
 
การจัดการเรียนการสอน กรณีพิเศษ 

ระหว่างวันที ่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
 
 

ที ่ รายวิชา เนื้อหา รูปแบบการจดัเรยีนการสอน 
สื่อประกอบ 

การเรยีนการสอน 
การประเมินผล 

1 
 

ภาษาไทย เนื้อหาบทที่ 10 
เรื่อง  โครงงาน
เด่น เขียนเน้น
กระบวนการ 

Moodle 10 คะแนน 

On-
demand 
 

 
 
https://pratoolee-
learning.com/course/view.php?id=11#section-11 
 

 
 

         
Assignment 
On-hand  

- ให้นักเรียน  ศึกษาเนื้อหา บทท่ี 10 
   เรื่อง  โครงงานเด่น เขียนเน้นกระบวนการใน  
   หนังสือภาษาไทย วิวิธภาษา และศึกษา 
   ใบความรู้ที่ 1-4 เรื่อง สาระส าคัญ/ความรู ้
   ประกอบเรื่องโครงงาน/การเขียนรายงานโครงการ 
    และค าศัพท์ใน Moodle   

- ให้นักเรียน  ศึกษาเนื้อหาจากกคลปิวีดีโอ   
         บทที่ 10  เรื่อง การเขียนรายงาน/การเขียน 
         โครงงาน/ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน/ค าไวพจน์   

 ให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1   เรื่อง  กิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้   (เขียนจับคู่) ใบงานท่ี 2   เรื่อง  กิจกรรม
เพื่อการเรยีนรู้   (เติมค า) ใบงานที่ 3  เรื่อง  
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้   (เขียนค าอ่าน)   

       ใบงานท่ี 4 เรื่อง กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้  (ถูกหรือผิด) 
       และใบงานท่ี 5  เรื่อง  กิจกรรมเพื่อการเรยีนรู้    
        (ความหมายใกล้เคยีงกัน)   

- (ท าลงในสมุด หรือปริ้นก็ได้) (ใน Moodle)     
 หมายเหตุ  ส าหรับ นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียน

ให้ส่งงานใน ไลน์ ส่งงานของห้องตนเอง เช่น 
ในไลน์ส่งงาน ม.1/1 และ ม.1/2  

 
** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท าใบงานของแต่ละ
หน่วยให้ครบด้วยนะคะ 

 

 



 

 

 

 

 

ที ่ รายวิชา เนื้อหา รูปแบบการจดัเรยีนการสอน 
สื่อประกอบ 

การเรยีนการสอน 
การ

ประเมินผล 

2 
 

คณิตศาสตร ์ กราฟและ
ความสัมพันธ์
เชิงเส้น 

Moodle 10 คะแนน 

Online 
 

 
 
ให้นักเรียนดูคลิป  

- คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ 
https://youtu.be/B7Is0u0wooc 
 
 

 
 

 
 

Assignment 
On-hand - Assignment 1 : ใบงานเรื่องคู่อันดับ 

https://pratoolee-
learning.com/mod/resource/view.php?id=17811 
** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท าใบงานของ
แต่ละหน่วยให้ครบด้วยนะคะ 
 
 

 
 

ที ่ รายวิชา เนื้อหา รูปแบบการจดัเรยีนการสอน 
สื่อประกอบ 

การเรยีนการสอน 
การ

ประเมินผล 

3 
 

วิทยาศาสตร ์ หน่วยท่ี 6  
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศ 

Moodle 10 คะแนน 

Online 
 

 
 
ให้นักเรียนศึกษาคลิป บทที่ 1 ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
เรื่องที่ 5 เมฆและฝน 
https://youtu.be/YebG_1VbBGQ 
 

 
      

   
Assignment 
On-hand Assignment 1: ใบงานเมฆและฝน 

ให้นักเรียนท า ใบงานเรื่อง เมฆและฝน 
** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท าใบงานของแต่ละ
หน่วยให้ครบด้วยนะคะ 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/B7Is0u0wooc
https://pratoolee-learning.com/mod/resource/view.php?id=17811
https://pratoolee-learning.com/mod/resource/view.php?id=17811
https://youtu.be/YebG_1VbBGQ


 

 

 

 

 

 

 

  

ที ่ รายวิชา เนื้อหา รูปแบบการจัดเรียนการสอน 
สื่อประกอบ 

การเรียนการสอน 
การ

ประเมินผล 
4 สังคมศึกษา หน่วยที่ 7 

บทบาท
หน้าที่ของ
สถาบันทาง

การเงิน 

Moodle 10 คะแนน 
On line  
  

- ให้นักเรียนสแกน QR CODE 
ที่อยู่ด้านข้างนี้ เพ่ือดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการเรียนเรื่อง บทบาทหน้าที่
ของสถาบันทางการเงิน 
 

 

 

Assignment 
On 
hand 

ให้นักเรียนเขียนความหมาย ประเภท 
และความส าคัญของสถาบันทาง
การเงิน ลงในสมุด 
** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท า
ใบงานของแต่ละหน่วยให้ครบด้วยนะคะ 
 

 
       
 



  

ที ่ รายวิชา เนื้อหา รูปแบบการจัดเรียนการสอน 
สื่อประกอบ 

การเรียนการสอน 
การ

ประเมินผล 
5 English Unit 6 

Food 
Moodle 10 คะแนน 

On-
demand 
 

 
Unit 6 Food 
ศึกษาใบความรู้เรื่อง Food (Verb to 
do)จาก Powerpoint 
https://pratoolee-
learning.com/mod/resource/vie
w.php?id=7731  

 
     
 

 
       
 
 

Assignment 
On-

hand 
เขียนประโยค Verb to do จาก 
Powerpoint ลงในสมุด 

 
   
 

Microsoft Teams   
Online  

Unit 5  In Town Oxford Workbook 
Grammar : Wh-
Questions(What,Where,When,Whic
h,Who, How) 
บทท่ี 5 หน้า 51 
** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท า
ใบงานของแต่ละหน่วยให้ครบด้วยนะคะ 
 

       



  

ที ่ รายวิชา เนื้อหา รูปแบบการจัดเรียนการสอน 
สื่อประกอบ 

การเรียนการสอน 
การ

ประเมินผล 
6 สุขศึกษา มหันตภัย

สารเสพติด 
Moodle 10 คะแนน 
On line  

  
https://pratoolee-
learning.com/course/view.php?
id=111 

 

งานที่มอบหมาย 
On hand ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท า
ใบงานของแต่ละหน่วยให้ครบด้วยนะคะ 
 

 

7 ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 

การฝึก
ดนตรี

พ้ืนเมืองสะ
ล้อ 

Moodle 10 คะแนน 
On-

demand 
 

 
- การฝึกดนตรีพ้ืนเมืองสะล้อ 
(เพลงเดือนเพ็ญ)  (เลขคี่,เลขคู่) 
ผสมวง 

คลิปวีดีโอ  
เพลงเดือนเพ็ญ 

Assignment 
On-hand - ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติสะล้อ 

(เพลงเดือนเพ็ญ)          
(เลขค่ี,เลขคู่) ผสมวง 

** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท า
ใบงานของแต่ละหน่วยให้ครบด้วยนะคะ 
 

คลิปวีดีโอ  
เพลงเดือนเพ็ญ 



 

ที ่ รายวิชา เนื้อหา รูปแบบการจัดเรียนการสอน 
สื่อประกอบ 

การเรียนการสอน 
การ

ประเมินผล 
8 การงาน

อาชีพ 
งาน

ประดิษฐ์ 
Moodle 5 คะแนน 
On line  

  
- ศึกษาความรู้ 

เรื่อง  แนวทางการเลือกอาชีพ 

  

Assignment 
On-
hand 

ให้นักเรียน แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
ต่อไปนี้ในฐานะที่เป็นนักเรียน เรา
สามารถช่วยหารายได้เสริมให้
ครอบครัวได้อย่างไร โดยที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อการเรียน   
ท าใบงาน เรื่อง แนวทางการเลือก
อาชีพ 
** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท า
ใบงานของแต่ละหน่วยให้ครบด้วยนะคะ 
 

 
 
 
 
 

 

ที ่ รายวิชา เนื้อหา รูปแบบการจัดเรียนการสอน 
สื่อประกอบ 

การเรียนการสอน 
การ

ประเมินผล 
9 ประวัติ 

ศาสตร์ 
พัฒนาการ
ของภูมิภาค 

เอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใต้ 

Moodle 5  คะแนน 
Online 
  

- ศึกษา เรื่อง พัฒนาการในสมัย 
ปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

 

Assignment 
    ให้นักเรียนอธิบายหัวข้อดังนี้ 

-  ใบงานที่ 5.5  
เรื่อง พัฒนาการในสมัยปัจจุบัน 
** สัปดาห์น้ีให้นักเรียนตรวจทานการท า
ใบงานของแต่ละหน่วยให้ครบด้วยนะคะ 
 

 


