
สรุปการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS  
ช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระหว่างวันที่ 11-29 มกราคม 2564) 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       
1 อ.พิทักษ ์ ล าพูน 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน การรับสารด้วยการฟัง และ วิเคราะห์เพลงที่ชอบ (การฟงั)               

ส่งในคาบเรียน  
11-15 ม.ค.64  

     การส่งสารด้วยการอ่าน วิเคราะห์บทอ่าน (การอ่าน) 
ส่งในคาบเรียน 

18-22 ม.ค.64  

   25-29 ม.ค.64 ภาษาไทยพืน้ฐาน ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่าน
อินเทอรเ์น็ต 

ชิ้นงานคู ่
1.โปสเตอร์ให้ความรู้ค าในโลก
ออนไลน/์ค าสแลง/ค าที่ใช ้
เฉพาะกลุ่ม (คู่ละ 1 ค า) 
2.วิดีโอขนาดสั้นตัวอย่าง       
สถานการณ์การใชค้ าจากชิ้นงานที่ 1 

15 ก.พ.64  

2 อ.ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ ์ 11-22 ม.ค.64 ประวัตวิรรณคดี 
(ม.4/5) 

น าเสนองานวรรณกรรม 
สมัยอยุธยาตอนปลายถึง
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์

การน าเสนองานวรรณกรรม 
ของแต่ละกลุ่ม ส่งผ่าน 
application zoom 

  

      ใบงานสรุปการน าเสนอ     
วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ถึงวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์       
ส่งผ่าน application group               
face book 

  

        
 
 

 



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
2 อ.ดวงหทัยรัฐ กาญจนรัชตพงศ ์ 25-29 ม.ค.64 ประวัติวรรณคด ี

(ม.4/5) 
น าเสนองานวรรณกรรม 
สมัยอยุธยาตอนปลายถึง
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร ์

1.การน าเสนองานวรรณกรรมของ
แต่ละกลุ่มผ่านแอปพลิเคชันzoom 
2.ใบงานสรปุการน าเสนอ
วรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 
ถึงวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์  
โดยส่งผ่านแอปพลเิคชันกรุ๊ปเฟซบุ๊ก 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       

1 อ.แสงหล้า โปธา 11-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาคตัดกรวย เรื่อง วงรี พาราโบลา ท าแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย 1 ม.ค.64  

2 อ.ไรวินทร ์ รุจิพงศ์ทวกีุล 11-15 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(ม.4/1-ม.4/5) 

สมบัติลอการิทึม ไม่มี   

   18-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(ม.4/1-ม.4/5) 

การหาค่าล็อกแบบเปิดตาราง และ 
Antilog 

ไม่มี   

3 อ.เบญจวรรณ น้อยหมอ 11-15 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(ม.4/5) 

บทที่ 4 เรื่องความน่าจะเป็น ถ่ายรูปงานที่มอบหมายส่งทาง 
google form 

ส่งท้ายคาบเรียน  

   18-22 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(ม.4/5) 

บทที่ 4 เรื่องความน่าจะเป็น  
(การทดลองสุม่และเหตุการณ์) 

ถ่ายภาพส่งท้ายคาบเรียน 
ทาง google form  

21 ม.ค.64  

   25-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
(ม.4/5) 

บทที่ 3 หลักการนับเบื้องต้น 
(ทบทวนเนือ้หาท่ีจะสอบกลางภาค) 

ไม่มี   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ      

1 อ.ธีรน์วัช      นันตา 4-29 ม.ค.64 เคมี 2 หน่วยที่ 5 สารละลาย  
หัวข้อ ความเข้มข้นของสารละลาย 

แบบฝึกหัดในเอกสารประกอบ การ
เรียนในหน้า 41-52 

25-29 ม.ค.64 น.ศ.วายุพล  
(สอนร่วม) 

โปสเตอร์บทที่ 5 สารละลาย 5 มี.ค.64  

2 น.ศ.วายุพล บุญภักดี 12-26 ม.ค.64 เคมี 2 หน่วยที่ 5 สารละลาย  
หัวข้อ การเตรียมสารละลาย 

เอกสารประกอบการเรียน 
วิชาเคมี 2 (หน้า 53-63) 

1-5 ก.พ.64 อ.ธีรน์วัช  
(สอนร่วม) 



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
3 อ.ศิริลกัษณ์

  
ยอดหาญ 4-29 ม.ค.64 ชีววิทยา 2 บทที่ 4 โครโมโซมและสาร

พันธุกรรม 
แบบฝึกหัด เรื่อง พันธวุิศวกรรม  
และการโคลนยีน 

1-5 ก.พ.64 อ.รุจิรา, 
น.ศ.นันทนิตย ์

     บทที่ 6 เทคโนโลยีทางดเีอ็นเอ ใบงาน เรื่อง เทคนิค PCR 1-5 ก.พ.64 (สอนร่วม) 

      แบบฝึกหัด เรื่อง โครโมโซมและ
สารพันธุกรรม 

1-5 ก.พ.64  

4 น.ศ.นันทนิตย ์ ทองยศ 12-27 ม.ค.64 ชีววิทยา 2 บทที่ 7 วิวัฒนการ  
หัวข้อ ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ 

ใบงานเรื่อง ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 

1-5 ก.พ.64 อ.ศิริลกัษณ์, 
อ.รุจิรา 

     เปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ผังมโนทัศน์ เรื่อง ปัจจัยที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 

1-5 ก.พ.64 (สอนร่วม) 

5 อ.ภาคิน  บูรณเครือ 4-29 ม.ค.64 ฟิสิกส์ 2 หัวข้อ งานและพลงังานโมเมนตัม
และการชนการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท เรื่อง งานและ
พลังงาน เขียนลงในกระดาษ หรอื 
tablet น าส่งในรูปแบบไฟล์ pdf 
ผ่านกลุ่มใน MS teams 

22 ม.ค.64 น.ศ.ศุภฤกษ์  
(สอนร่วม) 

ใบกิจกรรมการทดลอง               
เรื่อง การชนหนึง่มิติ เขียนลงใน
กระดาษ หรือ tablet น าส่งใน
รูปแบบไฟล์ pdf ผ่านกลุ่ม          
ใน MS teams 

29 ม.ค.64  

6 น.ศ.ศุภฤกษ  ธรรมโชต ิ 4-29 ม.ค.64 ฟิสิกส์ 2 หน่วยที่ 7 การเคลื่อนที่แบบวงกลม สมุดบันทึก 1-5 ก.พ.64 อ.ภาคิน  
      แบบฝึกหัดท้ายบท ส่วนของปญัหา

ข้อที่ 11, 20 21, 22  
และ 27 หน้าที่ 251-256 

1-5 ก.พ.64 (สอนร่วม) 

7 อ.ยุทธกานต ์ ศรีสมบูรณ ์ 18-29 ม.ค.64 เทคโนโลยี 2 การใช้โปรแกรมออกแบบ 3d การออกแบบ 3d 18-29 ม.ค.64  
    (วิทยาการค านวณ) เพื่อพัฒนาโครงงานทีเ่กี่ยวข้องกบั

ชีวิตประจ าวัน 
ศึกษาแถบเครื่องมือ Large Toon 
Set 

8-11 ก.พ.64  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
8 อ.ยุทธกานต ์ ศรีสมบูรณ ์ 18-29 ม.ค.64 คอมพิวเตอร์ 2 

(ม.4/6, ม.4/7) 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมภาษาซีประเภท

ของตัวแปรทีเ่ก็บข้อมูลตัวเลข 
19 ม.ค.64  

      การเขียนโปรแกรมภาษาซีประเภท
ของตัวแปรทีเ่ก็บข้อมูลตัวอักษร 

26 ม.ค.64  

9 อ.รุจิรา วงศแ์สง 11-29 ม.ค.64 ชีววิทยา 2 5.2 ลักษณะทางพันธุกรรม              
ท่ีเป็นสว่นขยายของพนัธศุาสตร์        
เมนเดล (ความเด่นไม่สมบูรณ์      
ความเด่นรว่ม มัลติเพิลแอลลีล 
ลักษณะควบคุมด้วยยีนหลายคู่) 

กิจกรรม 5.3 ตอบค าถาม 
จากโจทย์ปัญหา 

8-12 ก.พ.64 อ.ศิริลักษณ์,          
น.ศ.นันทนิตย ์
(สอนร่วม) 

10 อ.รุจิรา วงศแ์สง 11-29 ม.ค.64 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 
(ม.4/5) 

4.5 ววิัฒนาการและความ
หลากหลายของสิง่มีชีวิต 

กิจกรรม 4.3 การคัดเลือก              
โดยธรรมชาต ิ: ชิ้นงาน 

8-12 ก.พ.64  

     5.1 ระบบนิเวศ แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 (ข้อที่ 6-7) 8-12 ก.พ.64  
      กิจกรรม 5.1 ระบุชนิดของ 

ไบโอมบนบก 
8-12 ก.พ.64  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ        
1 อ.เดือนเพ็ญ

  
แดงสืบตระกูล 4-29 ม.ค.64 สังคมพื้นฐาน 2 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์น่ารู้เกี่ยวกบักฎหมาย, 

ค าศัพท์ท้ายคาบ และการค้นคว้า 
ในคาบเรียนสัปดาห์
แรกที่เปิดเรียนปกติ 

 

2 อ.พัชน ี  จันทร์ศิร ิ 4-29 ม.ค.64 ประวัติศาสตร์ 2 ประวัติศาสตร์ไทย ธนบุรี, 
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ชุดเอกสาร/ใบงานที่แจกให้
นักเรียนแล้ว 

ก่อนสอบปลายภาค 
เรียนที่ 2/2563 

 

3 อ.ศิริพร สะอาดล้วน 14-29 ม.ค.64 ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ภัยธรรมชาติ น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม   
4 อ.พัชราภรณ ์ อนุกูล 4-29 ม.ค.64 สังคมพื้นฐาน 

(ม.4/6, ม.4/7) 
กฎหมายเบื้องต้น ท า Infographic เรื่องกฎหมาย  

ท าด้วยมือตกแต่งให้สวยงาม     
ท าลงในกระดาษ A4 แบบแข็ง 

  

         



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ       
1 อ.หฤทัย  กาศวิบูลย ์ 11-29 ม.ค.64  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 Writing and Reading    
     Write a report and read a 

passage. 
Do exercise 1 and 2  
on p.54, 57 

ในคาบเรียน  

     Write a discussion essay and 
a biography. 

Do exercise 1 and 2  
on p.64, 72 

ในคาบเรียน  

     Read a passage and 
vocabulary. 

Do exercise 1, 2 and 3  
on p.75, 78 

ในคาบเรียน  

2 อ.อัจฉรีย ์ สีตะพันธุ์ 11-13 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษ             
อ่าน-เขียน 2 

Applying Passage Elements… ให้นักเรียนตอบค าถามโดยพิมพ์
ค าตอบลงในช่องแชท (Zoom  
ที่บันทึกไว้ให้) 

ในคาบเรียน  อ.ตรัยขวัญ  
 (สอนร่วม) 

      ให้นักเรียนเข้า Google หาหัวขอ้ 
extended passage meaning 
เลือกเรื่องทีน่ักเรียนอยากอ่าน  
แล้วตอบค าถามของเรื่องนั้น 
(ค าถาม 1-3 ข้อ) ถ่ายรูปส่งอีเมลล์
มาให้ครูที่ 
aj.atashley@gmail.com 

15 ม.ค.64   

   18-20 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษ             
อ่าน-เขียน 2 

Consumer Materials ให้นักเรียนตอบค าถามโดยพิมพ์
ค าตอบลงในช่องแชท (Zoom          
ที่บันทึกไว้ให้) 

ในคาบเรียน  

      ให้นักเรียนดูโจทย์ที่หน้าจอ (โฆษณา
ต่าง ๆ) เขียนตอบในช่องแชทแบบ
ส่วนตัวว่าตัวย่อต่าง ๆ  ในโจทย์
หมายถึงอะไร   

ในคาบเรียน  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 

2 อ.อัจฉรีย ์ สีตะพันธุ์ 25-27 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษ             
อ่าน-เขียน 2 

Using Graph ให้นักเรียนตอบค าถามโดยพิมพ์
ค าตอบลงในช่องแชท (Zoom        
ที่บันทึกไว้ให้)  

ในคาบเรียน  อ.ตรัยขวัญ  
 (สอนร่วม) 

      ให้นักเรียนดูโจทย์ที่หน้าจอ  
(กราฟต่าง ๆ) เขียนตอบในช่องแชท
แบบส่วนตัวว่ากราฟต่าง ๆ  
ในโจทย์หมายถึงอะไร   

ในคาบเรียน  

3 อ.ตรัยขวัญ
  

แรงจัดงาน 11-29 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษ             
อ่าน-เขียน 2 

Reading Unit 8 ให้นักเรียนแต่ประโยคจากค าศัพท์ที่
เรียนและเขียนแสดงขอ้คิดเห็นทีไ่ด้
จากเนื้อหาที่อ่าน 

  อ.อัจฉรีย์ (สอนร่วม) 

4 อ.อัจฉรีย ์ สีตะพันธุ์ 13-27 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษ 
ในชีวิตประจ าวัน           

Long - a sound/  
Long – e sound and 
analogies / Word roots, 
Prefixes - Suffixes 

นักเรียนหาแบบฝกึหัดเรือ่ง 
Analogies จาก internet และบอก
ประเภทของการเปรียบเทียบว่า
เกี่ยวขอ้งกนัอย่างไร  
(จะเรียน 20 ม.ค.64) 

22 ม.ค.64  

      นักเรียนหาประโยคที่มี Word 
roots, Prefixes, Suffixes ตามที่
ได้เรียนไป พร้อมบอกความหมาย
และหน้าที่ของค าเหล่านั้น (จะเรยีน 
27 ม.ค.64) 

29 ม.ค.64  

5 อ.อัจฉรีย ์ สีตะพันธุ์  12 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
(ม.4/5) 

Unit 8  
Can you believe it? 

หน้า 3 Listening Task 2 Track 
39 นักเรียนฟังบทสนทนาที่อัพลงใน
ระบบแล้วตอบค าถาม ถ่ายรูป เขยีน
ชื่อ ชั้น เลขที่ สง่ E mail ให้ครูที ่
aj.atashley@gmail.com 

15 ม.ค.64  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
5 อ.อัจฉรีย ์ สีตะพันธุ์  12 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 

(ม.4/5) 
Unit 8  
Can you believe it? 

หน้า 4 Dictation Track 41 
นักเรียนฟงับทสนทนาแล้วเติมค า
ในช่องว่าง ถ่ายรูป เขียนชือ่ ชั้น 
เลขที่ ส่ง E mail ส่งใหค้รูที่ 
aj.atashley@gmail.com 

15 ม.ค.64  

   19 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
(ม.4/5) 

Unit 9  
Friendship (page 34-37) 

หน้า 36 Listening 3 Track 1, 2 
CD 2-4 ฟังบทสนทนาที่อัพลงใน
ระบบแล้วตอบค าถาม โดยดูจาก
โจทย์ที่ปรากฎหน้าจอ เขียนค าตอบ
ลงในช่องแชทส่วนตัวให้ครู  

ในคาบเรียน  

      หน้า 37 Dictation Track 1 CD      
2-6 นักเรียนฟงับทสนทนาแล้ว 
เติมค าในช่องว่าง โดยดูจากโจทย์ 
ที่ปรากฎหน้าจอ แล้วเขียนค าตอบ
ลงในช่องแชทส่วนตัวให้คร ู

ในคาบเรียน  

   26 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 
(ม.4/5) 

Unit 10 Television  
(page 38-41) 

หน้า 40 Listening 3 Task 1, 2 
CD 2-9 นักเรียนฟงับทสนทนาทีอ่ัพ
ลงในระบบแลว้ตอบค าถามโดยดู
จากโจทย์ที่ปรากฏหน้าจอเขียน
ค าตอบลงในแชทส่วนตวัให้คร ู

ในคาบเรียน  

      หน้า 41 Dictation Task 1 CD 2-
12 นักเรียนฟังบทสนทนาแลว้เตมิ
ค าในช่องว่าง โดยดูจากโจทย์  ท่ี
ปรากฏหน้าจอแล้วเขียนค าตอบ           
ลงในแชทส่วนตัวใหค้ร ู

ในคาบเรียน  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
6 อ.บุษยมาล ี ธีรัทธานนท ์ 13 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

(ม.4/6) 
ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ  
เรื่อง Modal Verbs 

แบบฝึกหัด ในคาบเรียน  

   20 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(ม.4/6) 

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ  
เรื่อง Tense 

แบบฝึกหัด ในคาบเรียน  

   27 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(ม.4/6) 

ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ  
เรื่อง Clause / Phrase 

แบบฝึกหัด ในคาบเรียน  

7 อ.ทวิช  วิริยา 11-27 ม.ค.64 ภาษาฝรั่งเศสหลกั 2 Partons en voyage (Leςon 1-2) ท าแบบฝึกหัดใน cahier d’ 
activités Méthode Adomania 
Niveau 1 Ėtape 8 (Leςon1-2) 
ส่งเป็นไฟล์เอกสารใน MS Team 

29 ม.ค.64  

      ท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ครู          
สร้างขึ้น ส่งเป็นไฟล์เอกสาร               
ใน MS Team 

29 ม.ค.64  

      ท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ    ไว
ยกรณ์เรื่อง Le futur proche  
ส่งเป็นไฟล์เอกสารใน MS Team 

29 ม.ค.64  

      ท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ      
ไวยกรณ์ เรื่อง Les preposition 
devant les noms de pays, 
d’iles et de villes ส่งเป็นไฟล์
เอกสารใน MS Team 

29 ม.ค.64  

8 อ.ขจรวรรณกร เขจรจิรประดิษฐ 11-29 ม.ค.64 ภาษาฝรั่งเศสรอบรู ้ Chez nous (Décrire la  แบบฝึกหัดที่ผู้สอนสร้างขึ้น 31 ม.ค.64  
     chambre of logement) Décrire la chambre of 

logement (Ma chambre 
idéale) 

วันสุดท้ายของการ
เรียนการสอน 

 



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
8 อ.ขจรวรรณกร เขจรจิรประดิษฐ 11-29 ม.ค.64 ภาษาฝรั่งเศสรอบรู ้ Chez nous (Décrire la  

chambre of logement) 
Présenter la chambre  
(ท าคลิป Video) 

ส่งพร้อมกับเนื้อหาท่ี 2  

9 อ.ฤดีมาศ สมบูรณ์วิทย์ 11-29 ม.ค.64 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 15 你家有几口人？ 

บทที่ 16 你常去图书馆吗？ 
บทที่ 15 คลิปพูดแนะน าเพื่อนใน
ชั้นเรียน ไม่เกิน 1 นาที  

13 ม.ค.64  

      แบบฝึกหัดท้ายบท 18 ม.ค.64  
      บทที่ 16 แปลบทความสั้น 22 ม.ค.64  
      แบบฝึกหัดท้ายบท 29 ม.ค.64  

10 อ.ฤดีมาศ สมบูรณ์วิทย์ 11-29 ม.ค.64 ภาษาจีนหรรษา 2 บทที่ 5 生日活动 
บทที่ 6 周末 

แปลบทสนทนาและตอบค าถาม
จากบทเรียน 

ในคาบเรียน Aj. 
ZhangXuefeng 

      แบบฝึกหัดท้ายบท 29ม.ค.64 (สอนร่วม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
1 อ.ดร.อัษ แสนภักดี 4-8 ม.ค.64 แบดมินตัน การเล่นลูกดาด ไม่มี   
   11-22 ม.ค.64 แบดมินตัน การตบและรับลูกแบดมินตัน ไม่มี   
   25-29 ม.ค.64 แบดมินตัน การแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู ่ ไม่มี   
2 อ.ถนอมศร ี รักข์สวัสด์ิ 4-22 ม.ค.64 สุขศึกษา สุขภาพ ถ่ายหนังสั้น 22-26 ก.พ.64  
      My map สุขภาพการดูแลสขุภาพ 22-26 ก.พ.64  
   25-29 ม.ค64 สุขศึกษา การท า CPR ตั้งค าถามเรื่อง CPR จากการดูคลิป 8-12 ก.พ.64  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
1 อ.พิทยา  จันติยะ 4-29 ม.ค.64 ศิลปะ 4 (นาฏศิลป์) การแสดงร าวงย้อนยุค ออกแบบท่าร า ร าวงย้อนยุค              

ที่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
เป็นต้นแบบ 

  

      ให้นักเรียนถ่ายภาพนิ่งตัวเอง      
จัดระเบียบท่าร าที่สวยงามลงในใบ
งาน โดยใช้พื้นฐานท่าร ามาตรฐาน 

  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
2 อ.พงศกร สุขบุญสังข ์ 4-12 ม.ค.64 ศิลปะพื้นฐาน 

(ม.4/6-ม.4/7) 
ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ของบท
เพลง Toy Symphony  

งานชิ้นที่ 1 ให้นกัเรียนฟงับทเพลง
และน าส่ิงของใกล้ตัวเพื่อมาใช้
บรรเลงประกอบเพลง 

ม.4/6 ส่ง 11 ม.ค.64 
ม.4/7 ส่ง 12 ม.ค.64 

 

   18-21 ม.ค.64 ศิลปะพื้นฐาน 
(ม.4/6-ม.4/7) 

ปฏิบัติเครื่องกระทบในเพลง Toy 
Symphony 

งานชิ้นที่ 2 ให้นกัเรียนปฏิบัติตาม
โน้ตในท่อนแรกของเพลง เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน
เครื่องหมาย สัญลักษณ์    รวมไป
ถึงปฏิบัต ิ

ม.4/6 ส่ง 18 ม.ค.64 
ม.4/7 ส่ง 19 ม.ค.64 

 

   25-29 ม.ค.64 ศิลปะพื้นฐาน 
(ม.4/6-ม.4/7) 

ทบทวนความรู้ทฤษฎีดนตรี
เบื้องต้นและค้นคว้าความสัมพันธ์
ของดนตรีกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

งานชิ้นที่ 3 ให้นกัเรียนปฏิบัติตาม
โน๊ตในท่อนแรกของเพลง เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ รวมไปถงึ
การปฏิบัต ิ

ม.4/6, 4/7   
ส่งภายใน 8 ก.พ.64 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชีพ       
1 อ.จันทิมา บุศยารัศม ี 4-25 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  

(งานบ้าน) 
การตัดเย็บเสื้อผ้า ตั้งค าถาม ชิ้นงานการซ่อมแซม  ในคาบเรียน  

2 อ.อรวรรณ คงพิทักษ ์ 4-25 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานเกษตร) 

โครงการอาชีพเกษตรกรรม นักเรียนน าเสนองานเปน็กลุ่ม  
ในคาบเรียน 

ส่งไฟล์ท้ายคาบ  

3 อ.อ านาจ เลิศปญัญาธิกุล 6-26 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานช่าง) 

ทักษะการออกแบบและการผลิต
งานจากเชือก 

ผลิตชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย   

4 อ.พงษศ์ธร สุยะมูล 4-25 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานช่าง) 

การออกแบบโมเดลสามมิติโดยใช้
โปรแกรม Tinker cad 

ตั้งค าถาม ชิ้นงานการซ่อมแซม   

5 น.ศ.พัชราภรณ ์ หาญอุไรพงษ ์ 4-28 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานธุรกิจ) 

การจัดการ ท าแบบฝึกหัดโดยใช้ google 
form ระยะเวลาท าต้ังแต่  
เลิกเรียนถึง 23.59น.  

วันที่จัดการเรียน 
การสอน 

 



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
6 น.ศ.สุรัสวด ี เรือนน้อย 4-25 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  

(งานธุรกิจ) 
1.หน้าทีค่วามรับผิดชอบและสิทธิ
ของผู้ประกอบธุรกิจ 
2.ความรู้เบื้องต้นของการซ้ือ-ขาย 
3.กระบวนการขาย 
4.ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า 

คลิปวีดิโอการน าเสนอขายสินคา้
หรือบริการ 

17 ม.ค.64  

แนะแนว         
1 อ.ฐิติมา  อินทวงษ ์ 11-15 ม.ค.64 แนะแนว - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สนทนาถาม ตอบ ในคาบเรียน  

   18-22 ม.ค.64 แนะแนว - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สนทนาถาม ตอบ ในคาบเรียน  

   25-29 ม.ค.64 แนะแนว - มหาวิทยาลัยเกษตร 
- มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนอื 
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

ไม่มี   

โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลป์-ออกแบบและศิลป์-โมเดิร์นซอฟแวร์     
1 อ.ปารย ์  อิรนพไพบูลย ์ 4-27 ม.ค.64 ศิลปะการออกแบบ

พื้นฐาน 2 
งานออกแบบชุด “ตวัละคร    
จากบุคลิกตนเอง” (Personal 

คาบที่ 1-2 รายงานแผนงานและส่ง
ภาพร่าง 

ท้ายคาบเรียน  

     Character Design Set) คาบที่ 3-4 รายงานความคืบหน้า
พัฒนาการภาพร่าง 

ท้ายคาบเรียน  

      พัฒนาผลงานออกแบบตาม
รายละเอียดที่ก าหนดไว ้

  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
2 อ.ภักภูมิ  พึ่งพรหม 11-29 ม.ค.64 เทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐาน 2 
 

Adobe Photoshop / Photo 
Manipulation 

นักเรียนท างาน Photo 
Manipulation จ านวน 3 ชุด  
จากแหล่งขอ้มูลที่ผู้สอนก าหนด 

27 ม.ค.64  

3 อ.พงษ์พันธ ์ อินตายนต ์ 11-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ความน่าจะเป็น : การทดลองสุ่ม 
และเหตุการณ ์

คาบที่ 1-2 แบบฝึกหัดชุดที่ 5  
เรื่องการทดลองสุ่ม 

  

      คาบที่ 3-4 แบบฝึกหัดชุดที่ 6  
เรื่องเหตุการณ ์

  

      คาบที่ 5-6 แบบฝึกหัดชุดที่ 7  
สูตร P(E) 

  

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.-มช.      
1 อ.พงษ์ระว ี พันธุ์บุญปลูก 4-29 ม.ค.64 ฟิสิกส์ 11 เครื่องกลอย่างง่าย, โมเมนตัม 

และการชน 
ใบงาน แบบฝกึหัดเรื่องเครือ่งกล
อย่างง่าย (อัพโหลดส่งงานผ่าน
โปรแกรม MS team) 

1 ก.พ.64  

      ใบความรู้ คู่มือการใช้โปรแกรม 
Tracker และบทความ high  
speed video analysis 

  

2 อ.พรไพลิน           สุวรรณพิทักษ ์ 11-22 ม.ค.64 ชีววิทยา 11 พันธุศาสตร์ (ประวัติเมนเดล     
การทดลองของเมนเดล                      
และกฎของเมนเดล) 

1.รวบรวมโจทย์เกี่ยวกับ                      
พันธุศาสตร์คนละ 2 ข้อ                      
ส่งผ่านโพสต์ในแอพพลเิคชัน 
Google Classroom  

15 ม.ค.64  

      2.ใบงานจากค าถามประกอบการ
บรรยายส่งผ่านแอพพลิเคชัน 
Google Classroom 

17 ม.ค.64  

      3.ใบกิจกรรมส่งผ่านแอพพลิ               
เคชัน Google Classroom 

24 ม.ค.64  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
2 อ.พรไพลิน           สุวรรณพิทักษ ์ 25-29 ม.ค. 64 ชีววิทยา 11 พันธุศาสตร์ (ประวัติเมนเดล     

การทดลองของเมนเดล                      
และกฎของเมนเดล) 

1.ใบงานจากค าถามประกอบการ
บรรยาย ส่งชิ้นงานผ่านแอพพลิเค
ชัน Google Classroom 

30 ม.ค.64  

      2.ใบกิจกรรม ส่งชิน้งาน                         
ผ่านแอพพลิเคชัน Google 
Classroom 

24 ม.ค.64  

3 อ.เอกรินทร ์ ขัดทา 11-15 ม.ค.64 คณิตศาสตร์ 15 หน่วยที่ 7 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 
7.1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติในวงกลม
หนึ่งหน่วย  

ใบงาน 7.1 ฟงัก์ชันตรโีกณมิติ 
ในวงกลมหนึ่งหน่วย 

  

   18-22 ม.ค.64 คณิตศาสตร์ 15 7.2 ระบบเรเดียนและการลดรูปมุม ใบงาน 7.2 ระบบเรเดียนและ 
การลดรูปมุม 

  

   25-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์ 15 7.3 สมการตรีโกณมิติ  
7.4 กราฟของฟงัก์ชันตรีโกณมิต ิ

ไม่มี   

4 อ.ดร.ปัทมา ยาน ุ 4-29 ม.ค.64 เคมี 11 สารละลาย, ประมาณสัมพันธ์ แบบฝึกหัดเรื่อง สารละลายเพิ่ม    
     และสมการเคมี แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้

ความเข้าใจส าหรับเนื้อหาทัง้หมด
ในภาคเรียนที่ 2 

  

      แบบฝึกหัดในหนงัสือ สสวท     
6.1-6.3 

10 ก.พ.64  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    0 ก าหนดส่งงานที่ไม่ได้ระบุในตารางให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
                0 รายงานฉบับนี้รวบรวมแนวการสอนรูปแบบออนไลน์ฯ ทั้งหมดรวม 3 สัปดาห์ 
 


