
สรปุแนวทางการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผา่นระบบ CMUD LMS  
ช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 (ระหว่างวนัที ่11-22 มกราคม 2564) 

 

ล าดบั ชือ่ - สกลุ วนัทีส่อน วชิา เนื้อหา งานทีม่อบหมาย ก าหนดสง่ อ.พีเ่ลีย้ง/สอนรว่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

1 อ.ผุสดี ขัดนาค 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยเพิ่มเติม 4 การอ่านค าในภาษา แบบฝึกบทอ่านชุดที่ 1-8   

     ล้านนา และการพูดน าเสนอ คลิปน าเสนอเกร็ดความรู้ล้านนา 1 กพ.64  

2 อ.ปัทมา ประเสริฐศักดิ ์ 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 การพูดโน้มน้าวใจ โปสเตอรโ์น้มน้าวใจ ไม่เกิน 22 ม.ค.64  
(ทาง google form  
เวลา 22.00น.) 

น.ศ.คณปกรณ ์
(สอนร่วม) 

      คลิปวีดิโอการพูดโน้มน้าวใจ ก่อนสอบปลายภาค  
2/2563 (ส่งลิงค์ให้ผู้สอน
ทาง Email) 

 

3 น.ศ.คณปกรณ์ จันทร์สมบูรณ์ 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 4 กาพย์ห่อโคลงประพาส 
ธารทองแดง 

การถอดค าประพันธ์และ
สร้างสรรคว์รรณกรรม  

29 ม.ค.64  
(ส่งผ่าน google form) 

อ.ปัทมา (สอนร่วม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       

1 อ.พิสิษฐ์  มาลาศรี  11-15 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 เส้นขนาน  ใบกิจกรรม 3.1, 3.2ก 8 ก.พ.64  

2 น.ศ.พลอยศิร ิ ศรีดาดิษฐ ์ 11-15 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 สถิติ (แผนภาพจุด) ชิ้นงานสรุปการแยกตัว ม.2/1 ส่ง 13 ม.ค.64 อ.ไรวินทร์  

      ประกอบ  ม.2/2 ส่ง 14 ม.ค.64 (อ.พีเ่ลี้ยง) 

       ม.2/3,2/4 สง่ 11 ม.ค.64  

       ม.2/5 ส่ง 12 ม.ค.64  

      ชิ้นงานแผนภาพจุดของฉัน 
และใบงานกลุ่ม 

2/1, 2/2, 2/4  
ส่ง 15 ม.ค.64  

 

       2/3, 2/5 ส่ง 13 ม.ค.64  

         



ล าดบั ชือ่ - สกลุ วนัทีส่อน วชิา เนื้อหา งานทีม่อบหมาย ก าหนดสง่ อ.พีเ่ลีย้ง/สอนรว่ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ      
1 อ.กฤตพร  พัวกนกหิรัญ 4-29 ม.ค.64 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 หนวยที่ 6 การแยกสาร ใบงานเรื่องการแยกสาร  

(สารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสม) 
1-5 ก.พ.64 น.ศ.นันทนิตย์  

(สอนร่วม) 
      รายงานการทดลองเรือ่งการแยก

สารเนื้อเดียว และสารเนื้อผสม
จ านวน 2 การทดลอง               
(สาธิตการทดลอง โดยให้
นักเรียนดูคลปิวิดีโอ) 

1-5 ก.พ.64  

      ตอบค าถามในหนงัสือเรียน 
แบบฝึกหัดทา้ยบท  
หนา 106-109 

1-5 ก.พ.64  

2 น.ศ.นันทนิตย์ ทองยศ 11-29 ม.ค.64 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 4 หน่วยที่ 7 โลกและการ
เปลี่ยนแปลง  

แบบฝึกหัด โดยใช้ google 
form  

ท าในคาบเรียน อ.กฤตพร  
(สอนร่วม) 

     (ภัยธรรมชาติบนผิวโลก) ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ  

1-5 ก.พ.64  

3 อ.พัชรินทร์
  

อภิรักษ์ 4-22 ม.ค.64
  

เทคโนโลยี 4 
(วิทยาการค านวณ)  

บทที่ 2 เรื่องเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2.2  
(หน้า 12-13) 

8 ม.ค.64  

      แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2.3  
(หน้า 14-15)  

15 ม.ค.64  

      แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2.4  
(หน้า 16-17)  

22 ม.ค.64  

      ใบงานที่ 2 เร่ืองเทคโนโลยี
การสื่อสาร (หน้า 24)  

29 ม.ค.64  

         



ล าดบั ชือ่ - สกลุ วนัทีส่อน วชิา เนื้อหา งานทีม่อบหมาย ก าหนดสง่ อ.พีเ่ลีย้ง/สอนรว่ม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        
1 อ.เดือนเพ็ญ

  
แดงสืบตระกูล
  

4-29 ม.ค.64
  

ประวัตศิาสตร์ 4 อารยธรรมญี่ปุ่น  สรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน 
(สั้น)  

สัปดาห์แรกทีเ่ปิดเรียน
ปกติ 

 

2 อ.พิมพา  นวลสวรรค์
  

11-29 ม.ค.64
  

สังคมพื้นฐาน 4  สาระพระพุทธศาสนาและ
สาระเศรษฐศาสตร ์

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ       
1 น.ศสธุิน ี รพีทัศนพงศ ์ 11-15 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4,  หัวข้อ Reading unit 9 and Extend vocabulary P.78 อ.หฤทัย (อ.พี่เลี้ยง) 
    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 คาบ 1 Reading unit 9  

  
ฝึกอ่าน/ตอบค าถาม website 
Socrative.com 

ในคาบเรียน  

     คาบ 2 Extend vocabulary แบบฝึกหัดในหนงัสือหน้า 78   
   18-22 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4,  หัวข้อ  Vocabulary and reading unit 10  
    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 คาบ 1 Vocabulary unit 10  แบบฝึกหัดในหนงัสือหน้า 86   
     คาบ 2 Reading unit 10   ฝึกอ่าน/ตอบค าถาม website 

Socrative.com 
ในคาบเรียน  

   25-29 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 หัวข้อ Skill round-up (reading) and Extend vocabulary P.86  
    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 4 คาบ 1 Skill round-up 

(reading)   
ฝึกอ่าน/ตอบค าถาม website 
Mentimeter.com 

ในคาบเรียน  

     คาบ 2 Extend vocabulary แบบฝึกหัดในหนงัสือหน้า 86   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
1 อ.ณฐัวุฒิ  ณ ล าพูน 4-22 ม.ค.64 กระบี ่ กระบี่ไม้ตีที่ 3, 6 / พื้นฐาน 

ศิลปะป้องกันตัวดว้ยมือเปล่า 
บันทึกคลปิไม้ตีที่ 3, 6 วันเปิดเรียนปกต ิ สอนร่วมกับ 

น.ศ.ชนาธปิ ฝึกซอ้มพื้นฐานมวยสากล  
      บันทึกคลปิทักษะมวยสากลตาม

แบบทดสอบทีก่ าหนดให ้
วันเปิดเรียนปกต ิ  

         



ล าดบั ชือ่ - สกลุ วนัทีส่อน วชิา เนื้อหา งานทีม่อบหมาย ก าหนดสง่ อ.พีเ่ลีย้ง/สอนรว่ม 
2 อ.กมลพร

  
ภู่ระหงษ ์ 11-15 ม.ค.64 สุขศึกษา 4 ปัญหาและผลกระทบจากการ 

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน/ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

แบบฝึกหัดชิ้นที่ 2-4 2, 4 ก.พ.64  

   18-29 ม.ค.64 สุขศึกษา สุขภาพกายและสุขภาพจิต แบบฝึกหัดชิ้นที่ 5-6 2, 4 ก.พ.64  
3 อ.สมาร์ท  ศรีพรหมมาศ 11-15 ม.ค.64 กรีฑา 2 กรีฑาประเภทลาน  

(กระโดดไกล) 
สอบวัดความรู้, สอบวัดทักษะ วันเปิดเรียนปกต ิ น.ศ.เกียรติสกุล  

(สอนร่วม) 
   18-22 ม.ค.64 กรีฑา 2 กรีฑาประเภทลาน  

(เขย่งก้าวกระโดด) 
สอบวัดความรู้, สอบวัดทักษะ วันเปิดเรียนปกต ิ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
1 อ.จาร ี  สุขบุญสังข ์ 11-21 ม.ค.64 ศิลปะพื้นฐาน 4 การปฏิบัติดนตร ี

ตามความถนัด 
งานชิ้นที่ 1 เขียนบรรยาย
ทักษะความสามารถของตนเอง
ที่ได้เรียนปฏิบัตวิงกลองยาว 

  

     งานชิ้นที่ 2 อธิบายความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้เกี่ยวกับวงกลอง
ยาวและการน าไปใชบ้รรเลงใน
โอกาสได้บ้าง 

  

2 อ.จรรยารักษ ์ ค าพวง 21-28 ม.ค.64 การวาดภาพเบื้องต้น 2 การวาดภาพคน วาดรูปตามหัวข้อทีก่ าหนด 
รวบรวมงานทั้งหมด 

วันเปิดเรียนปกต ิ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชีพ       
1 อ.จันทิมา บุศยารัศม ี 6-20 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  

(งานบ้าน) 
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตอบค าถาม ผลงานการ            

เย็บผ้าด้วยมือ 6 แบบ 
  

2 อ.อรวรรณ
  

คงพิทักษ ์ 6-20 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานเกษตร) 

โครงงานอาชีพเกษตรกรรม น าเสนองานกลุ่ม  ในคาบเรียน และสง่ไฟล์ 
ท้ายคาบ 

 

         



ล าดบั ชือ่ - สกลุ วนัทีส่อน วชิา เนื้อหา งานทีม่อบหมาย ก าหนดสง่ อ.พีเ่ลีย้ง/สอนรว่ม 

แนะแนว        
1 อ.ปริยาภรณ ์ ศรีพรหมมาศ 11-15 ม.ค64 แนะแนว ทบทวนจุดเด่นและจุดอ่อน ใบงานค้นหาจุดเด่นและจุดอ่อน ภายใน 4 ทุ่มวันที่เรียน  
   18-22 ม.ค.64  การสื่อสารอย่างสันต ิ ใบงานเรามาพูดภาษายีราฟ 

กันเถอะ 
ภายใน 4 ทุ่มวันที่เรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   O ก าหนดส่งงานที่ไม่ได้ระบุในตารางให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
               O จะมีการสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน (ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2564) ให้ทราบอีกครั้ง 


