนรู้ สระ เอาะ
-เรียนรู้ สระ ออ
-เรียนรู้ สระ เออะ
-เรียนรู้ สระ เออ
-เขียนตามคาบอก คาที่ประสมด้วยสระ
เอาะ ออ เออะ เออ

๑-๕ ก.ค.๖๒

-เรียนรู้ สระ เอือ
-เรียนรู้ สระ เอือะ
-เรียนรู้ สระ เอียะ
-เรียนรู้ สระ อัวะ
-เขียนตามคาบอก คาที่ประสมด้วยสระ
เอือ เอือะ เอียะ อัวะ

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

- ตัว ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
อ่านดีมีความหมาย
- อ่านคาศัพท์ การอ่านสะกดคา
- การอ่านจับใจความ “ใบโบก ใบบัว”
- อ่านคล่องร้องเล่น “โยกมา โยกไป”
สื่อสารได้ตามใจคิด
- พูดแสดงความคิดเห็น

๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒
๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
๑๑
- อ่านดีมีความหมาย

- วรรณกรรมสาราญใจ

- ไทยวิจิตร ลิขิตอักษร

หัวข้อย่อยที่สอน
อ่านดีมีความหมาย
- อ่านคาศัพท์ การอ่านสะกดคา
- การอ่านจับใจความ ภูผา , เพื่อน
ลูกช้าง ,เพื่อนกัน ,เพื่อนภูผา
วรรณกรรมสาราญใจ
- เพลงกล่อมเด็ก เจ้าเนื้อละมุน
- เพลงกล่อมเด็ก เจ้าเนื้ออ่อน
ไทยวิจิตร ลิขิตอักษร
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

๑๒

๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๒

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
๑๓

- สะกดถูกหลัก ทอถัก
ประโยค
- ฟังดู รู้คิด

๑๔

- อ่านรู้เรื่อง เฟื่องปัญญา

- วรรณกรรมสาราญใจ

๑๕

วันที่ทำกำรสอน
๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒

- สะกดถูกหลัก ทอถัก
ประโยค
- อ่านดีมีความหมาย

สะกดถูกหลัก ทอถักประโยค
- นาคาที่กาหนดมาเติมให้เป็นประโยค
- เรียงคาให้เป็นประโยคง่ายๆ
ฟังดู รู้คิด
- ตอบคาถามจากบทร้องเล่น “ระบา
เสียงสัตว์”
อ่านรู้เรื่อง เฟื่องปัญญา
- ตอบคาถามจากเรื่อง มา เล่น กัน ไหม
- เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน
วรรณกรรมสาราญใจ
- เพลงร้องเล่น “กุ๊ก กุ๊ก ไก่”
- เพลงร้องเล่น “แม่งูเอ๋ย”
- เพลงร้องเล่น “เพลงโยกย้าย”
สะกดถูกหลัก ทอถักประโยค
- นาคาที่กาหนดมาเติมให้เป็นประโยค
- เรียงคาให้เป็นประโยคง่ายๆ
อ่านดีมีความหมาย
- อ่านคาศัพท์ การอ่านสะกดคา
- การอ่าน “ตามหา”
- อ่านคล่องร้องเล่น “โป๊ก เป๊ก”

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐

๕-๙ ส.ค.๖๒

๑๒-๑๖ ส.ค.๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ใน ร.๙

๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
๑๖
- อ่านเพลิน จาเริญใจ
- อ่านดีมีความหมาย

๑๗

- ไทยวิจิตร ลิขิตอักษร
- ฟังดู รู้คิด

๑๘

- อ่านดีมีความหมาย

- อ่านเพลิน จาเริญใจ
๑๙

- วรรณกรรมสาราญใจ
- ไทยวิจิตร ลิขิตอักษร
- สะกดถูกหลัก ทอถัก
ประโยค

๒๐

- อักษรไทยใคร่รู้

- รู้หลัก มักเขียนได้
- สะกดถูกหลัก ทอถัก
ประโยค

หัวข้อย่อยที่สอน
อ่านเพลิน จาเริญใจ
- อ่านหนังสือตามความสนใจ
อ่านดีมีความหมาย
- อ่านคาศัพท์ การอ่านสะกดคา
- การอ่าน “ไปโรงเรียน”
- อ่านคล่องร้องเล่น “ลากันไปโรงเรียน”

วันที่ทำกำรสอน
๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒

ไทยวิจิตร ลิขิตอักษร
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
ฟังดู รู้คิด
- ตอบคาถามจากบทร้องเล่น “ระบา
เสียงสัตว์”

๒-๖ ก.ย.๖๒

อ่านดีมีความหมาย
-อ่านคาศัพท์ การอ่านสะกดคา
- การอ่าน “โรงเรียนลูกช้าง”
- อ่านคล่องร้องเล่น “ฝึกจูงหาง”
อ่านเพลิน จาเริญใจ
- อ่านนิทานและเล่าให้เพื่อนฟัง

๙-๑๓ ก.ย.๖๒

วรรณกรรมสาราญใจ
- บทอาขยาน “ฝน ตก แดด ออก”
ไทยวิจิตร ลิขิตอักษร
- คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
สะกดถูกหลัก ทอถักประโยค
- นาคาที่กาหนดมาเติมให้เป็นประโยค
- เรียงคาให้เป็นประโยคง่ายๆ

๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒

อักษรไทยใคร่รู้
- ทบทวนพยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์
และเลขไทย
รู้หลัก มักเขียนได้
- เขียนตามคาบอก
สะกดถูกหลัก ทอถักประโยค
- นาคาที่กาหนดมาเติมให้เป็นประโยค

๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
๒๐ (ต่อ) - สะกดถูกหลัก ทอถัก
ประโยค

หัวข้อย่อยที่สอน
- เรียงคาให้เป็นประโยคง่ายๆ

วันที่ทำกำรสอน

สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
******กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำไทย
รหัสวิชำ ท ๑๒๑๐๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
สัปดำห์ที่
๑

หน่วยที่สอน
ปฐมนิเทศ
แนะนารายวิชา

หัวข้อย่อยที่สอน
-แนะนาเนื้อหา

วันที่ทำกำรสอน
๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๒

๒

ทบทวนความรู้
พื้นฐาน

- ทบทวนพยัญชนะไทย
- ทบทวนสระ (ป.๑)
- ทบทวนวรรณยุกต์ และตัวเลขไทย

๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒
๒๐ พ.ค. ๖๒

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

๓

-อ่านคิดพิชิต
- อ่านเรื่อง “น้าใส”
คาตอบ
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
-เขียนงามตามแบบ เขียนคาในเรื่อง “น้าใส”
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
-เพลิดเพลิน หลัก -อักษรกลาง ผันวรรณยุกต์อักษรกลาง
ภาษา

๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒

๔

- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

- อักษรสูง ผันวรรณยุกต์อักษรสูง
- อักษรต่า ผันวรรณยุกต์อักษรต่า

๕

- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

- มาตราแม่ ก กา
- คาคล้องจอง

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

๖

-อ่านคิดพิชิต
คาตอบ
- เขียนงามตาม
แบบ
- เฮฮา ประสาสระ

- อ่านเรื่อง “ใจหาย”
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
-เขียนคาในเรื่อง “ใจหาย”
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
- สระเอียะ สระเอีย

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒

๓-๗ มิ.ย.๖๒
๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๗

หน่วยที่สอน
เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

หัวข้อย่อยที่สอน
- มาตราแม่กง
- มาตราแม่กม
- มาตราแม่กน

๘

- รู้รักษ์ วรรณคดี

- วรรณกรรม เรื่อง“ครอบครัวผาสุก”
(หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม)
- บทอาขยาน “ไก่แจ้”และ “ไก่แก้ว”

๑-๕ ก.ค.๖๒

๙

- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

- มาตราแม่กก
- มาตราแม่กบ

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

๑๐

- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

คาควบกล้า
- คาควบกล้า ร
- คาควบกล้า ล

๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒

๑๑

- เพลิดเพลิน หลัก - คาควบกล้า ว
ภาษา
-เขียนงามตามแบบ -บัญชีคาศัพท์
- รู้รักษ์ วรรณคดี “ตากะยาย”
(หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม)

๑๒

วันที่ทำกำรสอน
๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒

๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒

๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๒

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
๑๓

-อ่านคิดพิชิต
คาตอบ
- เขียนงามตาม
แบบ
- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

-อ่านคาเรื่อง “กลัวทาไม”
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
-เขียนคาจากเรื่อง “กลัวทาไม”
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
- สระอือ
- มาตราแม่เกอว

๑๔

- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

- มาตราแม่กด

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐

๕-๙ ส.ค.๖๒

๑๒-๑๖ ส.ค.๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ใน ร.๙

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑๕

หน่วยที่สอน
- อ่านคิดพิชิต
คาตอบ
- เขียนงามตาม
แบบ
- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

หัวข้อย่อยที่สอน
-อ่านคาเรื่อง “ชีวิตใหม่”
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
-เขียนคาจากเรื่อง “ชีวิตใหม่
( หนังสือเรียนภาษาพาที )
- สระอะ (มีตัวสะกด)

วันที่ทำกำรสอน
๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒

๑๖

- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา

- คาอักษรนา
- คาที่มี ห นา
- คาที่มี อ นา

๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒

๑๗

- เพลิดเพลิน หลัก - อ่านผันวรรณยุกต์คาที่มี ห นา
ภาษา
- เขียนเรื่อง เปรื่อง - การเขียนเรื่องจากประสบการณ์
ปัญญา

๒-๖ ก.ย.๖๒

๑๘

- อ่านคิดพิชิต
คาตอบ
- เขียนงามตาม
แบบ
- เพลิดเพลิน หลัก
ภาษา
- เขียนเรื่อง เปรื่อง
ปัญญา

- อ่านเรื่อง “มีน้าใจ”
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
-เขียนคาในเรื่อง “มีน้าใจ”
(หนังสือเรียนภาษาพาที)
- สระโอะ

๙-๑๓ ก.ย.๖๒

- รู้รักษ์ วรรณคดี

“ทันข่าวทันเหตุการณ์”
(หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม)
- พูดเล่าข่าว

๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒

ร้องบทร้องเล่นในท้องถิ่น
- บทอาขยาน “กาดา”
- การละเล่น “กาฟักไข่”
- ฟังนิทาน

๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒

๑๙

- พูดเป็น เห็น
ประโยชน์
๒๐

- รู้รักษ์ วรรณคดี

-ฟัง ดู เป็น เห็น
คุณค่า

- การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๒๐ (ต่อ)

หน่วยที่สอน
-ฟัง ดู เป็น เห็น
คุณค่า

หัวข้อย่อยที่สอน

วันที่ทำกำรสอน

- ฟังเพลง
- ฟังข่าว
สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒

******กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑
๒

๓

๔

๕

๖

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำไทย
รหัสวิชำ ท ๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ทำกำรสอน
ปฐมนิเทศและแนะนารายวิชา
๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๒
- อ่านแตกฉานบูรณา
การความคิด
- หลักภาษา พา
เพลิน
-เขียนสวยงามตาม
แบบอย่าง
-รู้แนวทางใน
การเขียน
-ฟังดู รู้ความหมาย
-พูดดีมีเหตุผล
-หลักภาษา
พาเพลิน

-อ่านเรื่อง “ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว”
-เขียนสะกดคา

๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒
๒๐ พ.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

-การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
-การบันทึกประจาวัน
-การเขียนเรื่องตามจินตนาการ
-ฟังนิทานชาดก
-พูดเล่าเรื่อง
- คามาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา
และไม่ตรงตามมาตรา
- การใช้พจนานุกรม
- อ่าน เรื่อง แต่เด็กซื่อไว้
และเทพารักษ์กับคนตัดไม้
-การแต่งประโยค
-เขียนบรรยายภาพ

-อ่านแตกฉานบูรณา
การความคิด
-หลักภาษาเพลิน
-รู้แนวทางใน
การเขียน
-ฟัง ดูรู้ความหมาย -ฟังและดูข่าว เรื่อง ขยะรีไซเคิล
-พูดดีมีเหตุผล
-พูดแสดงความคิดเห็น
-หลักภาษาพาเพลิน -คาที่สระคงรูป
- สระเปลี่ยนรูป
-อ่านแตกฉานบูรณา -อ่านเรื่อง ป่านี้มีคุณ ,ป่าชายเลน
การความคิด
-วรรณคดีค่าล้า
อ่านบทอาขยานเรื่อง เด็กน้อย
วรรณกรรมล้าค่า
-อ่านถูกหลักรู้จัก
-เขียนสะกดคา
ความหมาย

๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒

๓-๗ มิ.ย.๖๒
๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๗

๘

๙

๑๐

๑๑
๑๒

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
-หลักภาษาพาเพลิน -คามาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา
-ฟังดู รู้ความหมาย และไม่ตรงตามมาตรา
-ฟังเพลงอาหารหลักห้าหมู่
-หลักภาษาพาเพลิน -การอ่านคาที่ผันวรรณยุกต์
-คาที่ประวิสรรชนีย์และไม่
ประวิสรรชนีย์
-เพลงพื้นบ้าน สืบ -อ่านเพลงกล่อมเด็ก
สานภูมิปัญญา
-เรียงร้อยถ้อยความ -คาคล้องจอง
เหมาะเสนาะหู
-อ่านแตกฉานบูรณา
การความคิด
-อ่านเรื่อง ทาดี....อย่าหวั่นไหว

วันที่ทำกำรสอน
๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒

-ฟังดู รู้ความหมาย

-ฟังข่าว
-ฟังโฆษณา

๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒

-พูดรายงานเรื่องที่สนใจ

๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒
๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.
๖๒

-พูดดีมีเหตุผล

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

๑-๕ ก.ค.๖๒

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐

๑๓

๑๔

๑๕

-เรียงร้อยถ้อยความ
เหมาะเสนาะหู
-หลักภาษาพาเพลิน
-อ่านแตกฉานบูรณา
การความคิด
-หลักภาษาพาเพลิน

-การเขียนคาขวัญ
-อักษรนา
-คาควบกล้า
-อ่านเรื่อง พลังงานคือชีวิต
-แต่งประโยค

-วรรณคดีค่าล้า 1. - อ่านอาขยาน เรื่อง วิชาหนาเจ้า
วรรณกรรมล้าค่า 2. - ฟังเพลงพืน้ บ้าน

๕-๙ ส.ค.๖๒

๑๒-๑๖ ส.ค.๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ใน ร.๙

๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑๖

๑๗
๑๘
๑๙

๒๐

หน่วยที่สอน
-อ่านแตกฉานบูรณา
การความคิด
-หลักภาษาพาเพลิน
-หลักภาษาพาเพลิน

หัวข้อย่อยที่สอน
-อ่านเรื่อง ความฝันเป็นจริงได้
-อ่านเรื่อง มนุษย์กับการบิน
-เขียนสะกดคา
-คา ฤ ฤๅคาควบกล้า
-คาที่ใช้ บัน บรร,คาที่ใช้ รร
-อ่านแตกฉานบูรณา -อ่านเรื่อง ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้
การความคิด
-อ่านเรื่องภูมิใจภาษาไทย
-หลักภาษาพาเพลิน -คาพ้องรูปและคาพ้องเสียง
-เรียงร้อยถ้อยความ -ภาษาถิ่น
เหมาะเสนาะหู

วันที่ทำกำรสอน
๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒

๒-๖ ก.ย.๖๒
๙-๑๓ ก.ย.๖๒
๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒

-อ่านแตกฉานบูรณา -อ่านเรื่อง สืบสานบทกลอน
๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒
การความคิด
-หลักภาษาพาเพลิน -แต่งประโยค
ทบทวนบทเรียน
-ทบทวนบทเรียน
สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
******กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำไทย
รหัสวิชำ ท๑๔๑๐๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ทำกำรสอน หมำยเหตุ
๑
-ปฐมนิเทศ
-แนะนา
๑๖-๑๗พ.ค. ๖๒
-เขียนสวยงามตาม -คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
แบบอย่าง
และครึ่งบรรทัด
๒
๒๑-๒๔พ.ค. ๖๒
-รู้แนวทางในการ
-เขียนบันทึกประจาวัน
๒๐ พ.ค. ๖๒
เขียน
-เขียนรายงานจากการศึกษา
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
ค้นคว้า
-อ่านเข้าใจได้คาตอบ -อ่านจับใจความ เรื่อง ขนมไทยไร้
เทียมทาน
๓

๔

๕

-รู้แนวทางในการ
เขียน
-ตามระบอบพูดดีมี
เหตุผล

-เขียนแผนภาพความคิด

๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒

-การพูดรายงานเรื่องการทาขนม
ไทย

-สะกดถูกความหมาย -มาตราตัวสะกด
ชัดไม่ปะปน
-การผันอักษร
-คาเป็นคาตาย
-อาขยานเพราะจับใจ -ท่องจาบทอาขยานที่กาหนด

๓-๗ มิ.ย.๖๒
๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

-อ่านเสนาะ ไพเราะ
ทานอง

-อ่านบทร้อยกรอง

๖

-มาเรียนรู้
วรรณกรรม
แสนสาราญ

-วรรณคดี “พระอภัยมณี ตอน
กาเนิดสุดสาคร”

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒

๗

-มาเรียนรู้
วรรณกรรม
แสนสาราญ

-วรรณคดี “พระอภัยมณี ตอน
กาเนิดสุดสาคร”

๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒

สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
๘
-มาเรียนรู้
วรรณกรรม
แสนสาราญ
๙

๑๐

๑๑

-มาเรียนรู้
วรรณกรรมแสน
สาราญ
-หมั่นฝึกฝนแต่ง
ประโยค
-หมั่นฝึกฝนแต่ง
ประโยค

หัวข้อย่อยที่สอน
-วรรณกรรม “เที่ยวเมืองพระร่วง”

วันที่ทำกำรสอน
๑-๕ ก.ค.๖๒

-วรรณกรรม “เที่ยวเมืองพระร่วง”

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

-ประโยคตามเจตนา
-บอกเล่า,ปฎิเสธ
-คาถาม,แสดงความต้องการ
-ประโยคตามเจตนา
-ระบุชนิดและหน้าที่ของประโยค
-คานาม
-คาสรรพนาม

๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒

-หมั่นฝึกฝนแต่ง
ประโยค

-ระบุชนิดและหน้าที่ของประโยค
-คาสรรพนาม
-คากริยา
-อ่านเข้าใจได้คาตอบ -ออมไว้กาไรชีวิต

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒

๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๒

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐

-อ่านเข้าใจได้คาตอบ -ออมไว้กาไรชีวิต
-ภูมิใจมรดกไทยมรดกโลก
-ชีวิตที่ถูกเมิน
-รู้แนวทางใน
เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ
การเขียน
-ผักสมุนไพรใบหญ้าที่มีคุณค่าทั้งนั้น
-ชีวกโกมารภัจจ์
-โอม! พินิจมหาพิจารณา
-แรงพิโรธจากฟ้าดิน
-บทร้อยกรอง
-คาคล้องจอง
-คาขวัญ
เรียงถ้อยร้อย
-คาคม
คาขวัญ

๕-๙ส.ค.๖๒

๑๒-๑๖ส.ค.๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ใน ร.๙

๑๙-๒๓ส.ค.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
๑๖
-สุภาษิต สานวน คาพังเพย
-คาคล้องจองเรียง
ถ้อยร้อยคาขวัญ
-สะกดถูกความหมาย -การเขียนสะกดคา
ชัดไม่ปะปน
๑๗

๑๘

-สะกดถูกความหมาย -การผันอักษร
ชัดไม่ปะปน
-คาพ้องรูป
-คาพ้องเสียง
-สะกดถูกความหมาย -คาพ้องความหมาย
ชัดไม่ปะปน
-เขียนเรื่องตามจินตนาการ
-เขียนถูกตามหลัก
รู้จักค้นคว้า

๑๙

-เล่าเรื่องดีมีสาระน่า
ถามตอบ
-ตามระบอบพูดดีมี
เหตุผล

๒๐

-เขียนถูกตามหลัก
-คาที่มีพยัญชนะควบกล้า
รู้จักค้นคว้า
-คาทีม่ ีอักษรนา
-อ่านเข้าใจได้คาตอบ -อ่านจับใจความจากเรื่องที่
กาหนดให้

-จาแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟังและดู
-แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง
และดู

วันที่ทำกำรสอน
๒๖-๓๐ส.ค.๖๒

๒-๖ก.ย.๖๒

๙-๑๓ก.ย.๖๒

๑๖-๒๐ก.ย.๖๒

๒๓-๒๗ก.ย.๖๒

สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
******กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำไทย
รหัสวิชำ ท ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
๑
ปฐมนิเทศ
๒

หัวข้อย่อยที่สอน
แนะนารายวิชา

วันที่ทำกำรสอน
๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๒

- อ่านมาก หลากความคิด
- ลิขิตงาม ตามคาพ่อ

-การอ่านจับใจความ
-เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

๓

- หลักภาษา พาน่ารู้

-คาบุพบท
-เครื่องหมายวรรคตอน

๔

- หรรษากับวรรณคดีไทย
สุขใจกับนิทานธรรม
- อ่านมาก หลากความคิด

-วรรณคดี เรื่อง สังข์ทอง ตอน
กาเนิดพระสังข์
-มารยาทในการอ่าน

๕

- รู้เขียน เซียนประโยค

-ประโยคและส่วนประกอบของ
ประโยค
-ประโยคความเดียว
-ประโยคความรวม

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

๖

- ต่างภาษานาพาวัฒนธรรม -คาภาษาต่างประเทศใน
ภาษาไทย
-ภาษาจีน
-ภาษาอังกฤษ
-นิทานไทย
- หรรษากับวรรณคดีไทย
กระเช้าสีดา
สุขใจกับนิทานธรรม
-นิทานคติธรรม
พญาช้างผู้เสียสละ
- หลักภาษา พาน่ารู้
-คาเชื่อม
- อ่านมาก หลากความคิด -การฟังและการอ่านงานเขียน
ประเภทโน้มน้าวใจ
- หลักภาษา พาน่ารู้
-คาสันธาน
- รู้เรียน เซียนสานวน
-สานวน สุภาษิตไทย

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒

๗

๘

๙

๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒
๒๐ พ.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒
๓-๗ มิ.ย.๖๒
๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒

๑-๕ ก.ค.๖๒

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
หน่วยที่สอน
๑๐
- พูดเขียนคา ล้าความคิด

๑๑

- เปิดคลังศัพท์จับ
พจนานุกรม
- อ่านมาก หลากความคิด
- หลักภาษา พาน่ารู้

หัวข้อย่อยที่สอน
-การพูดและเขียนแสดง
ความรู้สึก
-พจนานุกรม

วันที่ทำกำรสอน
๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒

-การอ่านข่าวสารของทาง
ราชการ
-คาอุทาน

๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒

๑๒

๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๒

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
๑๓

- ลิขิตงาม ตามคาพ่อ

-เรียงความ

๑๔

- ลิขิตงาม ตามคาพ่อ

-การเขียนเชิงจินตนาการ

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐

๕-๙ ส.ค.๖๒
๑๒-๑๖ ส.ค.๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ใน
ร.๙

๑๕

- เพลินใจกับบทอาขยาน

๑๖

เชี่ยวชาญกับบทร้อยกรอง
- ราชาศัพท์ ศัพท์สวยงาม

๑๗

- หรรษากับวรรณคดีไทย
สุขใจกับนิทานธรรม

๑๘

- พูดเขียนคา ล้าความคิด

๑๙

- ลิขิตงาม ตามคาพ่อ

๒๐

- ลิขิตงาม ตามคาพ่อ

-บทอาขยานบทหลัก
วิชาเหมือนสินค้า
-บทร้อยกรอง
-ราชาศัพท์
-คาสุภาพ
-วรรณคดี เรื่อง ราชาธิราช
ตอน กาเนิดมะกะโท

๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒

-การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร
-การพูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
-การเขียนย่อความ

๙-๑๓ ก.ย.๖๒

๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒
๒-๖ ก.ย.๖๒

๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒

-การเขียนบันทึกรักการอ่าน
๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒
-การเขียนแผนภาพความคิด
สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
*****กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑
๒

๓

๔

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำภำษำไทย
รหัสวิชำ ท ๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ทำกำรสอน
ปฐมนิเทศ
-แนะนารายวิชา
๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๒
-รู้แนวทางในการ
เขียน
-ตามระบอบพูดดีมี
เหตุผล
-อาขยานเพราะจับ
ใจได้ข้อคิด
-มาเรียนรู้
วรรณกรรมแสน
สาราญ
-ใช้คาถูก สื่อสาร
ชัดไม่ปะปน

๕

-ใช้คาถูก สื่อสาร
ชัดไม่ปะปน

๖

-รู้แนวทางในการ
เขียน
-รู้แนวทางในการ
เขียน
-รู้แนวทางในการ
เขียน
-รู้หลักเลือกใช้คา
ถูก สื่อสารชัดไม่
ปะปน
-รู้หลักเลือกใช้คา
ถูก สื่อสารชัดไม่
ปะปน

๗
๘

๙

-การเขียนแนะนาตนเอง
-การพูดแนะนาตนเอง
-การท่องบทอาขยาน

๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒
๒๐ พ.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒

-วรรณคดีเรื่อง การเดินทางของ
พลายน้อย
-คานาม
-คาสรรพนาม
-คากริยา
-คาบุพบท
-คาวิเศษณ์
-คาสันธาน
-คาอุทาน
-การทาโครงงาน ภาษาไทย
-การเขียนเรื่องจากภาพ
-การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
-การเขียนเรียงความ

๓-๗ มิ.ย.๖๒
๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒
๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒
๑-๕ ก.ค.๖๒

-การสร้างคาไทย คาประสม

-การสร้างคาไทย คาประสม
-การสร้างคาไทย คาซ้า
-การสร้างคาไทย คาซ้อน

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่

๑๐

๑๑

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
-เขียนถูกต้องตาม -เขียนเรื่องตามจินตนาการ
หลักรู้จักเรียงร้อย
-ตามระบอบพูดดีมี -การพูดรายงาน
เหตุผล
(นาเสนอโครงงาน)
-คัดลายมือ

วันที่ทำกำรสอน

-เข้าใจข้อมูล
เพิ่มพูนความรู้

๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒

-เลือกถ้อยร้อยคา
เลือกจานรรจา

-การอ่านแผนผัง แผนที่
-การอ่านกราฟ
-คาราชาศัพท์
-คาราชาศัพท์ (คาที่ใช้กับพระ)

๑๒

๑๓

เรียงถ้อยร้อยคา
เลือกจานรรจา

๑๔

มีวิจารณญาณ
เลือกสื่อสารได้ถูก
ประเด็น
หมั่นฝึกฝนแต่ง
ประโยคถูกต้อง
ความ
อ่านเข้าใจได้
คาตอบ
-เรียงถ้อยร้อยคา
เลือกจานรรจา

๑๖

๑๗

๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๒

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

๑๕

๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒

-รู้แนวทางใน
การเขียน
-มาเรียนรู้
วรรณกรรมแสน
สาราญ

-คาราชาศัพท์ (คาสุภาพ)
-คาที่มาจากภาษาต่างประเทศ
(ภาษาภาษาอังกฤษ)
(ภาษาจีน)
-การฟังเพื่อจับใจความ

-ประโยคความเดียว
-ประโยคความรวม
-การอ่านจับใจความสาคัญ
(จากหนังสือภาษาพาที)
-คาคม
-คาขวัญ
-บทร้อยกรอง
-การเขียนแผนภาพความคิด
-สุภาษิตสอนหญิง

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐

๕-๙ ส.ค.๖๒

๑๒-๑๖ ส.ค.๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ใน ร.๙

๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒
๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒

๒-๖ ก.ย.๖๒

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑๘

๑๙
๒๐

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ทำกำรสอน
-เลือกถ้อยร้อยคา -สานวนสุภาษิต – คาพังเพย
๙-๑๓ ก.ย.๖๒
เลือกจานรรจา
-อ่านที่ชอบอย่าง -การอ่านหนังสือตามความสนใจ
หลากหลาย
-ข้อเท็จเรื่องจริงคือ -ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
สิ่งต้องรู้
-อ่านเข้าใจ
-การอ่านจับใจความสาคัญ
๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒
ได้คาตอบถูกทานอง (จากหนังสือภาษาพาที)
-เขียนถูกตามหลัก -การเขียนจดหมายส่วนตัว
๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒
รู้จักเรียงร้อย
-เรียงถ้อยร้อยคา -ภาษาถิ่น
เลือกจานรรจา
สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
***กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑
๒

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน
รหัสวิชำ ท ๑๑๑๐๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ทำกำรสอน
-แนะนารายวิชา
๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๒
-ปฐมนิเทศ
๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
ข้อความสั้นๆ

๓

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
เรื่องที่กาหนดให้

๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒

๔

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
นิทาน

๓-๗ มิ.ย.๖๒

๕

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
เพลง

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

๖

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จากบท
ร้องเล่น

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒

๗

-รอบคอบเรื่อง
การเขียน

-แต่งประโยคจากภาพที่กาหนดให้

๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒

๘

-รอบคอบเรื่อง
การเขียน

-แต่งประโยคจากภาพที่กาหนดให้

๑-๕ ก.ค.๖๒

๙

-ถามตอบรอบคอบ -อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ฝึกตั้ง
คาถาม
คิด

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

๑๐

-ถามตอบรอบคอบ -อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
คิด
โฆษณา

๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒

๒๐ พ.ค. ๖๒

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑๑

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
-ถามตอบรอบคอบ -อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
คิด
โฆษณา

๑๒

๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๒

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
๑๓

-รอบคอบเรื่องการ -เขียนเรื่องจากประสบการณ์ เรื่อง
เขียน
“ครอบครัวของฉัน”

๑๔

-รอบคอบเรื่อง
การเขียน

-อ่านและเขียนเรื่องจาก
ประสบการณ์ ในหัวข้อ“โรงเรียน
ของฉัน”

๑๕

-รอบคอบเรื่อง
การเขียน

๑๖

-สื่อภาษา
พาสร้างสรรค์
-สื่อภาษา
พาสร้างสรรค์
-รอบคอบเรื่อง
การเขียน
-รอบคอบเรื่อง
การเขียน
-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่านและเขียนเรื่องจาก
ประสบการณ์ ในหัวข้อ “คุณครู
ของฉัน”
-อ่าน และเขียน พร้อมทั้งวาดภาพ
จากเรื่องที่อ่าน
-อ่าน และเขียน พร้อมทั้งวาดภาพ
จากเรื่องที่อ่าน
-อ่านและเขียนเรื่องตาม
จินตนาการจากคาที่กาหนดให้
-อ่านและเขียนเรื่องตาม
จินตนาการจากคาที่กาหนดให้
-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จากข่าว

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

วันที่ทำกำรสอน
๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.๑๐

๕-๙ ส.ค.๖๒

๑๒-๑๖ ส.ค.๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ใน
ร.๙

๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒

๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒
๒-๖ ก.ย.๖๒
๙-๑๓ ก.ย.๖๒
๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒
๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒

สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
******กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑
๒

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน
รหัสวิชำ ท ๑๒๑๐๒ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ทำกำรสอน
แนะนารายวิชา
๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๒
ปฐมนิเทศ
๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
ข้อความสั้นๆ

๓

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
เรื่องที่กาหนดให้

๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒

๔

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
นิทาน

๓-๗ มิ.ย.๖๒

๕

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
เพลง

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

๖

-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จากบท
ร้อยกรอง

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒

๗

-รอบคอบเรื่อง
การเขียน

-แต่งประโยคจากภาพที่กาหนดให้

๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒

๘

-รอบคอบเรื่อง
การเขียน

-แต่งประโยคจากภาพที่กาหนดให้

๑-๕ ก.ค.๖๒

๙

-ถามตอบรอบคอบ -อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ฝึกตั้ง
คาถาม
คิด

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

๑๐

-ถามตอบรอบคอบ -อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
คิด
โฆษณา

๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒

๒๐ พ.ค. ๖๒

หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑๑

หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
-ถามตอบรอบคอบ -อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จาก
คิด
โฆษณา

๑๒

๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๒

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
๑๓

-รอบคอบเรื่องการ -เขียนเรื่องจากประสบการณ์ เรื่อง
เขียน
“เพือ่ นรัก”

๑๔

-รอบคอบเรื่อง
การเขียน

-อ่านและเขียนเรื่องจาก
ประสบการณ์ ในหัวข้อ“ครูคนดี ที่
ฉันรัก”

๑๕

-รอบคอบเรื่อง
การเขียน

๑๖

-สื่อภาษา
พาสร้างสรรค์
-สื่อภาษา
พาสร้างสรรค์
-รอบคอบเรื่อง
การเขียน
-รอบคอบเรื่อง
การเขียน
-อ่านคิด พิชิต
คาตอบ

-อ่านและเขียนเรื่องจาก
ประสบการณ์ ในหัวข้อ “การ์ตูนที่
ฉันชอบ”
-อ่าน และเขียน พร้อมทั้งวาดภาพ
จากเรื่องที่อ่าน
-อ่าน และเขียน พร้อมทั้งวาดภาพ
จากเรื่องที่อ่าน
-อ่านและเขียนเรื่องตาม
จินตนาการจากคาที่กาหนดให้
-อ่านและเขียนเรื่องตาม
จินตนาการจากคาที่กาหนดให้
-อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน จากข่าว

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

วันที่ทำกำรสอน
๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ร.๑๐

๕-๙ ส.ค.๖๒

๑๒-๑๖ ส.ค.๖๒
๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ใน
ร.๙

๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒

๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒
๒-๖ ก.ย.๖๒
๙-๑๓ ก.ย.๖๒
๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒
๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒

สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
******กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑
๒

กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้ รำยวิชำ อ่ำน คิด วิเครำะห์
รหัสวิชำ ท. ๑๓๒๐๑ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
หน่วยที่สอน
หัวข้อย่อยที่สอน
วันที่ทำกำรสอน
ปฐมนิเทศ
แนะนารายวิชา
๑๖-๑๗ พ.ค. ๖๒
-นิทานเริงใจ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากนิทาน
เรื่อง กลิ่นปากสิงโต

๒๑-๒๔ พ.ค. ๖๒
๒๐ พ.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

๓

-นิทานเริงใจ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากนิทาน
เรื่อง หมาป่ากับแม่กา

๒๗-๓๑ พ.ค. ๖๒

๔

-นิทานเริงใจ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากนิทาน
เรื่อง ราชสีห์กับวัว

๓-๗ มิ.ย.๖๒
๓ มิ.ย.หยุดวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี

๕

-นิทานเริงใจ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากนิทาน
เรื่อง แม่ไก่กับสุนัขจิ้งจอก

๑๐-๑๔ มิ.ย.๖๒

๖

-ได้ความรู้จาก
บทความ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากบทความ
เรื่อง สัตว์ทะเล

๑๗-๒๑ มิ.ย.๖๒

๗

-ได้ความรู้จาก
บทความ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากบทความ
เรื่อง ภาวะโลกร้อน

๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒

๘

-ได้ความรู้จาก
บทความ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากบทความ
เรื่อง กาเนิดชา

๑-๕ ก.ค.๖๒

๙

-ได้ความรู้จาก
บทความ
-อ่านเขียนจาก
ร้อยกรอง

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากบทความ
เรื่อง การล้างสารพิษในผัก
-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากบทร้อย
กรองเรื่อง นิสัยคนไทย

๘-๑๒ ก.ค.๖๒

๑๐

๑๕-๑๙ ก.ค.๖๒
๑๖ ก.ค. ๖๒
หยุดวันอาสาหบูชา
๑๗ ก.ค. ๖๒
หยุดวันเข้าพรรษา

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๑๑

หน่วยที่สอน
-อ่านเขียนจาก
ร้อยกรอง

หัวข้อย่อยที่สอน
-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากบทร้อย
กรองเรื่อง วันแสนสุข

๑๒

๒๙ ก.ค.- ๒ ส.ค.๖๒

สอบพญาไทเทสต์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๑๓

วันที่ทำกำรสอน
๒๒-๒๖ ก.ค.๖๒

๒๙ ก.ค. ๖๒
หยุดชดเชยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ร.๑๐

-อ่านเขียนจาก
ร้อยกรอง

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากบทร้อย
กรองเรื่อง รักลูกผูกสัมพันธ์

๕-๙ ส.ค.๖๒

-อ่านเขียนจาก
ร้อยกรอง

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากบทร้อย
กรองเรื่อง
พระอภัยมณี

๑๒-๑๖ ส.ค.๖๒

๑๕

-อ่านคล่องป้าย
โฆษณาและ
แผนภูมิ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากป้าย
โฆษณา

๑๙-๒๓ ส.ค.๖๒

๑๖

-อ่านคล่องป้าย
โฆษณาและ
แผนภูมิ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจาก
ตารางข้อมูล

๒๖-๓๐ ส.ค.๖๒

๑๗

-อ่านคล่องป้าย
โฆษณาและ
แผนภูมิ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากแผนภูมิ

๒-๖ ก.ย.๖๒

๑๘

-อ่านคล่องป้าย
โฆษณาและ
แผนภูมิ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากแผนผัง

๙-๑๓ ก.ย.๖๒

๑๙

-อ่านคล่องป้าย
โฆษณาและ
แผนภูมิ

-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากข่าว

๑๖-๒๐ ก.ย.๖๒

๑๔

๑๒ ส.ค. ๖๒
หยุดวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ใน ร.๙

หมำยเหตุ

สัปดำห์ที่
๒๐

หน่วยที่สอน
-อ่านคล่องป้าย
โฆษณาและ
แผนภูมิ

หัวข้อย่อยที่สอน
-อ่านคิดวิเคราะห์เขียนจากข่าว

วันที่ทำกำรสอน
๒๓-๒๗ ก.ย.๖๒

สอบกลำงปี ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
******กำหนดกำรสอน อำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม *****

หมำยเหตุ

