
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 2       วันท่ี 14/05/61 - 18/05/61    สัปดาหที ่ 2 

วิชา ภาษาไทย        ครูผูสอน นฤมล  แสนคําวินจิ 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

2A -มาตราแม ก กา (คําศัพทพื้นฐาน ฝกอานฝกเขยีน,เรยีนรูประโยค) 

2B -มาตราแม ก กา (คําศัพทพื้นฐาน ฝกอานฝกเขยีน,เรยีนรูประโยค) 

2c -มาตราแม ก กา (คําศัพทพื้นฐาน ฝกอานฝกเขยีน,เรยีนรูประโยค) 

2I -มาตราแม ก กา (คําศัพทพื้นฐาน ฝกอานฝกเขยีน,เรยีนรูประโยค) 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

2A 
-ทําแบบฝกหัดหนา ๑๒-๑๖   - ใบงานมาตรา ก กา ฉบับรปูภาพ,การบานใบงานแม ก กา (รกัษา

ปา) 
สอบคําศัพทวันพุธ ที่ ๒๓/๐๕/๖๑ คร้ังที่ ๒ 

2B 
-ทําแบบฝกหัดหนา ๑๒-๑๖   - ใบงานมาตรา ก กา ฉบับรปูภาพ,การบานใบงานแม ก กา (รกัษา

ปา) 
 

2c 
-ทําแบบฝกหัดหนา ๑๒-๑๖   - ใบงานมาตรา ก กา ฉบับรปูภาพ,การบานใบงานแม ก กา (รกัษา

ปา) 
 

2I 
-ทําแบบฝกหัดหนา ๑๒-๑๖   - ใบงานมาตรา ก กา ฉบับรปูภาพ,การบานใบงานแม ก กา (รกัษา

ปา) 
 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

2A หนังสือ ภาษาไทย ป. 2 ,แบบฝก 

2B หนังสือ ภาษาไทย ป. 2 ,แบบฝก 

2c หนังสือ ภาษาไทย ป. 2 ,แบบฝก 

2I หนังสือ ภาษาไทย ป. 2 ,แบบฝก 

 



 

ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 2 วันท่ี 18/05/2561 สัปดาหที ่ 2 

วิชา คณิตศาสตร      ครูผูสอน ศิรินภา  คําจีนา 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

2A - จํานวนนับไมเกิน 1,000 

2B - จํานวนนับไมเกิน 1,000 

2C - จํานวนนับไมเกิน 1,000 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

2A - ใบงานการบอกจํานวนนบัไมเกนิ 1,000 18/05/2561 

2B - ใบงานการบอกจํานวนนบัไมเกนิ 1,000 15/05/2561 

2C - ใบงานการบอกจํานวนนบัไมเกนิ 1,000 17/05/2561 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

2A -   รูปภาพตารางรอย แทงนับจํานวน สิบ และ หนวย 

2B -   รูปภาพตารางรอย แทงนับจํานวน สิบ และ หนวย 

2C -   รูปภาพตารางรอย แทงนับจํานวน สิบ และ หนวย 

 

 

 



 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 2 วันท่ี 18/5/2561 สัปดาหที ่ 2 

วิชา วิทยาศาสตร      ครูผูสอน เสาวลักษณ  สิงหแกว 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

2A หนวยการเรียนรูที่ 1ชีวิตพชื  ชีวิตสัตว  เรื่องที่ 1 การดํารงชีวิตของพืชและสัตว 

2B หนวยการเรียนรูที่ 1 ชีวิตพืช  ชีวิตสัตว  เรื่องที่ 1 การดํารงชีวิตของพืชและสัตว 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

2A กิจกรรมการเรียนรูที่ 3,4,5,6 หนา 7,8,10,11 การบานหนา 15  15,17/5/2561 

2B แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรูวทิยาศาสตร ป.2 เลมเล็ก หนา 1-5 14,16/5/2561 

2C กิจกรรมการเรียนรูที่ 3,4,5,6 หนา 7,8,10,11 การบานหนา 15 16,17/5/2561 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/สื่อที่ใชอานประกอบ 

2A หนังสือเรยีนวิทยาศาสตร ป2 หนา 1-15 

2B แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรูวทิยาศาสตร ป.2 หนา 1-5 

2C หนังสือเรยีนวิทยาศาสตร ป2 หนา 1-15 

 

 

 

 



 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 2 วันท่ี 14/05/2561 - 18/05/2561  สัปดาหที ่2 

วิชา สังคมศึกษา      ครูผูสอน ศิรินภาภรณ  สุกแกว 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

2A - เรียนรูเรื่องศาสนา 

2B - เรียนรูเรื่องศาสนา 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

2A - หนังสือสังคมศึกษา หนา 5 - 

2B - หนังสือสังคมศึกษา หนา 5 - 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/สื่อที่ใชอานประกอบ 

2A - พระพุทธศาสนาเปนเอกลกัษณของชาติไทยwww.youtube.com, หนังสือ สังคมศึกษา ป.2 หนา 3 

2B 
- พระพุทธศาสนาเปนเอกลกัษณของชาติไทยwww.youtube.com, หนังสือ สังคมศึกษา ป.2 หนา 3เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/สื่อท่ีใชอาน

ประกอบ 

 

 

 

 

 



 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 2 วันท่ี 14/05/2561 - 18/05/2561 สัปดาหที ่ 2 

วิชา ประวัติศาสตร        ครูผูสอน ศิรินภาภรณ  สุกแกว 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

2A - เวลาและเหตุการณ 

2B - เวลาและเหตุการณ 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

2A - ใบงาน เรื่องคําบอกชวงเวลา - 

2B - ใบงาน เรื่องคําบอกชวงเวลา - 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/สื่อที่ใชอานประกอบ 

2A - คําบอกชวงเวลาwww.youtube.com, หนังสอื ประวัติศาสตรป.2 หนา 4-5 

2B - คําบอกชวงเวลาwww.youtube.com, หนังสือ ประวัติศาสตรป.2 หนา 4-5ที่สอน/ แหลงความรู/สื่อท่ีใชอานประกอบ 

 

 

 

 

 



 

ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 2 วันท่ี 17/05/2561(G2A),18/05/2561(G2B), 18/05/2561(G2C)   สัปดาหที่ 2  

วิชา การงานอาชีพ     ครูผูสอน ศุภรดา  อินตะจักร 

 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

2A - การทําความสะอาดสถานที ่

2B - การทําความสะอาดสถานที ่

2C - การทําความสะอาดสถานที ่

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

2A - ปฎิบัติงาน ทําความสะอาดหองเรียน ทําเสร็จในชั่วโมง 

2B - ปฎิบัติงาน ทําความสะอาดหองเรียน ทําเสร็จในชั่วโมง 

2C - ปฎิบัติงาน ทําความสะอาดหองเรียน ทําเสร็จในชั่วโมง 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

2A -  

2B -  

2C -  

 


