
สรุปการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS  
ช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ระหว่างวันที่ 11-29 มกราคม 2564) 

 

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

   25-29 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 อิทธิพลภาษาต่างประเทศ ค า, 
ประโยคและศัพท์ทางวชิาการ 

แบบฝึกหัดประจ าบท                    
(ชุดเดียวกับสัปดาห์ทีแ่ล้ว) 

8 ก.พ.64  

2 น.ศ.พงษ์พิพัฒน ์ พันธุ์สุข 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 โวหารการเขียน ใบงานเรื่องโวหารการเขียน         
2 ใบงาน 

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

อ.อัครวัฒน ์ 
(สอนร่วม) 

   25-29 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 6 การเขียนอวยพรและ 
การกรอกแบบรายการ 

ไม่มี   

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

   25-29 ม.ค.64 ภาษาไทยเพิ่มเติม 6 ความเชื่อพืน้บ้านล้านนา ใบงานแบบฝึกหัดความเชื่อ
พื้นบ้านล้านนา 

8 ก.พ.64  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       

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

แบบฝึกหัดที่ 3, 4   
 

ส่งในกลุ่มเฟสบคุ ชื่อกลุ่ม
คณิตศาสตร์ D'51 

 

      เอกสารประกอบการเรียน ส่งงานทุกรปูแบบ 8 ก.พ.64  

   18-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 เส้นสัมผัสวงกลมกับรัศมีและ
เส้นสัมผัสวงกลมกับคอร์ด 

งานมอบหมาย ในกลุ่ม                       
face book ชื่อกลุ่มคณิตศาสตร์ 
D’51 คาบละ 1 ขอ้  

ส่งท้ายคาบ  

      แบบฝึกหัดที่ 6  11 ก.พ.64  

 
 

        



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
2 น.ศ.ภาสกร อินทรักษ ์ 11-15 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ความน่าจะเป็น/โอกาสของ  ใบกิจกรรมเดี่ยวที่ 1  ม.3/1, 3/2, 3/4 ส่ง12 ม.ค.64 อ.จันทร์จิรา  

     เหตุการณ ์ ใบกิจกรรมกลุ่มที่ 1 ม.3/3 ส่ง 13 ม.ค.64 (อ.พี่เลี้ยง) 

       ม.3/5 ส่ง 11 ม.ค.64  

      ใบงานที่ 1  ม.3/1, 3/2 สง่ 13 ม.ค.64  

       ม.3/3, 3/4 สง่ 14 ม.ค.64  

       ม.3/5 ส่ง 15 ม.ค.64  

   18-22 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ความน่าจะเป็น/การทดลอง ใบกิจกรรมเดี่ยวที่ 2  ม.3/5 ส่ง 18 ม.ค.64  

     สุ่มและการหาผลลัพธ์จาก ใบกิจกรรมกลุ่มที่ 2 ม.3/1, 3/2, 3/4 ส่ง19 ม.ค.64  

     การทดลองกลุ่ม  ม.3/3 ส่ง 20 ม.ค.64  

   25-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6  ความน่าจะเป็น/การหาผลลัพธ ์ ใบกิจกรรมเดี่ยวที่ 3  ม.3/5 ส่ง 25 ม.ค.64  

      การทดลองกลุ่มสุ่มหยิบสิ่งของ ใบกิจกรรมกลุ่มที่ 3 ม.3/1, 3/2, 3/4 ส่ง26 ม.ค.64  

       ม.3/3 ส่ง 27 ม.ค.64  

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

ไฟฟา้, วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
และแบบขนาน,พลงังานไฟฟ้า
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  

         



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
1 น.ศ.ศุภฤกษ  ธรรมโชต ิ 4-29 ม.ค.64 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 6 หนวยที่ 6 ไฟฟา ตอบค าถามในหนงัสือเรียน 

แบบฝึกหัดทา้ยหน่วย                     
หน้า 151-154 

1-5 ก.พ.64 อ.กฤตพร (อ.พี่เลี้ยง) 

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 าสั่งแบบ
มีการเลือกแบบสองทางเลอืก 

15 ม.ค.64  

      การฝึกปฏิบัติการเขียนค าสั่ง
แบบมีการเลอืกแบบหลาย
ทางเลือก 

22 ม.ค.64  

      ใบงานที่ 4 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตามโครงสร้าง
ควบคุมแบบมีทางเลือก 

29 ม.ค.64  

   25-29 ม.ค.64 เทคโนโลยี  
(วิทยาการค านวณ) 6 

บทที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์
ผลงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์

1. การฝึกปฏิบตัิการเขยีนค าสั่ง
เลือกแบบมีการเลือกแบบ
ทางเลือกเดียว  

8 ม.ค.64  

      2. การฝึกปฏิบตัิการเขยีนค าสั่ง
เลือกแบบมีการเลือกแบบสอง
เลือกเดยีว  

15 ม.ค.64  

      3. การฝึกปฏิบตัิการเขยีนค าสั่ง
เลือกแบบมีการเลือกแบบหลาย
เลือกเดยีว  

22 ม.ค.64  

         



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

  
อภิรักษ์ 25-29 ม.ค.64 เทคโนโลยี  

(วิทยาการค านวณ) 6 
บทที่ 2 เรื่อง การสร้างสรรค์
ผลงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร ์

4. การฝึกปฏิบตัิการเขยีนค าสั่ง
วนซ้ าแบบก าหนดรอบไว้
ล่วงหน้า for  

29 ม.ค.64  

      5. ใบงานท่ี 4 เรื่องการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม
โครงสร้างควบคุมแบบมีทางเลือก 

2 ก.พ.64  

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

ปฏิวัติอุตสาหกรรม 
2.งานกลุ่มสงคราม 
  

1 ก.พ.64 (ทาง e-mail)  

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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
1 น.ศ.กฤตพร นาคปลัด  11-12 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6,  หัวข้อ Indefinite pronouns  อ.บุษยมาลี  

    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 คาบ 1 บรรยาย/ 
ท าแบบฝึกหัด  

แต่งประโยคโดยใช้ Indefinite 
pronouns 

ส่งในคาบเรียน (อ.พี่เลี้ยง) 

   13-19 ม.ค.64 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.ค.64 

 

       3/2, 3/3 ส่ง 20 ม.ค.64  
         
         
         



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
1 น.ศ.กฤตพร นาคปลัด  20-29 ม.ค.64 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6,  Unit 9 Spend, spend, spend  อ.บุษยมาล ี

    ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 6 คาบ 1 Vocabulary &  ตอบค าถามใน Microsoft   3/1, 3/4, 3/5 ส่ง 22 ม.ค.64 (อ.พี่เลี้ยง) 

     Reading Unit 9 Form 3/2 ส่ง 20 ม.ค.64  

       3/3 ส่ง 21 ม.ค.64  

     คาบ 2 Causative สรุปเนื้อหา/แผนภาพ 30 ม.ค.64  

     คาบ 3 Extend Vocabulary 
Unit 9 

แบบฝึกหัด/ถามตอบ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
1 อ.ถนอมศรี

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

การปฐมพยาบาล 
อัดคลิปเต้น  
(กิจกรรมเข้าจังหวะ) 

  

   25-29 ม.ค.64 สุขศึกษา การท า CPR ตั้งค าถามเรื่อง CPR จากการ            
ดูคลิป  

2 ก.พ.64  

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

เอกสารรูปแบบสญัญาณมือ หลังการสอบปลายภาค  

   25-29 ม.ค.64 วอลเลย์บอล การตัดสินของกรรมการ  
R1, R2 

1.งานกลุ่มถ่ายคลิป VDO  
การตัดสินของกรรมการ R1, R2 
2.เอกสารูปภาพ R1, R2 

8-12 มี.ค.64  

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 ้

ไม่มี   

   25-29 ม.ค.64 ฮอกกี ้ การเล่นทีม ไม่มี   



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

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ         
1 อ.อมรา  สุขบุญสังข ์ 11-29 ม.ค.64 ศิลปะพื้นฐาน 6 1. จัดท าโครงการน าเสนอ

ผลงานการแสดงเพลงลกุทุ่ง
ประกอบหางเครื่อง 

ชิ้นที่ 1 สรุปสาระส าคัญจาก
การฟังบรรยาย การจัดท า
โครงการน าเสนอผลงานการ
แสดงเพลงลูกทุ่งประกอบหาง
เครื่องท าเปน็ My map      
แล้วถ่ายรูปสง่ในไลนก์ลุ่มห้อง 

ภายในเวลาคาบเรียน  

     2. ความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของเพลงลูกทุง่ 
3. คุณค่าความส าคัญและ
เอกลักษณ์ของดนตรีไทย 

ชิ้นที่ 2 สรุปสาระส าคัญจาก
การฟังบรรยายเกี่ยวกับความ
เป็นมาและววิัฒนาการของ
เพลงลูกทุง่ท าเปน็ My map 
แล้วถ่ายรูปสง่ในไลนก์ลุ่มห้อง 

ภายในเวลาคาบเรียน  

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

(งานบ้าน) 
การเขียนโครงการอาหาร เขียนโครงการอาหารคนละ  

1 อย่าง   
  

2 อ.อรวรรณ
  

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

โครงงานอาชีพเกษตรกรรม น าเสนองานกลุ่มในคาบเรียน ส่งไฟล์ ท้ายคาบ  

3 อ.อ านาจ เลิศปญัญาธิกุล 4-26 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ (งานช่าง) 
 

ทักษะการออกแบบและการ
ผลิตงานจากเครื่องหนงั 

ผลิตชิ้นงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

  

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

การทดสอบโปรแกรมและ
ประกอบวงจรในโปรแกรม
จ าลองการท างาน Tinker cad 

วงจรและโปรแกรมที่นักเรียน
แต่ละกลุ่มส่งงาน 
1.การทดสอบวงจรและ
โปรแกรม ด้วยสวิตซ์ 

  

         



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พี่เลี้ยง/สอนร่วม 
4 อ.พงษศ์ธร สุยะมูล 4-25 ม.ค.64                                                     การงานอาชีพฯ (งานช่าง) การทดสอบโปรแกรมและ

ประกอบวงจรในโปรแกรม
จ าลองการท างาน Tinker cad 

2.การทดสอบวงจรและ
โปรแกรม เพิ่มค่าหรือลดค่า
ด้วยสวิตซ์ 
3.การทดสอบวงจรและ
โปรแกรม Servo Motor 
4.การทดสอบวงจรและ
โปรแกรม Sensor Infrared 

  

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

generation 
ใบงานความแตกต่างของ 
generation 

22 ม.ค.64  

   25-29 ม.ค.64 แนะแนว การบริหารเวลา ใบงาน เรียงล าดับความส าคัญ
ของฉนั  

ภายในวันที่เรียน  
(ก่อนเวลา 18.00น.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    0 ก าหนดส่งงานที่ไม่ได้ระบุในตารางให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
                0 รายงานฉบับนี้รวบรวมแนวการสอนรูปแบบออนไลน์ฯ ทั้งหมดรวม 3 สัปดาห์ 
 


