
สรปุการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนผ์่านระบบ CMUD LMS  
ช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 (ระหว่างวนัที ่11-22 มกราคม 2564) 

 

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

  
ศรวัฒนานนท ์ 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 อิทธิพลภาษาต่างประเทศ 

ค าทับศัพท ์
แบบฝึกหัดประจ าบท 1 ก.พ.64 น.ศ.พงษ์พิพัฒน ์ 

(สอนร่วม) 
2 น.ศ.พงษ์พิพัฒน ์  11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 โวหารการเขียน ใบงานเรื่องโวหารการเขียน         

2 ใบงาน 
ภายใน 15, 22 ม.ค.64 
(ผ่าน google form) 

อ.อัครวัฒน์  
(สอนร่วม) 

3 อ.อัครวัฒน ์ ศรวัฒนานนท ์ 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 นิทานพื้นบ้านล้านนา แบบฝึกหัดประจ าบท   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
1 อ.จันทร์จิรา     เพ็งเคลือบ 11-15 ม.ค64 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน 6 วงกลม 

 
แบบฝึกหัดที่ 3, 4   
 

ส่งในกลุ่มเฟสบคุ ชื่อกลุ่ม
คณิตศาสตร์ D'51 

 

      เอกสารประกอบการเรียน ส่งงานทุกรปูแบบ 8 ก.พ.64  
2 น.ศ.ภาสกร อินทรักษ ์ 11-15 ม.ค64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ความน่าจะเป็น/โอกาสของ

เหตุการณ ์  
ใบกิจกรรมเดีย่วที่ 1   3/1, 3/2, 3/4   

 ส่ง 12 ม.ค.64 
อ.จันทร์จิรา  
(อ.พี่เลี้ยง) 

       3/3 ส่ง 13 ม.ค.64  
       3/5 ส่ง 11 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมกลุ่มที่ 1  3/1, 3/2, 3/4  

ส่ง 12 ม.ค.64 
 

       3/3 ส่ง 13 ม.ค.64  
       3/5 ส่ง 11 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 1  3/1, 3/2 ส่ง 13 ม.ค.64  
       3/3, 3/4 ส่ง 14 ม.ค.64  
       3/5 ส่ง 15 ม.ค.64  
         



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

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ      
1 น.ศ.ศุภฤกษ  ธรรมโชต ิ 4-29 ม.ค.64 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 หนวยที่ 6 ไฟฟา ใบงานเรื่องไฟฟ้า (ปริมาณทาง

ไฟฟา้, วงจรไฟฟา้แบบอนุกรม
และแบบขนาน,พลังงานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์) 

1-5 ก.พ.64 อ.กฤตพร (อ.พี่เลี้ยง) 

      รายงานการทดลองเรือ่ง 
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบ
ขนาน, อเิล็กทรอนิกส์ จ านวน 
2 การทดลอง (จากการสาธิต
การทดลอง โดยใหน้ักเรียน             
ดูคลิปวิดีโอ) 

1-5 ก.พ.64  

      ตอบค าถามในหนงัสือเรียน 
แบบฝึกหัดทา้ยหน่วย  
หน้า 151-154 

1-5 ก.พ.64  

2 อ.นาฏญา อภิชาติโยธิน 11 ม.ค. -  วิทยาศาสตร์ 6 พอลิเมอร ์ ชิ้นงานให้ส่งในกลุ่มโน้ตในไลน ์ ส่งในวันทีเ่รียนแต่ละครัง้  
   5 ก.พ.64   ชิ้นงานส่งเป็นเอกสาร วันสอบกลางภาค  
3 อ.พัชรินทร์

  
อภิรักษ์ 4-22 ม.ค.64

  
เทคโนโลยี 6 
(วิทยาการค านวณ) 

บทที่ 2 เรื่องการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์

ฝึกปฏิบัติการเขียนค าสั่งแบบมี
การเลือกแบบทางเลือกเดียว 

8 ม.ค.64  

      การฝึกปฏิบัติการเขียนค าสั่ง
แบบมีการเลอืกแบบสอง
ทางเลือก 

15 ม.ค.64  

      การฝึกปฏิบัติการเขียนค าสั่ง
แบบมีการเลอืกแบบหลาย
ทางเลือก 

22 ม.ค.64  

         



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

  
อภิรักษ์ 4-22 ม.ค.64

  
เทคโนโลยี 6 

(วิทยาการค านวณ) 
บทที่ 2 เรื่องการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์

ใบงานที่ 4 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามโครงสร้าง
ควบคุมแบบมีทางเลือก 

29 ม.ค.64  

กลุม่สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ        
1 อ.พัชน ี  จันทร์ศิร ิ 4-29 ม.ค.64 ประวัติศาสตร ์  ประวัติศาสตร์ยุโรป,                  1.เอกสารงานเดี่ยว ก่อนสอบปลายภาค 2/2563  
     ยุคการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และ

ปฏิวัติอุตสาหกรรม 
2.งานกลุ่มสงคราม 
  

1 ก.พ64 (ทาง e-mail)  

2 อ.ศิริพร  สอาดล้วน 11-22 ม.ค.64 สังคมพื้นฐาน   ระบบเศรษฐกิจ,  1.การออกแบบโฆษณา 29 ม.ค64 (Google drive)  
     กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ 2.การเขียนผังความคิด 29 ม.ค64 (Google drive)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
1 น.ศ.กฤตพร นาคปลัด  11-12 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6,  หัวข้อ Indefinite pronouns  อ.บุษยมาล ี 
    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 คาบ 1 บรรยาย/ 

ท าแบบฝึกหัด  
แต่งประโยคโดยใช้ Indefinite 
pronouns 

ส่งในคาบเรียน (อ.พี่เลี้ยง) 

   13-19 ม.ค64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6,  หัวข้อ The passive    
    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 คาบ 1 บรรยาย/ 

กิจกรรมถามตอบ 
   

     คาบ 2 ท าแบบฝึกหัด  แบบฝึกหัด 3/1, 3/4, 3/5  
ส่ง 19 ม.ค64 

 

       3/2, 3/3 ส่ง 20 ม.ค64  
   20-29 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6,  Unit 9 Spend, spend, spend   
    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 คาบ 1 Vocabulary & 

Reading Unit 9  
ตอบค าถามใน Microsoft 
Form  

3/1, 3/4, 3/5  
ส่ง 22 ม.ค64 

 

       3/2 ส่ง 20 ม.ค6  
       3/3 ส่ง 21 ม.ค64  



ล าดบั ชือ่ - สกลุ วนัทีส่อน วชิา เนื้อหา งานทีม่อบหมาย ก าหนดสง่ อ.พีเ่ลีย้ง/สอนรว่ม 
1 น.ศ.กฤตพร นาคปลัด  20-29 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6,  คาบ 2 Causative สรุปเนื้อหา/แผนภาพ 30 ม.ค64  
    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 คาบ 3 Extend Vocabulary 

Unit 9 
แบบฝึกหัด/ถามตอบ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
1 อ.ถนอมศรี

  
รักข์สวัสด์ิ 4-22 ม.ค.64 สุขศึกษา 6 การดูแลสุขภาพ การปฐม

พยาบาล 
อัดคลิปเต้น  
(กิจกรรมเข้าจังหวะ) 

  

2 อ.ธัชกร  พุกกะมาน 4-22 ม.ค.64 วอลเลย์บอล การตัดสนิของกรรมการและ
สัญญาณมือ/ผู้ก ากบัเส้น 

เอกสารรูปแบบสญัญาณมือ หลังการสอบปลายภาค  

3 อ.ดร.อัษ แสนภักดี 4-8 ม.ค.64 ฮอกกี ้ การผลักลูกฮอกกี ้ สอบการส่งลูก 10 ลูกให้ตรง
และไม่ผิดพลาด 

วันเปิดเรียนปกต ิ  

   11-15 ม.ค.64 ฮอกกี ้ การตีและรับลูกฮอกกี ้ สอบตีฮอกกี้ระยะ 20 เมตร 
จ านวน 5 ลูก 

วันเปิดเรียนปกต ิ  

   18-22 ม.ค.64 ฮอกกี ้ การเป็นผูเ้ล่นฝ่ายรับ 
การเล่นฮอกกี ้

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         

1 อ.อมรา  สุขบุญสังข ์ 11-22 ม.ค.64 ศิลปะพืน้ฐาน 6 การจัดท าโครงการน าเสนอ
ผลงานการแสดงเพลงลุกทุง่
ประกอบหางเคร่ือง 

สรุปสาระส าคัญจากการฟัง
บรรยาย การจัดท าโครงการ
น าเสนอผลงานการแสดงเพลง
ลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง  
(My map) 

  

     ความเป็นมาและวิวฒันาการ
ของเพลงลูกทุ่ง 

สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับความ
เป็นมาและวิวัฒนาการของ
เพลงลูกทุ่ง (My map) 

ในคาบเรียน  

         



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

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชีพ      
1 อ.จันทิมา

  
บุศยารัศม ี 4-18 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  

(งานบ้าน) 
การเขียนโครงการอาหาร เขียนโครงการอาหารมคนละ 

1 อย่าง   
  

2 อ.อรวรรณ
  

คงพิทักษ์ 4-18 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานเกษตร) 

โครงงานอาชีพเกษตรกรรม น าเสนองานกลุ่ม  ในคาบเรียนและส่งไฟล์ 
ท้ายคาบ 

 

แนะแนว         

1 อ.ปริยาภรณ ์ ศรีพรหมมาศ 11-15 ม.ค64 แนะแนว แรงบันดาลใจ    
   18-22 ม.ค.64 แนะแนว ความแตกต่างของ 

generation 
ใบงานความแตกต่างของ 
generation 

22 ม.ค.64  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


