
ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 วันท่ี18/05/2561 สัปดาหที2่ 

วิชาภาษาไทย  ครูผูสอน      นางสาวตวิษา  บุญเสริฐ 

 

หองเรียน เรื่องที่สอน 

4A บทที่ ๑ ไมอยากเปนควาย / มาตราตัวสะกด /มารยาทการฟง การดู และการพูด 

4B บทที่ ๑ ไมอยากเปนควาย / มาตราตัวสะกด /มารยาทการฟง การดู และการพูด 

4I บทที่ ๑ ไมอยากเปนควาย / มาตราตัวสะกด /มารยาทการฟง การดู และการพูด 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

4A กิจกรรมในแบบฝกหัด ภาษาไทยหนา ๑-๑๑ ทําเสร็จในชั่วโมง 

4B กิจกรรมในแบบฝกหัด ภาษาไทยหนา ๑-๑๑ ทําเสร็จในชั่วโมง 

4I กิจกรรมในแบบฝกหัด ภาษาไทยหนา ๑-๑๑ ทําเสร็จในชั่วโมง 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

4A,4B,4I 

วันจันทร               :       ทดสอบเขียนคําศพัทตามคําบอก, อานออกเสียงบทรอยแกว บทที่ ๑ ไมอยากเปนควาย, ทบทวนมาตราตัวสะกด 

วันอังคาร              :       ทํากิจกรรมมาตราตัวสะกด(บทที ่๑ ไมอยากเปนควาย) ในแบบฝกหัด ภาษาไทย 

วันพุธ:       มาตราตัวสะกด, ทํากิจกรรมในแบบฝกหดั ภาษาไทย 

วันพฤหัสบด:ี       การคัดลายมือ, ทํากิจกรรมในแบบฝกหดั ภาษาไทย 

วันศุกร:       มารยาทการอานการเขียน ฟง ดู และ พูด 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 4 วันท่ี 14/05/2561-18/05/2561 สัปดาหที ่ 2 

วิชา คณิตศาสตร      ครูผูสอน นายพงศภัค ประภากรมณฑล 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน/เนื้อหาที่สอน 

4A จํานวนนับที่มากกวา 100,000  

4B จํานวนนับที่มากกวา 100,000 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

4A เอกสารแบบฝกทักษะ - 

4B เอกสารแบบฝกทักษะ - 

หองเรียน  

4A  หนังสือ คณิตศาสตร ป.4  

4B  หนังสือ คณิตศาสตร ป.4  

 

 

 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 4 วันท่ี 14/05/2561-18/05/2561 สัปดาหที ่ 2 

วิชา วิทยาศาสตร     ครูผูสอน นางสาวชฎาพร พรหมบุญ 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน/เนื้อหาที่สอน 

4A สวนประกอบของดอก  

4B สวนประกอบของดอก 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

4A กิจกรรมฝกทักษะ หนา 49 ขอ 2 21/05/2561 

4B กิจกรรมฝกทักษะ หนา 49 ขอ 2 21/05/2561 

หองเรียน  

4A -   www.youtube.com, หนังสือ วิทยาศาสตร ป.5  

4B -   www.youtube.com, หนังสือ วิทยาศาสตร ป.5  

 

 

 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที ่4 วันท่ี 14-18/5/61  สัปดาหที ่2 

วิชา สังคมศึกษา      ครูผูสอน ลลิตา วงคกัญญา 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

4A พุทธประวตั ิ

4B พุทธประวัต ิ

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

4A สรุปขอมูลเกี่ยวกบัพุทธประวัติในตอนทีน่ักเรียนชอบ พรอมติดหรือวาดภาพประกอบใน A4 สง 21/5/61 

4B สรุปขอมูลเกี่ยวกบัพุทธประวัติในตอนทีน่ักเรียนชอบ พรอมติดหรือวาดภาพประกอบใน A4 สง 21/5/61 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

4A หนังสือ สังคม ป. 4 หนาที ่5-9,รูปภาพประกอบเกีย่วกับพทุธประวัต,ิวีดีโอตอนตรัสรู 

4B หนังสือ สังคม ป. 4 หนาที ่5-9,รูปภาพประกอบเกีย่วกับพทุธประวัต,ิวีดีโอตอนตรัสรู 

 

 

 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที ่4 วันท่ี 14-18/5/61  สัปดาหที่  2 

วิชา ประวัติศาสตร  ครูผูสอน ลลิตา วงคกัญญา 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

4A ความรูเกี่ยวกบัทศวรรษ 

4B ความรูเกี่ยวกบัทศวรรษ 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

4A ใบงานเรื่องทศวรรษ สงในหองเรียน 

4B ใบงานเรื่องทศวรรษ สงในหองเรียน 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

4A หนังสือ สังคม ป. 6 หนาที ่4-6,ตัวอยางคําบอกชวงเวลาเกี่ยวกับทศวรรษ 

4B หนังสือ สังคม ป. 6 หนาที ่4-6,ตัวอยางคําบอกชวงเวลาเกี่ยวกับทศวรรษ 

 

 

 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 4 วันท่ี 16/05/2561(G4A),18/05/2561 (G4B)  สัปดาหที ่2  

วิชา การงานอาชีพ  ครูผูสอน  ศุภรดา  อินตะจักร 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

4A - การทําความสะอาดสถานที ่

4B - การทําความสะอาดสถานที ่

  

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

4A - ปฎิบัติงาน ทําความสะอาดบรเิวณตกึป.4 ทําเสร็จในชั่วโมง 

4B - ปฎิบัติงาน ทําความสะอาดบรเิวณตกึป.4 ทําเสร็จในชั่วโมง 

   

หองเรียน  

4A -  

4B -  

  

 

 


