Week 1 9-13 August, 2020
Day/Class

Mon.

Tue.

Wed.

G8 Non - Thai
-ทักทายวันเปิดเทอม
-กฎของห้องเรียน
-เล่นเกมทบทวนทักษะการ
สื่อสาร เช่น เกมกระซิบ
ทดสอบความรู้นักเรียน

G5 - Thai
วัยรุ่น-วัยวุ่นจริงหรือ?
ทักทายวันเปิดเทอม
1.ครูและนักเรียนทำความรู้จักกัน
2. แจ้งบทเรียนที่จะเรียนในปี
การศึกษานี้มีอะไรบ้าง
ทดสอบความรู้นักเรียน

G7 - Thai
เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน
ทักทายวันเปิดเทอม
1.ครูและนักเรียนทำความรู้จักกัน
2. แจ้งบทเรียนที่จะเรียนในปี
การศึกษานี้มีอะไรบ้าง
-ดูข่าว
-พูดคุย/แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข่าว เช่น
-ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
ตนเอง

Let’s go to the market
1. เรียนรู้/ทบทวนคำศัพท์
-ชื่อผักและผลไม้
-เนื้อสัตว์ต่างๆ
-เครื่องปรุง
2. ประเภทของตลาด

- ครูถามว่า นร. มีความสนใจที่
เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ จากนั้น
ครูอธิบายว่าวัยที่เปลี่ยนไปมีผล
ต่อความสนใจของคนเรา และใน
วัยของนักเรียนก็จะสนใจเรื่อง
ความสวยความงามเป็นพิเศษ

-นร. เล่าข่าวเศรษฐกิจคนละ 1
ข่าว
ให้เพื่อนในชั้นฟัง
-พูดคุย/แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข่าว วิเคราะห์

G11/12 - Thai
วรรณกรรมแปล กามนิต-วาสิฏฐี
ทักทายวันเปิดเทอม
1.ครูและนักเรียนทำความรู้จักกัน
2. แจ้งบทเรียนที่จะเรียนในปี
การศึกษานี้มีอะไรบ้าง
-ครูบอกเล่าเกี่ยวกับวรรณกรรม
คร่าวๆ
-ฟังเพลง กามนิต (เนื้อเพลงเป็นการ
สรุปเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้น)
-อ่านประวัติผู้แต่งและผู้แปล
**เพลงกามนิต-วาสิฏฐี
https://www.youtube.com/wat
ch?v=hK8d-a5yQuw
-อ่านเรื่องร่วมกันและสนทนา
เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

Thur.
Fri.

- ตลาดสด (fresh market)
-ร้านขายของชำ (grocery
store)
-supermarket
-ถนนคนเดิน (walking
street)
-ตลาดนัด (Sunday market)
No School วันแม่แห่งชาติ
Let’s go to the market
1. Know shopping places
in their community
2. แต่งประโยคคำถามจาก
คำศัพท์ (สอนคำศัพท์:
เท่าไหร่ กี่บาท ขายยังไง กี่
กิโล ลดได้ไหม)
3. ฝึกสนทนา

3.นร.ช่วยกันยกตัวอย่างความ
เปลี่ยนแปลงของตนเองที่เกิดขึ้น
-ช่วงวัยของคนมีอะไรบ้างและนร.
อยู่ในวัยใด
-ความหมายของวัยรุ่น

-นร.สำรวจความเปลี่ยนแปลง
ของตนเองในด้านต่างๆ และ
เขียนเป็นแผนผังความคิด “ตัว
ฉันและการเปลี่ยนแปลง” (งาน
เดี่ยว)

-ดูคลิปข่าวเศรษฐกิจและตอบ
-อ่านเรื่องร่วมกันและสนทนา
คำถามหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
-เขียนสรุปข่าว
https://www.thairath.co.th/n
ews/business

Week 5
Day/Class

Mon.

Tue.

6-10 Sept, 2020
G8 Non - Thai

G5 - Thai
วัยรุ่น-วัยวุ่นจริงหรือ?

G7 - Thai
เศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน

G11/12 - Thai
วรรณกรรมแปล กามนิตวาสิฏฐี
นร.กลุ่มใหญ่
1.การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์
1.ทบทวนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
สรุปความ/เล่าเรื่องเป็น
-อักษรกลางมี 9 ตัว
สังคมและสติปัญญา
พอเพียงว่ามีอะไรบ้าง
บทกลอน
-ผันเสียงได้ 5 เสียง
2.อ่านข่าวที่ นร.เตรียมมาและตอบ 2. ครูสอนเรื่อง กลอนสุภาพ และ 1.ให้นักเรียนจับฉลากว่า
-เติมรูปวรรณยุกต์ได้ 4 รูป
คำถาม
ยกตัวอย่างกลอนให้นักเรียนดู
จะได้สรุปความบทใดของ
-หัดอ่านหน้า 5 ในหนังสือ อ่านออก
3. นร.แต่งกลอนสุภาพคนละ 2 บท เรื่อง
เขียนได้ ป.1 ล.2
(ไม่กำหนดหัวข้อ)
2. เล่าเป็นร้อยแก้ว
เฟิร์น
3. เล่าเป็นกลอนสุภาพ
หัดอ่านและหัดเขียน ในหนังสือ
อ่านออกเขียนได้ ป.1 ล.1 หน้า 5-8
** งานคู่
นร.กลุ่มใหญ่
1.จับคู่ แต่งนิทานเกี่ยวกับวัยรุ่น
จับคู่แต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ ชีวิตที่ สรุปความ/เล่าเรื่องเป็น
1.อ่านกับครูทีละคน หน้า 5 ใน
2.นำนิทานที่แต่งเสร็จแล้วมาทำ
พอเพียง คู่ละ 4 บท
บทกลอน
หนังสือ อ่านออกเขียนได้
เป็นหนังสือ (ขนาดหนังสือ:
** ให้เวลาทำ 3 คาบ
1.ให้นักเรียนจับฉลากว่า
ป.1 ล.2
กระดาษเอ 4 พับครึ่ง)
จะได้สรุปความบทใดของ
2. แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้
เรื่อง
ได้แก่
**ให้เวลาทำ 5 คาบ
2. เล่าเป็นร้อยแก้ว
1) กี่
2) ใน
3. เล่าเป็นกลอนสุภาพ
3) ทะเล 4) เรือ

5) เก๊ 6) โกโก้
7) ราคา 8) ตา
9) ป่า
10) ป้า

Wed.

เฟิร์น
1.อ่านให้ครูฟัง ในหนังสืออ่านออก
เขียนได้ ป.1 ล.1 หน้า 6-7
2. เขียนตามคำบอก คำว่า
1) มา
2) รา
3) หา 4) ขา
5) ปา
6) ทายา
7) ราคา 8) ดารา
9) คาถา 10) ยาชา
เฟิร์น
1.อ่านให้ครูฟัง ในหนังสือ อ่านออก แต่งนิทานและทำหนังสือ (ต่อ)
เขียนได้ ป.1 ล.1 หน้า 8
2. นำคำที่อ่านในหนังสือ หน้า 8 มา
แต่งประโยค 10 ประโยค
นร.กลุ่มใหญ่
1.อ่านตามครู หน้า 6 ในหนังสือ
อ่านออกเขียนได้ ป.1 ล.2

** งานคู่

จับคู่แต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ ชีวิตที่ สรุปความ/เล่าเรื่องเป็น
พอเพียง คู่ละ 4 บท (ต่อ)
บทกลอน
1.ให้นักเรียนจับฉลากว่า
จะได้สรุปความบทใดของ
เรื่อง
2. เล่าเป็นร้อยแก้ว
3. เล่าเป็นกลอนสุภาพ
** งานคู่

Thur.

Fri.

2.ครูอธิบายความหมายของ
คำศัพท์ที่อยู่ในหน้า 6 หลังจากสอน
อ่านเสร็จแล้ว
3. นำคำศัพท์จากหน้า 6 มาแต่ง
ประโยค
นร.กลุ่มใหญ่
แต่งนิทานและทำหนังสือ (ต่อ)
1.สอบเขียนตามคำบอกและ
ความหมายของคำ ได้แก่
1) แก่ 2) แก้
3) กำไร 4) เก่า
5) เก้า 6) ชะนี
7) เก๊า 8) ปลาเก๋า
9) ไก่ 10) ป้า
หัดอ่านกับครู จากหนังสืออ่านออก แต่งนิทานและทำหนังสือ (ต่อ)
เขียนได้ ป.1

จับคู่แต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ ชีวิตที่ สรุปความ/เล่าเรื่องเป็น
พอเพียง คู่ละ 4 บท (ต่อ)
บทกลอน
1.ให้นักเรียนจับฉลากว่า
จะได้สรุปความบทใดของ
เรื่อง
2. เล่าเป็นร้อยแก้ว
3. เล่าเป็นกลอนสุภาพ

นร.แบ่งปันกลอนสุภาพหน้าชั้น
เรียน และแสดงความคิดเห็นต่อ
งานของเพื่อน

** งานคู่
สรุปความ/เล่าเรื่องเป็น
บทกลอน
1.ให้นักเรียนจับฉลากว่า
จะได้สรุปความบทใดของ
เรื่อง
2. เล่าเป็นร้อยแก้ว
3. เล่าเป็นกลอนสุภาพ
** งานคู่

Day/Class G1 - Thai
-ทบทวนบทเรียนหน้าที่ 5
Mon.

-ทำแบบฝึกเขียนหน้าที่ 6

G4 - Thai

G6/7 - Non-Thai

G9-12 - Chinese

-ทบทวนการสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย

-ทบทวนพยัญชนะไทย เรียน
พยัญชนะไทยเพิ่มอีก 3 ตัว ฝึก
เขียน (เอลานอร์)

-คำศัพท์บทที่19

-กษัตริย์ในราชาวงศ์พระร่วง

-ฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง
-ดูคลิปวิดีโอ
https://www.canva.com/design/ (ต่อ) (ทีน่า และ ยุนฮา)
DAEEdxdIHSA/bpS487EQZRoWV -ตอบคำถามจากเรี่องที่อ่าน (ฮา
uXHaqvYdw/edit
จุน ฮาคยอง)
Tue.

-เล่นเกมหาคำที่มีสระอาประสม
มาคนละ 1 คำ

-ทบทวนการสถาปนาอาณาจักร
สุโขทัย

-ฝึกอ่านคำหน้า 7

-พระมหากษตริย์ในสมัยสุโขทัย (ต่อ)

-ทำแบบฝึกหัดหน้า 7

-ทบทวนพยัญชนะไทย เรียน
พยัญชนะไทยเพิ่มอีก 4 ตัว ฝึก
เขียน (เอลานอร์)

-ฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง
-ถาม-ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
(ต่อ) (ทีน่า และ ยุนฮา)
ในช่วงที่พระมหากษัตริย์แต่ละ
พระองค์ปกครอง (กษัตริย์องค์ที่ 1-3) -ฝึกอ่านประสมคำที่มีสระอึ (ฮาจุน
ฮาคยอง)

-ฝึกอ่านคำศัพท์
-คัดคำศัพท์

-ทบทวนคำศัพท์
-นำคำศัพท์ไปแต่งประโยค

Wed.

-เรียนคำที่ประสมด้วยสระอา
-ฝึกเขียนคำและอ่านคำเป็น
รายบุคคล

-ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของ
กษัตริย์พระองค์ที่ 1-3

-ฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง -บทสนทนาที่ 1 และ 2
(ต่อ) (ทีน่า และ ยุนฮา)
-คัดบทสนทนา
-เรียนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วง -ทำแบบฝึกหัดผันวรรณยุกต์ (ทีน่า -ทำแบบฝึกหัดตอบคำถาม
ที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์
ยุนฮา)
ข้อ 1
ปกครอง (ต่อ)
-ทบทวนพยัญชนะไทย เรียน
พยัญชนะไทยเพิ่มอีก 4 ตัว ฝึก
เขียนอักษรไทย เรียนเลขไทย ๑-๐
(เอลานอร์)

Thur.

-ทำแบบฝึกหัดคำที่ประสมด้วย
สระอา

-ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของ
กษัตริย์พระองค์ที่ 1-8

-สอนอ่านและสอบเขียนผันเสียง
วรรณยุกต์ (ทีน่า ยุนฮา)

-ฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอี
หน้า10-11

-เรียนเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วง -ทบทวนพยัญชนะไทย เรียน
ที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์
พยัญชนะไทยเพิ่มอีก 6 ตัว ฝึก
ปกครอง (ต่อ)
เขียนอักษรไทย (เอลานอร์)

-เขียนตามคำบอก

-ทำใบงานพระมหากษัตริย์ที่ฉันชื่น
ชอบ
Fri.

-ทบทวนการคำที่ประสมด้วยสระ -การปกครองในสุโขทัยตอนต้น
อา
-การปกครองแบบพ่อปกครองลูก

-ทำแบบฝึกหัด (ทีน่า ยุนฮา)

-ฝึกทำข้อสอบ

-เรียนคำที่ประสมด้วยสระ อี
-ทำแบบฝึกหัด

-ฝึกเขียนพยัญชนะไทยและเลข
ไทย

Q.1 Week 3 23-27 Aug 2021
Day/Class
G1 - Thai
Mon.
-เตรียมสอนออนไลน์

G4 - Thai
-การปกครองอาณาจักรในสมัยสุโขทัยตอนปลาย

Tue.

-ฝึกอ่านคำที่มีสระอี
ประสมกับสระอา
-ทำแบบฝึกหัดหน้า
12-13

-ความสัมพันธ์ของสุโขทัยกับแค้วนต่างๆ (ล้านนาและ
พะเยา,จีน)

Wed.

-ฝึกอ่านคำที่มีสระอู
หน้า 15

-ความสัมพันธ์ของสุโขทัยกับแค้วนต่างๆ
(นครศรีธรรมราช ทางด้านตะวันออก ทางด้าน
ตะวันตก อยุธยา)

G6/7 - Non-Thai
-สอบเขียน ก-ด (เอลานอร์
เอมมี่)
-ฝึกผันวรรณยุกต์อักษรสูง (ที
น่า ยูนฮา)
-อ่านเรื่อง ผิดทาง แล้วตอบ
คำถาม (ฮาจุน ฮาคยอง)
-ฝึกอ่านผันเสียงวรรณยุกต์
อักษรสูงต่อ (ทีน่า ฮาจุน)
-ฝึกอ่าน ต-ถ (เอ็มมี่)
-ฝึกอ่านและฝึกเขียน ก-ผ (เอ
ลานอร์)
-ฝึกอ่าน ก-ผ และเพิ่มอีก 4ตัว
(เอลานอร์)

G9-12 - Chinese
-วิธีใช้คำว่า 刚才
ตามหลักไวยกรณ์จีน
-ทำแบบฝึกหัด

-ทำแบบฝึกหัด

-ทำแบบฝึกหัด

Thur.

-ทำแบบฝึกหัดหน้า
16-17

-เศรษฐกิจของสุโขทัย

Fri.

-ฝึกอ่านหน้า 18

-เศรษฐกิจของสุโขทัย

-ฝึกอ่านผันเสียงวรรณยุกต์
อักษรสูงต่อ (ทีน่า ฮาจุน)
-ทบทวนพยัญชนะไทย เลข
ไทย(เอลานอร์)
-ฝึกอ่านสระอา (เอ็มมี่)
-ทำแบบฝึกหัดผันเสียง
วรรณยุกต์อักษรสูง (ทีน่า ฮา
จุน)
-ฝึกผันเสียงคำที่มีสระอือ
อักษรกลาง (ฮาจุนฮคยอง)
-ทบทวนพยัญชนะไทย เลข
ไทย(เอลานอร์)
-ฝึกอ่านประสมคำสระอา (เอ็ม
มี่)
-ทำแบบฝึกหัดผันเสียง
วรรณยุกต์อักษรสูง (ทีน่า ฮา
จุน)
-ฝึกผันเสียงคำที่มีสระอือ
อักษรสูง (ฮาจุนฮคยอง)

-คำศัพท์บทที่ 20
-ฝึกอ่านคำศัพท์
-คัดคำศัพท์
-แต่งประโยค

-ฝึกทำข้อสอบ hsk 2

