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ระดับประถมศึกษาปี่ที่ 2 EP 

ท 12101 ภาษาไทย 2 
ตัวชี้วัด 
ท 1.1 ป.2/2  อธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่าน 
ท 1.1 ป.2/4  ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
ท 1.1 ป.2/5  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 
ท 4.1 ป.2/1  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกตแ์ละเลขไทย 
ท 4.1 ป.2/2  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 
ท 4.1 ป.2/3  เรียบเรียงคําเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร 
ท 4.1 ป.2/4  บอกลักษณะคาํคล้องจอง 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ เข็ดแล้ว 
        - สระ เออ (มีตัวสะกด) 
หน่วยการเรียนรู้ ภาพวาดของสีเทียน 
        - การพฒันาทักษะภาษา               
 - คำคล้องจอง 
หน่วยการเรียนรู้  เด็กด ี
        - คำทีม่ี รร (ร หัน )                    
 - เครื่องหมายต่างๆ 
หน่วยการรัยนรู้  ชาติของเรา 
        - รูปสระ มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด 
หน่วยการเรียนรู้  นิทานยายกะตา 
        - สำนวนโวหาร 
 
ค12101  คณิตศาสตร์ 2 
ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.2/4  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์  แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ ์
                 แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 
ค 1.1 ป.2/5  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคณูของจำนวน 1 หลักกับ 
                 จำนวนไม่เกิน 2 หลัก 
ค 1.1 ป.2/6  หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวต้ังไม่เกิน 2 หลัก  
                 ตัวหาร 1 หลัก โดยที่ผลหารมี  1 หลักทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัว 
ค 1.1 ป.2/7  หาผลลัพธ์การบวก  ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับ  ไม่เกิน 1,000 และ 0 
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สาระการสอบ 
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน 

- การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หารระคน 
- โจทย์ปญัหาการบวกและการลบ 2 ขั้นตอน 
- โจทย์ปญัหาการบวก การลบ การคูณ และการหาร 2 ขัน้ตอน 

 
MAT12101 Mathematics 2 
Indicators:  
MAT 2.1 Gr2/4 Measure and compare weight in kilograms and grams/ kilograms and kheeds  
                     (hectograms). 
MAT 2.1 Gr2/5 Show mathematical operations in addition and subtraction word problems   
                     involving weight in kilograms and grams/ kilograms and kheeds (hectograms). 
MAT 2.1 Gr2/6 Measure and compare volume and capacity in liters.      
MAT 2.2 Gr2/1 Distinguish and describe the features of polygons and circles.      
MAT 3.1 Gr2/1 Use data from pictograms to find the answers of word problems where each  
                     picture represents 2 units, 5 units and 10 units. 
contents 
Chapter 8 

- Mass 
Chapter 9 

- Volume and Capacity 
Chapter 10 

- Two-dimentional Shapes 
Chapter 11 

- Pictograms  
 
ว 12101  วิชาวิทยาศาสตร ์2 
ตัวชี้วัด 
ว 1.2 ป.2/1 ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้ำ เพื่อการเจริญเติบโต โดยใช้ข้อมูลจาก 
               หลักฐานเชิงประจักษ ์
ว 1.2 ป.2/2 ตระหนักถึงความจำเป็นที่พืชต้องได้รับน้ำและแสงเพื่อการเจริญเติบโต โดย 
               ดูแลพืชให้ได้รับ สิ่งดังกล่าวอย่างเหมาะสม 
ว 1.2 ป.2/3 สร้างแบบจำลองที่บรรยายวฏัจักรชีวิตของพืชดอก 
ว 3.2 ป.2/1 ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและ 
               การจับตัวเป็นเกณฑ ์
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ว 3.2 ป.2/2 อธิบายการใช้ประโยชน์จากดิน จากข้อมูลที่รวบรวมได ้
สาระการสอบ 
หน่วยที่ 3 แสงและสิ่งมีชีวิต 

บทที่ 2 สิ่งมีชีวิต 
           - สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
           - เปรียบเทียบการได้รับน้ำและแสงกับการเจริญเติบโตของพืช 
           - วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 

หน่วยที่ 4 ดินรอบตัวเรา 
 บทที่ 1 รู้จักดิน 
  - ส่วนประกอบของดินและการจำแนกดิน 
         - ลักษณะและสมบัติของดิน 
  - ประโยชน์ของดิน 
 
SCI12101  Science 2 
Indicators:  
SCI3.2 Gr.2/1 Identify soil components and classify soil types using soil texture and  
                   soil   formation as criteria.  
SCI.3.2 Gr.2/2 Explain the use of soil from collected data. 
contents 
Chapter 5 
Soil 
 - Components of Soil 
 - Types of Soil 
 - Uses of Soil 
 
ว 12101 วิทยาการคำนวณ 2 
ตัวชี้วัด 
ว 4.2 ป.2/1 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ  
                สัญลักษณ ์หรือข้อความ 
ว 4.2 ป.2/2 เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาด 
                ของโปรแกรม 
ว 4.2 ป.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลง ในการใช ้
               คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม 
สาระการสอบ 
บทที่ 6 งานเลี้ยงชมรมกับขนมเจ้าปัญหา 

- การแก้ปัญหาอย่างง่าย 
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บทที่ 8  เซฟนา่เลิฟคนเสิร์ฟน่ารัก 

- การเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง 
บทที่ 9 งานประจำปี 4.0 

- ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 
ตัวชี้วัด 
ส 5.1 ป.2/1  ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สรา้งขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
ส 5.1 ป.2/2  ระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลก  
                 แผนที่แผนผังและภาพถ่าย 
ส 5.1 ป.2/3  อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในการค้นหา 
                  วิเคราะห์ สรุป  และใช้ข้อมลูภูมิสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ      
ส 5.2 ป.2/1  อธิบายความสำคัญและคุณคา่ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม 
ส 5.2 ป.2/2  แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า 
ส 5.2 ป.2/3  อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 
ส 5.2 ป.2/4  มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนกับบ้าน 
หน่วยการเรียนรู้  ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หน่วยการเรียนรู้  ความสมัพันธ์ระหว่างโลก ควงอาทิตย์ และควงจันทร์กับมนุษย์ 
 
SOC12101 Social Studies 2 
Indicators 
SOC 5.1G2/1 Specify various natural and man-made things seen at school and at  home. 
SOC 5.1G2/2 Specify the simple position and the physical characteristic of various  

        Things on globe, maps, diagrams and photograph. 
contents 
Chapter 3 (Unit 1 Environment) 

- Meaning of Environment 
- 2 Types of Environment 
- Natural Resources 
- Important of Environment 
- Preservation and restoration of Environment 

Chapter 3 (Unit 2 Geography) 
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- Location 
- Geographical tools 
- The Earth and natural phenomena 

 
ส12102 ประวัติศาสตร ์2 
ตัวชี้วัด 
ส 4.3  ป.2/1  ระบุบุคคลทีท่ำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ 
ส 4.3  ป.2/2  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ วัฒนธรรมน่ารู ้

- วัฒนธรรมและประเพณี 
- ภูมิปัญญาไทย 

 
HEP 12101Health and Physical Education 2 
Indicators: 

HEP2.1 Gr5/1 Understand some common illnesses and minor injuries. 
HEP 2.1 Gr5/2 Understand household drugs. 
HEP 2.2 Gr5/1 Understand road safety. 
HEP 2.2 Gr5/2 Understand water safety. 
HEP 2.1 Gr5/3 Understand fire safety. 
HEP 2.1 Gr5/4 Understand safety signs and symbols 
HEP 2.2 Gr2/1 Can play at least one kind of basic sport 
HEP 2.2 Gr2/2 Do physical exercises and play games and sports that they like; able to   
                    analyze their own developmental effects by following examples and practices   
                    of others. 
HEP 2.2 Gr2/3 Observe rules and regulations of basic sports in accord with the respective  
                    kinds of sports played. 
Pointers in Health Education 
Chapter 8 Illnesses, Injuries and Household Drugs 

- Pink eye 
- Diarrhea 
- Insect stings 
- Scrapes from a fall 
- Household drugs 
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Chapter 9 Accident Prevention 

- Road safety 
- Water safety 
- Fire safety 
- Safety signs and symbols 

Pointers in Physical Education 
Chair ball 

- History of Chair ball 
- Basic information 
- Equipment 
- Rules 
- Skills in chair ball 

ศ12101 นาฏศิลป์ 2 
ตัวชี้วัด 
ศ 3.1 ป.2/3 แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพดู 
ศ 3.1 ป.2/4 แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ 
ศ 3.1 ป.2/5 ระบุมารยาทในการชมการแสดง 
ศ 3.2 ป.2/1 ระบุการละเล่นพื้นบ้าน 
ศ 3.2 ป.2/2 เชื่อมสิ่งที่พบในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำเนินชีวิตของคนไทย 
ศ 3.2 ป.2/3 ระบุสิง่ที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน   
สาระการสอบ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลีลาภาษาท่าและนาฎยศัพท ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การชมการแสดง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 
                              - การละเล่นพ้ืนบ้าน 
 
ศ12101 ศิลปศึกษา 2 
ตัวชี้วัด 
ศ 1.1 ป.2/4 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ สร้างงานทัศนศิลป์ 3 มิต ิ
ศ 1.2 ป.2/1 บอกความสำคัญของงานทัศนศิลป์ที่พบเหน็ในชีวิตประจำวัน  
ศ 1.2 ป.2/2 อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ประเภทต่าง ๆ ในท้องถิ่นโดยเน้นถึงวิธีการสร้างงานและวัสด ุ
                อุปกรณ์ ที่ใช ้
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สาระการสอบ 
หน่วยที่ 2 กิจกรรมศิลปะพาเพลิน 
                  บทที่ 3 งานโครงสร้างเคลื่อนไหว 
หน่วยที่ 3 ศิลปะกับชุมชน 

        บทที่ 1 ศิลปะกับชีวิตประจำวัน 
 
ง12101 การงานอาชีพ 2 
ตัวชี้วัด 
ง 1.1 ป.2/1  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด                                
ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ หนูน้อยนักประดิษฐ์       
 
ENG 12101 English 2 
Indicators 
ENG1.1G1 /2 Follow the instructions and requests that are easy to listen. 
ENG1.1G 2 /2  Specify characters and sounds, read aloud the word, spell words and read  
                 simple sentences correctly according to reading principles 
ENG3.1G2/1 tells the vocabulary related to other subject groups 
ENG 4.1 G 2/1 Listen / Speak in simple situations that occur in the classroom 
contents 
Unit 7 let’s buy present! 

- Words: Special days 
- Grammar: What does he/she likes…...(he /she like…./doesn’t like… 
- Phonics: Consonant blend cl,gl,sl 
- Skills: Writing Long and short forms 

Unit 8 What’s the time? 
- Words: Daily activities, times of the day 
- Grammar: What’s the time? 
- Phonics: Consonant blends sm,sn,sk,st 

Unit 9 Where does she work?  
- Words: Places 
- Grammar: Where does she/he work? He work in a………/Does she work in a…..? 
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- Phonics: Long vowel a magic e. 
 
ENG12102 English for Communication 2 
Indicators 
ENG1.1  G 1 /2 Follow the instructions and requests that are easy to listen. 
ENG 1.1 G 2 /2  Specify characters and sounds, read aloud the word, spell words and  

          read simple sentences correctly according to reading principles 
ENG 3.1 G 2/1 tells the vocabulary related to other subject groups 
ENG 4.1G 1/2  Listen / Speak in simple situations that occur in the classroom 
contents 
Unit 7: Short vowel u (ub – ug – up) 
Unit 8: Short vowel u (-ub – un – ut) 
 
ส 12202 หน้าที่พลเมือง 2 
ผลการเรียนรู ้
ป. 2/8  ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น 
ป. 2/9  ยกตัวอย่างความขัดแย้งในโรงเรียนและเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
ป. 2/10  ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 
สาระการสอบ 
หน่วยการเรียนรู้ ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 

 

 

 

 

 

 

===โชคดีในการสอบ=== 


