กำหนด การเรียนรู้รายชั่วโมงและสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชาภาษาไทย รหัส ท๑๓๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รวม เวลาเรียน ๙๒ ชั่วโมง
ครั้ง

วัน/เดือน/ปี

ที่
๑

จำนวน

เรื่องที่สอน

ชั่วโมง
พฤหัสบดี

๑

โรงเรียนของเรา ๑

๑

โรงเรียนของเรา ๒

๑

สวัสดีเพื่อนใหม่ ๑

๑๖ พฤษภาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๒

ศุกร์
๑๗ พฤษภาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๓

อังคาร
๒๑ พฤษภาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๔

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

พุธ
๒๒ พฤษภาคม ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๑

สวัสดีเพื่อนใหม่ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่องพยางค์และคำ
๒. ใบความรู้ เรื่องคำที่มีรูปสระและเสียงสระเดี่ยว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ เขียนจำนวนพยางค์
๓. ใบงานที่ ๐๒ เขียนคำที่มี ๒ พยางค์ และ ๓ พยางค์
๔. ใบงานที่ ๐๓ คำสระเดี่ยวเสียงสั้นและสระเดี่ยวเสียง
ยาว
สื่อ แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง รูปสระและเสียงสระประสม
๒. แบบฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระประสมไม่มีตัวสะกด
ภาระงาน ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๔ เขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงสั้น
๒. ใบงานที่ ๐๕ เขียนคำที่ประสมด้วยสระเดี่ยวเสียงยาว
๓. ใบงานที่ ๐๖ สระประสม ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๕

พฤหัสบดี

๑

วันเปิดเทอม ๑

๑

วันเปิดเทอม ๒

๒๓ พฤษภาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๖

ศุกร์
๒๔ พฤษภาคม ๖๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๗ เรียงลำดับเหตุการณ์
๒. ใบงานที่ ๐๘ แต่งประโยค
๓. ใบงานที่ ๐๙ คัดลายมือ
๔. ใบงานที่ ๑๐ เขียนคำที่ประสมด้วย
สระ - ะ
๕. ใบงานที่ ๑๑ เขียนคำที่ประสมด้วย
สระ - ะ , -

(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๗

จันทร์

๑

หน้าที่ของเรา ๑

๑

หน้าที่ของเรา ๒

๒๗ พฤษภาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๘

อังคาร
๒๘ พฤษภาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่าน เรื่อง วันเปิดเรียน
๒. ใบความรู้ เรื่อง สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น ๓. บทคล้องจอง สระ - ะ เปลี่ยนรูปเป็น ๔. บัตรคำ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง สระ เ – ะ เปลี่ยนรูป
เป็น เ ๒. ใบความรู้ เรื่อง คำที่ประสมสระ เ - อ เปลี่ยน
รูปเป็น เ - ๓. บทร้อยกรอง คำที่ประสมรูปสระ เ – ะ
เปลี่ยนรูปเป็น เ - เมื่อมีตัวสะกด
๔. บทร้อยกรอง คำที่ประสมด้วยสระเออ
เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๒ เขียนคำตามรูปภาพ
๒. ใบงานที่ ๑๓ อ่านคำ
๓. ใบงานที่ ๑๔ เขียนคำประสมสระ เ - อ
มีตัวสะกดเปลี่ยนรูปเป็น เ - ๔. ใบงานที่ ๑๕ สระ เ - อ ที่มี ย สะกด
๕. ใบงานที่ ๑๖ อ่านออกเสียงคำใช้ สระ เ – อ
๖. ใบงานที่ ๑๗ เลือกคำใช้สระ เ – อ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

๑

มารยาทดีมีน้ำใจ ๑

๑

มารยาทดีมีน้ำใจ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง คำที่ประสมสระ โ-ะ ลดรูป
เมื่อมีตัวสะกด
๒. บทร้อยกรอง ป่าดง
๓. ใบความรู้ เรื่อง คำที่ประสมสระ -ว ลดรูป
เมื่อมีตัวสะกด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๘ เขียนคำอ่านสะกดด้วย สระ
โ-ะ
๒. ใบงานที่ ๑๙ เขียนคำประสมสระ โ-ะ
ลดรูป
๓. ใบงานที่ ๒๐ เขียนคำประสม สระ -ว
๔. ใบงานที่ ๒๑ เขียนคำอ่านสะกดคำประสม
สระ -ว
๕. ใบงานที่ ๒๒ อ่านบทร้อยกรอง
๖. ใบงานที่ ๒๓ คัดลายมือ
๗. แบบทดสอบหลังเรียน

๑

แม่ ก กา พาสนุก ๑

ชั่วโมง
๙

พุธ
๒๙ พฤษภาคม ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๑๐

พฤหัสบดี
๓๐ พฤษภาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๑๑

ศุกร์

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
๒. ใบความรูเ้ รื่อง มาตราแม่ ก กา
๓. บัตรคำมาตราแม่ ก กา

๓๑ พฤษภาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑๒

อังคาร
๔ มิถุนายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๑

แม่ ก กา พาสนุก ๓

๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ เขียนคำมาตราตัวสะกด
แม่ ก กา ชื่อสัตว์
๓. ใบงานที่ ๐๒ เขียนคำมาตราตัวสะกด แม่ ก กา
๔. ใบงานที่ ๐๓ เติมคำในมาตราตัวสะกด แม่ ก กา
๕. ใบงานที่ ๐๔ อ่านคำและ ระบายสีคำมาตรา
ตัวสะกดแม่ ก กา
๖. ใบงานที่ ๐๕ วาดภาพระบายสีคำมาตราแม่ ก กา

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๑๓

พุธ

๑

แม่กง คงอยู่ ๑

๑

แม่กง คงอยู่ ๒

๕ มิถุนายน ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)
๑๔

พฤหัสบดี
๖ มิถุนายน ๖๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๖ หาคำที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกดแม่กง
๒. ใบงานที่ ๐๗ ตอบคำถามจากการอ่าน
๓. ใบงานที่ ๐๘ เขียนคำมาตราตัวสะกดแม่กง
๔. ใบงานที่ ๐๙ เติมคำมาตราตัวสะกดแม่กง
๕. ใบงานที่ ๑๐ อ่านและคัดบทร้อยกรองที่ชอบ

(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๑๕

ศุกร์

๑

อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน ๑

๑

อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน ๒

๗ มิถุนายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๑๖

จันทร์
๑๐ มิถุนายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กง
๒. บทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กง
๓. บทร้อยกรอง แม่กง
๔. บทร้อยกรองสัตว์สวย ป่างาม

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านมาตราตัวสะกด แม่กม
๒. ใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กม
๓. บัตรคำ
๔. บทดอกสร้อย อิ่มก่อน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๑ มาตราตัวสะกด แม่กม
๒. ใบงานที่ ๑๒ อ่านและวิเคราะห์ บทอ่าน
๓. ใบงานที่ ๑๓ ตอบคำถาม
๔. ใบงานที่ ๑๔ เขียนคำสะกด แม่กม

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๑๗

อังคาร

๑

หนูแจ๋วขายว่าว ๑

๑๑ มิถุนายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๑๘

พุธ

หนูแจ๋วขายว่าว ๒

๑

แม่เกยเคยเรียน ๑

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ปริศนาคำทาย (มาตราแม่เกย)
๒. บทอ่าน มาตราตัวสะกด แม่เกย
๓. ใบความรู้ มาตราตัวสะกด แม่เกย

๑

แม่เกยเคยเรียน ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๘ มาตราตัวสะกด แม่เกย
๒. ตอบปริศนาคำทาย แม่เกย
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

พฤหัสบดี
๑๓ มิถุนายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๒๐

ศุกร์
๑๔ มิถุนายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

ภาระงาน ชิ้นงาน
๑. กิจกรรมใบงานที่ ๑๕ อ่านบทร้อยกรองและ
ตอบคำถาม
๒. กิจกรรมใบงานที่ ๑๖ เขียนคำมาตรา
ตัวสะกด แม่เกอว
๓. กิจกรรมใบงานที่ ๑๗ เติมคำมาตราตัวสะกด
แม่เกอว

๑

๑๒ มิถุนายน ๖๒

๑๙

สื่อ แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง หนูแจ๋วขายว่าว
๒. ใบความรู้ มาตราตัวสะกด แม่เกอว

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๒๑

จันทร์

๑

กิริยาวาจาดี ๑

๑๗ มิถุนายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๒๒

อังคาร

๑

กิริยาวาจาดี ๒

๑

แม่ดอกรัก ๑

๑๘ มิถุนายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๒๓

พุธ
๑๙ มิถุนายน ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๒๔

พฤหัสบดี
๒๐ มิถุนายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๑

แม่ดอกรัก ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรองกิริยาวาจาดี
๒. บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กน
๓. ใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ หาคำที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกด แม่กน
๓. ใบงานที่ ๐๒ เขียนแผนผังความคิด
“มาตราตัวสะกด แม่กน”
๔. ใบงานที่ ๐๓ แต่งประโยคจากคำที่กำหนด
๕. ใบงานที่ ๐๔ หาคำที่อ่านออกเสียง น
สะกด
สื่อ แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กก
๒. ใบความรู้มาตราตัวสะกด แม่กก
ภาระงาน ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๕ หาคำที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกด แม่กก
๒. ใบงานที่ ๐๖ แต่งประโยค
๓. ใบงานที่ ๐๗ ขีดเส้นใต้คำมาตราตัวสะกด
แม่กกในบทร้อยกรอง
๕. ใบงานที่ ๐๘ เขียนแผนผังความคิด

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๒๕

ศุกร์

๑

แม่กดสดใส ๑

๒๑ มิถุนายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๒๖

จันทร์

แม่กดสดใส ๒

๒๔ มิถุนายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๒๗

อังคาร

๑

แม่กบครบถ้วน ๑

๑

แม่กบครบถ้วน ๒

๒๕ มิถุนายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๒๘

พุธ
๒๖ มิถุนายน ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. หนังสือเรียนภาษาพาที
๒. บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กด
๓. ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๙ เขียนสะกดคำ
๒. ใบงานที่ ๑๐ แต่งประโยคจากคำที่
กำหนดให้
๓. ใบงานที่ ๑๑ แต่งประโยค

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กบ
๒. บทร้อยกรองมาตราตัวสะกด แม่กบ
๓. กระดาษปอนด์สี (สำหรับทำบัตรคำ
ขนาดเล็ก)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. การค้นหาคำที่ บ สะกด
๒. เขียนเรียงความ
๓. ใบงานที่ ๑๒ เขียนคำทายปริศนา
๔. ใบงานที่ ๑๓ เขียนคำคล้องจอง มาตรา
ตัวสะกดแม่กบ
๕. ใบงานที่ ๑๔ เขียนคำที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกดแม่กบตามคำบอก

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๒๙

พฤหัสบดี

๑

สักวาหวานอื่น ๑

๑

สักวาหวานอื่น ๒

๒๗ มิถุนายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๓๐

ศุกร์
๒๘ มิถุนายน ๖๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๕ เขียนบทสนทนาที่หายไปให้
สมบูรณ์
๒. แบบทดสอบหลังเรียน

(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๓๑

จันทร์

๑

กาเหว่า ๑

๑ กรกฎาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๓๒

อังคาร

๑

กาเหว่า ๒

๑

ดาวลูกไก่ ๑

๑

ดาวลูกไก่ ๒

๒ กรกฎาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๓๓

พุธ
๓ กรกฎาคม ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๓๔

พฤหัสบดี
๔ กรกฎาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทสักวาหวานอื่น
๒. ใบความรู้ เรื่อง มารยาทในการพูด
๓. ใบความรู้ เรื่อง การพูดสื่อสาร
๔. หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ ชั้น ป.๓

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านเรื่อง แม่รักลูกจ้ะ
๒. บทกล่อมเด็ก กาเหว่า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ คัดลายมือ
๓. ใบงานที่ ๐๒ แต่งประโยค
๔. ใบงานที่ ๐๓ แผนผังความคิด
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ พยัญชนะไทย
๒. บทอ่าน เรื่องดาวลูกไก่
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๔ พยัญชนะต้น อักษรกลาง
อักษรสูง อักษรต่ำ
๒. ใบงานที่ ๐๕ กลุ่มอักษรของพยัญชนะต้น
๓. ใบงานที่ ๐๖ อักษรกลาง อักษรสูง อักษร
ต่ำ
๔. ใบงานที่ ๐๗ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

๑

อักษรสามหมู่ ๑

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้การผันคำที่มีพยัญชนะต้นอักษรต่ำ
คู่กับอักษรสูง

๑

อักษรสามหมู่ ๒

๑

วรรณยุกต์ ๑

๑

วรรณยุกต์ ๒

๑

นกเขาเถื่อน ๑

๑

นกเขาเถื่อน ๒

ชั่วโมง
๓๕

ศุกร์
๕ กรกฎาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๓๖

จันทร์
๘ กรกฎาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๓๗

อังคาร
๙ กรกฎาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๓๘

พุธ
๑๐ กรกฎาคม ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๓๙

พฤหัสบดี
๑๑ กรกฎาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๔๐

ศุกร์
๑๒ กรกฎาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๘ คำอักษรกลาง อักษรต่ำและ
อักษรสูง
๒. ใบงานที่ ๐๙ ผันวรรณยุกต์ อักษรต่ำคู่กับ
อักษรสูง
๓. ใบงานที่ ๑๐ วิเคราะห์ เขียน และสรุปรูป
และเสียงวรรณยุกต์
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
ใบความรู้การผันวรรณยุกต์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๑๑ ผันวรรณยุกต์ที่ใช้พยัญชนะต้น
เป็น อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เพลงกล่อมเด็กนกเขาเถื่อน
๒. เพลงค่าน้ำนม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๒ ตอบคำถาม
๒. ใบงานที่ ๑๓ แผนผังคำที่มีรูปวรรณยุกต์
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

๑

ลิงคิดเพลินใจ ๑

๑

ลิงคิดเพลินใจ ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ การอ่านคำที่มีอักษรควบกล้ำ
๒. แบบฝึกอ่าน คำที่มีพยัญชนะต้นตัวหน้า
เป็น ก ข ค ต ป พ พยัญชนะตัวหลังเป็น ร
ออกเสียงควบกล้ำ
๓. แบบฝึกอ่าน คำที่มีพยัญชนะต้นตัวหน้า
เป็น ก ข ค ป ผ พ พยัญชนะตัวหลังเป็น ล
ออกเสียงควบกล้ำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ จับคู่คำ
๓. ใบงานที่ ๐๒ เติมคำ
๔. ใบงานที่ ๐๓ แต่งประโยค คำที่มี ร
ควบกล้ำ
๕. ใบงานที่ ๐๔ คำที่มี ล ควบกล้ำ
๖. ใบงานที่ ๐๕ แต่งประโยค คำที่มี ล
ควบกล้ำ

๑

แหวนแสนสนุก ๑

๑

แหวนแสนสนุก ๒

ชั่วโมง
๔๑

จันทร์
๑๕ กรกฎาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๔๒

พฤหัสบดี
๑๘ กรกฎาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๔๓

ศุกร์
๑๙ กรกฎาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๔๔

จันทร์
๒๒ กรกฎาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แบบฝึกอ่าน คำที่มีพยัญชนะต้นตัวหน้า
เป็น ก ข ค พยัญชนะตัวหลังเป็น ว ออก
เสียงควบกล้ำ
๒. บัตรคำ ว ออกเสียงควบกล้ำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๖ เดิมอักษร ว ในช่องว่าง
๒. ใบงานที่ ๐๗ แต่งประโยค
๓. ใบงานที่ ๐๘ ตอบคำถามปริศนาคำทาย
๔. ใบงานที่ ๐๙ เติม ร ล ว ลงในช่องว่าง
๕. ใบงานที่ ๑๐ แต่งประโยค

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๔๕

อังคาร

๑

ควบกล้ำ นำไปใช้ ๑

๑

ควบกล้ำ นำไปใช้ ๒

๒๓ กรกฎาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๔๖

พุธ
๒๔ กรกฎาคม ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๔๗

พฤหัสบดี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๑ อ่านสะกดคำ
๒. ใบงานที่ ๑๒ เขียนตามคำบอก
๓. ใบงานที่ ๑๓ คำควบกล้ำแท้
คำควบกล้ำไม่แท้
๔. ใบงานที่ ๑๔ เขียนคำตามคำอ่าน

๑

อักษรนำ จำให้ดี ๑

๑

อักษรนำ จำให้ดี ๒

๒๕ กรกฎาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๔๘

ศุกร์
๒๖ กรกฎาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคำ (คำที่ ร และ ล ออกเสียงควบ
กล้ำ)
๒. เกมจับคู่
๓. บทร้อยกรอง ท ควบ ร
๔. แบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ การอ่านคำที่เป็นอักษรนำ
๒. บัตรคำ
๓. พยัญชนะอักษรต่ำ (๒๔ ตัว)
๔. ใบความรู้ อักษรต่ำคู่มีเสียงคู่กับอักษรสูง
มี ๑๔ ตัว
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๕ แต่งประโยคพยัญชนะที่มี
อ นำ ย
๒. ใบงานที่ ๑๖ เติมคำที่มีพยัญชนะ อ นำ
ย
๓. ใบงานที่ ๑๗ เติมตัวสะกด
๔. ใบงานที่ ๑๘ เขียนคำที่มี ห นำหน้า
๕. ใบงานที่ ๑๙ แต่งประโยค

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๔๙

อังคาร

๑

วิชาหนาเจ้า ๑

๑

วิชาหนาเจ้า ๒

๓๐ กรกฎาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๕๐

พุธ
๓๑ กรกฎาคม ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๕๑

พฤหัสบดี

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๒๐ เขียนคำอักษรนำ
๒. ใบงานที่ ๒๑ แต่งประโยคคำอักษรนำ
๓. ใบงานที่ ๒๒ คำออกเสียงพยางค์เดียว
สองพยางค์
๔. ใบงานที่ ๒๓ เขียนคำที่อ่านออกเสียง
อักษรนำ
๕. ใบงานที่ ๒๔ คัดลายมือ
๖. ใบงานที่ ๒๕ ท่องจำบทอาขยาน
และเขียนคำจากบทอ่าน
๗. แบบทดสอบหลังเรียน

๑

คำนาม ๑

๑

คำนาม ๒

๑ สิงหาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๕๒

ศุกร์
๒ สิงหาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง สูงนำ ต่ำตาม
๒. บทร้อยกรอง กลางนำ ต่ำตาม
๓. นิทานเรื่อง หลานยายกะตา (๑)
๔. บทอาขยาน เด็กน้อย
๕. นิทานเรื่อง หลานยายกะตา (๒)
๖. บทอาขยาน วิชาหนาเจ้า

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทความเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ”
๒. ใบความรู้เรื่องคำนาม
๓. บทอ่านเรื่อง นอกเมือง….ในกรุง
จากหนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๔. แผ่นคำเกมบิงโก
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ เขียนจำแนกคำตามกลุ่ม
๓. ใบงานที่ ๐๒ หาคำนาม
๔. ใบงานที่ ๐๓ คัดลายมือ
๕. ค้นหาคำจากบทอ่านเรื่อง
นอกเมือง….ในกรุง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๕๓

จันทร์

๑

คำสรรพนาม ๑

๑

คำสรรพนาม ๒

๕ สิงหาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๕๔

อังคาร
๖ สิงหาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๕๕

พุธ

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานกลุ่ม อ่านบทร้อยกรอง แม่กง
หาคำนามเติมลงในช่องว่าง
๒. ใบงานที่ ๐๔ แต่งประโยค
(คำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค)
๓. ใบงานที่ ๐๕ แต่งประโยค
(คำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค)
๔. ใบงานที่ ๐๖ อ่านบทสนทนา
หาคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนาม
๕. ใบงานที่ ๐๗ คำสรรพนาม
๖. ใบงานที่ ๐๘ แต่งประโยค
๑

ป่าชายเลน ๑

๑

ป่าชายเลน ๒

๗ สิงหาคม ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)
๕๖

พฤหัสบดี
๘ สิงหาคม ๖๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรอง แม่ กง
๒. ใบความรู้ เรื่อง คำนาม
๓. บัตรคำ
๔. ใบความรู้ เรื่อง คำสรรพนาม
๕. แผ่นคำจากเกมบิงโก

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทร้อยกรองป่าชายเลน
๒. บทความเรื่อง “ป่าชายเลน”
๓. ใบความรู้เรื่องคำสรรพนามที่มีหน้าที่
เป็นประธานของประโยค
๔. บัตรคำ
๕. ใบความรู้เรื่องคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรม

(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ร่วมคิดร่วมทำเรื่องป่าชายเลน
๒. ใบงานที่ ๐๙ แต่งประโยค
๓. ใบงานที่ ๑๐ เติมคำ
๔. ใบงานที่ ๑๑ แต่งประโยค

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

๑

คำกริยา ๑

๑

คำกริยา ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านเรื่อง “ขยะ”
๒. แถบประโยค
๓. ใบความรู้ เรื่อง คำนาม คำสรรพนาม
คำกริยา

ชั่วโมง
๕๗

ศุกร์
๙ สิงหาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๕๘

อังคาร
๑๓ สิงหาคม ๖๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๒ จำแนกคำนาม คำกริยา
คำสรรพนาม
๒. ใบงานที่ ๑๓ แต่งประโยค
๓. ใบงานที่ ๑๔ ขีดเส้นใต้คำกริยา
๔. ใบงานที่ ๑๕ เติมคำกริยา
๕. ใบงานที่ ๑๖ เติมกริยา

(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๕๙

พุธ

๑

ความรู้นอกห้องเรียน ๑

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านคำศัพท์จากบทร้อยกรอง แม่ กง
๒. ใบความรู้สัญลักษณ์ป้ายเครื่องหมาย
๓. บทอ่านเรื่อง “ความรู้นอกห้องเรียน”

๑

ความรู้นอกห้องเรียน ๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ค้นหาคำที่เป็นชื่อของใช้

๑๔ สิงหาคม ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)
๖๐

พฤหัสบดี
๑๕ สิงหาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๒. ใบงานที่ ๑๗ เขียนบอกความหมายของ
ภาพที่กำหนด
๓. ใบงานที่ ๑๘ เติมข้อความตามรูปให้
ถูกต้อง
๔. แบบทดสอบหลังเรียน
การประเมิน
๑. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
๒. ประเมินการอ่าน เขียน
๓. ประเมินผลงานนักเรียน

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๖๑

ศุกร์

๑

รู้จักนกอีแจว ๑

๑

รู้จักนกอีแจว ๒

๑๖ สิงหาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๖๒

จันทร์
๑๙ สิงหาคม ๖๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เรื่อง นกอีแจวกับนกกระยาง
๒. แถบประโยค แถบวลี
๓. ใบความรู้เรื่องประโยค
๔. นิทานเรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ”
๕. ใบความรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร
๖. ใบความรู้เรื่องประโยคบอกเล่า

(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. ใบงานที่ ๐๑ ประโยค
๓. ใบงานที่ ๐๒ เติมคำลงในประโยค
๔. ใบงานที่ ๐๓ แต่งประโยคบอกเล่า
๖๓

อังคาร

๑

รู้ทันคำถาม ๑

๑

รู้ทันคำถาม ๒

๒๐ สิงหาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๖๔

พุธ
๒๑ สิงหาคม ๖๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เกมเรียงพยัญชนะและสระ
๒. นิทานเรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ”
๓. บทอ่านเรื่อง “อาหารดี ชีวีมีสุข”
หนังสือภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๔. ใบความรู้ประโยคปฏิเสธ
๕. ใบความรู้ประโยคคำถาม

(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๔ แต่งประโยคปฏิเสธ
๒. ใบงานที่ ๐๕ ชนิดของประโยค

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๖๕

พฤหัสบดี

๑

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ๑

๑

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ๒

๒๒ สิงหาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๖๖

ศุกร์
๒๓ สิงหาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เกมปริศนาคำทาย
๒. แถบประโยค
๓. บทอ่าน “บ้านของใคร”
๔. ใบความรู้ ประโยคขอร้อง
๕. ใบความรู้ ประโยคคำสั่ง
๖. เรื่อง “เด็กเอ๋ยเด็กน้อย” (หน้า ๕๐-๕๔)
จากหนังสือวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๖ เขียนคำ
๒. ใบงานที่ ๐๗ แต่งประโยค
๓. ใบงานที่ ๐๘ แต่งประโยคจากคำ

๖๗

จันทร์

๑

รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน ๑

๑

รู้ดี เครื่องหมายวรรคตอน ๒

๒๖ สิงหาคม ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๖๘

อังคาร
๒๗ สิงหาคม ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บทอ่านเรื่อง “กาเหว่าที่กลางกรุง”
หนังสือวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒. ใบความรู้เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๓. บัตรคำ
๔. แถบประโยค
๕. บทอ่าน “เมืองไทยใหญ่อุดม” หนังสือ
วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๗. ใบความรู้เรื่อง การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๙ คัดลายมือ
๒. ใบงานที่ ๑๐ ชนิดของประโยค
๓. ใบงานที่ ๑๑ เขียนชื่อเครื่องหมายวรรค
ตอน

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

อ่านได้ใช้เป็น

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. แถบประโยค
๒. นิทานเรื่อง “น้ำหวานคิดใหม่”
๓. ใบความรู้ เรื่อง การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ
๔. บทอ่านเรื่อง “ธรรมชาติเจ้าเอย”
หนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๕. บทอ่านเสริม“โลกแสนสวย ชีวิตแสนสุข”
หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั่วโมง
๖๙

พุธ

๑

๒๘ สิงหาคม ๖๒

(เครื่องหมายวรรคตอน) ๑

(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)
๗๐

พฤหัสบดี

๑

๒๙ สิงหาคม ๖๒

อ่านได้ใช้เป็น
(เครื่องหมายวรรคตอน) ๒

(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๒ เขียนเครื่องหมายวรรคตอน
๒. ใบงานที่ ๑๓ เขียน หน้าข้อที่ใช้
เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้อง เขียน X หน้าข้อ
ที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง
๓. แบบทดสอบหลังเรียน

๗๑

ศุกร์

๑

๓๐ สิงหาคม ๖๒

คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่
พยางค์หน้า ๑

(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๗๒

จันทร์
๒ กันยายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๑

คำประวิสรรชนีย์ที่อยู่
พยางค์หน้า ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรภาพ
๒. บัตรคำ
๓. ใบความรู้ คำที่ประวิสรรชนีย์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบทดสอบก่อนเรียน
๒. แต่งประโยคคำผลไม้ขึ้นด้วย มะ
๓. ใบงานที่ ๐๑ จัดกลุ่มคำที่ประวิสรรชนีย์
ตามประเภท
๔. ใบงานที่ ๐๒ เขียนคำและแต่งประโยค

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๗๓

อังคาร

๑

น้ำใจกระจิบ ๑

๓ กันยายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๗๔

พุธ

๑

น้ำใจกระจิบ ๒

๑

คำที่ออกเสียง บัน ๑

๑

คำที่ออกเสียง บัน ๒

๔ กันยายน ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๗๕

พฤหัสบดี
๕ กันยายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๗๖

ศุกร์
๖ กันยายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๑. นิทานอีสปร้อยกรองเรื่อง “น้ำใจกระจิบ”
๒. ใบความรู้เรื่องคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๐๓ จัดกลุ่มคำที่ประวิสรรชนีย์
ตามความหมาย
๒. ใบงานที่ ๐๔ เขียนคำไม่ประวิสรรชนีย์
๓. ใบงานที่ ๐๕ ตอบคำถามเรื่อง น้ำใจกระจิบ
๔. ใบงานที่ ๐๖ เขียนคำอ่าน
๕. ใบงานที่ ๐๗ ค้นหาคำจากเรื่อง น้ำใจ
กระจิบ

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคำ
๒. เรื่อง“ความฝันเป็นจริงได้”หนังสือภาษาพา
ที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๓. ใบความรู้ เรื่อง คำที่ใช้ บัน
๔. นิทาน เรื่อง “พลังของมด”
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. จับคู่ วาดภาพระบายสีเครื่องบิน
๒. กลุ่มพับเครื่องร่อน
๓. ใบงานที่ ๐๘ อ่านและเขียนคำ
๔. ใบงานที่ ๐๙ จับคู่คำกับความหมาย
๕. ใบงานที่ ๑๐ อ่านและเขียนคำ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๗๗

จันทร์

๑

นกกระจาบ ๑

๑

นกกระจาบ ๒

๙ กันยายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๗๘

อังคาร
๑๐ กันยายน ๖๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. เขียนชื่อสัตว์ปีก สัตว์น้ำ
สัตว์บนบก
๒. ใบงานที่ ๑๑ เติมคำที่ใช้ รร
๓. ใบงานที่ ๑๒ เขียนคำที่ใช้ รร
๔. ใบงานที่ ๑๓ แต่งประโยค

(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๗๙

พุธ

๑

คำคล้องจอง ๑

๑

คำคล้องจอง ๒

๑๑ กันยายน ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)
๘๐

พฤหัสบดี
๑๒ กันยายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง คำที่ใช้ รร (ร หัน)
๒. บทอ่าน “บึงบอระเพ็ดบึงแห่งชีวิต”
๓. บัตรคำ
๔. นิทานเรื่อง “นกกระจาบ”

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้เรื่อง คำคล้องจอง
๒. บัตรคำ , บัตรคำอ่าน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๔ เขียนคำในประโยค
๒. ใบงานที่ ๑๕ จำแนกคำที่ใช้ รร
๓. ใบงานที่ ๑๖ คัดลายมือ
๔. ใบงานที่ ๑๗ เขียนต่อคำคล้องจอง
๕. ใบงานที่ ๑๘ ต่อคำคล้องจอง
๖. แบบทดสอบหลังเรียน

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๘๑

ศุกร์

๑

สระเปลี่ยนไป ๑

๑

สระเปลี่ยนไป ๒

๑๓ กันยายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๘๒

จันทร์
๑๖ กันยายน ๖๒

ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝึกเสริมที่ ๑ คำประสมสระ เ - ะ
๒. แบบฝึกเสริมที่ ๒ แต่งประโยค
๓. แบบฝึกเสริมที่ ๓ สะกดคำ สระ เ - อ
๔. แบบฝึกเสริมที่ ๔ คำประสมสระ โ – ะ
๕. แบบฝึกเสริมที่ ๕ บทร้อยกรองสระ -ว

(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๘๓

อังคาร

๑

ตัวสะกดสดใส ๑

๑

ตัวสะกดสดใส ๒

๑

ตัวสะกดมากมาย ๑

๑

ตัวสะกดมากมาย ๒

๑๗ กันยายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)
๘๔

พุธ
๑๘ กันยายน ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)

๘๕

พฤหัสบดี
๑๙ กันยายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๘๖

ศุกร์
๒๐ กันยายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.กระดาษเอ ๔
๒.ฝึกอ่านสะกดคำสระ เ - อ
๓.เกมพวกเดียวกัน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.ปริศนาคำทายมาตราแม่กง กม
๒.ปริศนาคำทายมาตราแม่เกย เกอว
กระดาษเอ ๔
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝึกเสริมที่ ๖ ภาพกับคำ
๒. แบบฝึกเสริมที่ ๗ สะกดคำ
๓. แบบฝึกเสริมที่ ๘ เขียนตามคำบอก
๔. แบบฝึกเสริมที่ ๙ อ่านคำ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.บัตรภาพ
๒.ปริศนาคำทาย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝึกเสริมที่ ๑๐ คำมาตราแม่กก
๒. แบบฝึกเสริมที่ ๑๑ คำมาตราแม่กด
๓. แบบฝึกเสริมที่ ๑๒ เขียนตามคำบอก
๔. แบบฝึกเสริมที่ ๑๓ อ่านคำ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน

เรื่องที่สอน

สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม

ชั่วโมง
๘๗

จันทร์

๑

ตัวสะกดหลากหลาย ๑

๑

ตัวสะกดหลากหลาย ๒

๒๓ กันยายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)
๘๘

อังคาร
๒๔ กันยายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๘๙

พุธ

๑

วรรณยุกต์สุขใจ ๑

๑

วรรณยุกต์สุขใจ ๒

๑

ควบกล้ำคำอ่านง่าย ๑

๒๕ กันยายน ๖๒
(๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐)
๙๐

พฤหัสบดี
๒๖ กันยายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๙๑

ศุกร์
๒๗ กันยายน ๖๒
(๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐)

๙๒

จันทร์
๓๐ กันยายน ๖๒
(๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐)

๑
ควบกล้ำคำอ่านง่าย ๒

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.ปริศนาคำทายมาตราแม่ กน กบ
๒.แผนผังตัวสะกดมาตราแม่กน
๓.กระดาษ เอ ๔
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝึกเสริมที่ ๑๔ คำมาตรา แม่กน
๒. แบบฝึกเสริมที่ ๑๕ คำมาตรา แม่กบ
๓. แบบฝึกเสริมที่ ๑๖ เขียนสะกดคำ
๔. แบบฝึกเสริมที่ ๑๗ ความหมายของคำ
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑.บัตรพยัญชนะ
๒.บทอ่านเรื่อง อาหารเวียดนาม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝึกเสริมที่ ๑๘ เติมวรรณยุกต์
๒. แบบฝึกเสริมที่ ๑๙ เสียงจากวรรณยุกต์
๓. แบบฝึกเสริมที่ ๒๐ บอกเสียงวรรณยุกต์
๔. แบบฝึกเสริมที่ ๒๑ แต่งประโยค
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. บัตรคำควบกล้ำ
๒. ใบความรู้เรื่อง การอ่านคำที่มีอักษรควบกล้ำ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. แบบฝึกเสริมที่ ๒๒ การอ่านออกเสียง
๒. แบบฝึกเสริมที่ ๒๓ ฝึกอ่านเขียนสะกดคำ
ที่มีพยัญชนะควบกล้ำ
๓. แบบฝึกเสริมที่ ๒๔ เลือกและเขียน
คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้
๔. แบบฝึกเสริมที่ ๒๕ อ่านออกเสียงบทความ
และตอบคำถาม

