
สรุปการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ CMUD LMS  
ช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 (ระหว่างวันที่ 11-29 มกราคม 2564) 

 

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

1 อ.ผุสดี ขัดนาค 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 การสร้างค าในภาษาไทย  แบบฝึกหัด คาบถัดไป น.ศ.คณปกรณ ์

     การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว คลิปน าเสนอ 1 ก.พ.64 (สอนร่วม) 

   25-29 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 การสร้างค าในภาษาไทย  
(ค าประสม) 

ไม่มี   

2 น.ศ.คณปกรณ ์ จันทร์สมบูรณ์ 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชิ้นงานกลุ่ม  ท าในชั้นเรียน อ.ผุสดี (สอนร่วม) 

3 อ.ปัทมา ประเสริฐศักดิ ์ 11-22 ม.ค.64 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 การสร้างปริศนาค าทายและ
ส านวนสุภาษิตล้านนา 

สร้างปริศนาค าทายด้วย
ตนเอง คนละ 1 ชิ้นงาน 

22 ม.ค.64 ทาง google 
form (ไม่เกิน 22.00น.)  

 

   25-29 ม.ค.64 ภาษาไทยเพิ่มเติม 2 ก าบ่าเก่า ส านวน  
สุภาษิตล้านนา 

จดบันทึกเรื่องที่เรียนลงใน
สมุดเพื่อเก็บคะแบบสมุด 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       

1 น.ศ.พัฒนพรรณ เหลืองปฐมธนา 11-15 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 เรื่อง ค าถามทางสถิต ิ ใบกิจกรรมที่ 1    ม.1/1 ส่ง 13 ม.ค.64 อ.ดร.ปรยิาณ ี

      ใบงานที่ 1  ม.1/1 ส่ง 14 ม.ค.64 (อ.พี่เลี้ยง) 

      ใบกิจกรรมที่ 1   ม.1/2 ส่ง 14 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 1  ม.1/2 ส่ง 15 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 1   ม.1/3 ส่ง 11 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 1  ม.1/3 ส่ง 12 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 1   ม.1/4 ส่ง 11 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 1  ม.1/4 ส่ง 15 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 1   ม.1/5 ส่ง 11 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 1  ม.1/5 ส่ง 12 ม.ค.64  
         



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พ่ีเลี้ยง/สอนร่วม 
1 น.ศ.พัฒนพรรณ เหลืองปฐมธนา 18-22 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 หัวข้อสถิติ เรื่องแผนภูมิ ใบกิจกรรมที่ 2 กลุ่มที่ 2 ม.1/1 ส่ง 20 ม.ค.64 อ.ดร.ปรยิาณี  

     รูปภาพ ใบงานที่ 2 ม.1/1 ส่ง 21 ม.ค.64 (อ.พี่เลี้ยง) 

      ใบกิจกรรมที่ 2 กลุ่มที่ 2 ม.1/2 ส่ง 21 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 2 ม.1/2 ส่ง 22 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 2 กลุ่มที่ 2 ม.1/3 ส่ง 18 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 2 ม.1/3 ส่ง 19 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 2 กลุ่มที่ 2 ม.1/4 ส่ง 18 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 2 ม.1/4 ส่ง 22 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 2 กลุ่มที่ 2 ม.1/5 ส่ง 18 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 2 ม.1/5 ส่ง 19 ม.ค.64  
   25-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 หัวข้อสถิติ เรื่องแผนภูมิแทง่ ใบกิจกรรมที่ 3 กลุ่มที่ 3 ม.1/1 ส่ง 27 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 3 ม.1/1 ส่ง 28 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 3 กลุ่มที่ 3 ม.1/2 ส่ง 28 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 3 ม.1/2 ส่ง 29 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 3 กลุ่มที่ 3 ม.1/3 ส่ง 25 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 3 ม.1/3 ส่ง 26 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 3 กลุ่มที่ 3 ม.1/4 ส่ง 27 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 3 ม.1/4 ส่ง 29 ม.ค.64  
      ใบกิจกรรมที่ 3 กลุ่มที่ 3 ม.1/5 ส่ง 25 ม.ค.64  
      ใบงานที่ 3 ม.1/5 ส่ง 26 ม.ค.64  
2 อ.เบญจวรรณ น้อยหมอ 11-15 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 บทที่ 5 กราฟแลความสัมพันธ์ 

(ทบทวน2) 
ถ่ายรูปงานแลว้ส่งทาง 
google form 

ส่งท้ายคาบที่ 4-6  

     บทที่ 6 เรื่องรูปสองมิติและ
สามมิติ 

อัพโหลดรูปสามมิติใน
ชีวิตประจ าวัน 2 รูป 
ส่งทาง google form 

ในคาบออนไลนค์รั้งที่ 6  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พ่ีเลี้ยง/สอนร่วม 
2 อ.เบญจวรรณ น้อยหมอ 18-22 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 บทที่ 6 เรื่องการมองภาพ

เรขาคณิตสามมิติ 
ถ่ายภาพส่งท้ายคาบเรียนทาง 
google form  
(ครั้งที่ 7-9)  

ส่งท้ายคาบเรียน 
ครั้งที่ 7 (18-19 ม.ค.64) 
ครั้งที่ 8 (19-21 ม.ค.64) 
ครั้งที่ 9 (21-22 ม.ค.64) 

 

   25-29 ม.ค.64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 บทที่ 6 เรื่องการมองภาพ
เรขาคณิตสามมิตทิี่ประกอบ
ขึ้นจากลูกบาศก ์

ถ่ายภาพส่งท้ายคาบเรียนทาง 
google form  
(ครั้งที่ 10-12) 

ส่งท้ายคาบเรียน 
ครั้งที่ 10 (25-26 ม.ค.64) 
ครั้งที่ 11 (26-28 ม.ค.64) 
ครั้งที่ 12 (28-29 ม.ค.64) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ      

1 อ.ศิริลักษณ์ ยอดหาญ 4-29 ม.ค. 64 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 หน่วยที่ 6  ใบงาน เร่ือง เมฆ 1-5 ก.พ. 64 น.ศ.วายุพล  

     ลมฟ้าอากาศรอบตัว ใบงาน เร่ือง ฝน 1-5 ก.พ. 64 (สอนร่วม) 
      ตอบค าถามในหนังสือเรียน 

แบบฝึกหัดท้ายบท  
หน้า 160-161 

1-5 ก.พ. 64  

2 น.ศ.วายุพล บุญภักดี 11-29 ม.ค.64 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 หน่วยที่ 5  
พลังงานความร้อน 

ใบงาน 1.8 ความร้อนกับการ
เปลี่ยนสถานะของสสาร 

1-5 ก.พ.64 อ.ศริิลักษณ์  
(สอนร่วม) 

      ใบงาน 1.9 ปริมาณความร้อน
กับการเปลีย่นสถานะ 

1-5 ก.พ.64 อ.ธีร์นวัช  
(อ.พี่เลี้ยง) 

      ใบงาน 2.0 การค านวณ
ปริมาณความร้อนท่ีท าให้สสาร
เปลี่ยนสถานะ 

1-5 ก.พ.64  

3 อ.พัชรินทร์
  

อภิรักษ์ 4-22 ม.ค.64 เทคโนโลยี 2 
(วิทยาการค านวณ)  

บทที่ 3 เรื่องโปรแกม 
Scratch 

ใบงานท่ี 5 เรื่อง my song 
(เอกสารประกอบการเรียน 
หน้า 30) 

20 ม.ค.64  

         



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

  
อภิรักษ์ 4-22 ม.ค.64 เทคโนโลยี 2 

(วิทยาการค านวณ)  
บทที่ 3 เรื่องโปรแกม 
Scratch 

แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 3.1 
(เอกสารประกอบการเรียน 
หน้า 17-18)  

13 ม.ค.64  

   25-29 ม.ค64 เทคโนโลยี  
(วิทยาการค านวณ) 2 

บทที่ 3 เรื่อง โปรแกรม 
Scratch 

1. ใบงานท่ี 5 เรื่อง my song 
(เอกสารประกอบการเรียน 
หน้า 30) 

20 ม.ค.64  

      2. แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3.1 
(เอกสารประกอบการเรียน 
หน้า 17-18 

20 ม.ค.64  

      3. แบบฝึกหัดท้ายบทท่ี 3.2 
(เอกสารประกอบการเรียน 
หน้า 17-18) 

27 ม.ค.64  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ       

1 อ.สมชาย
  

พุทธศาส  4-29 ม.ค.64
  

ประวัติศาสตร์ 2 การสร้างเมืองเชียงใหม่  แผนที่การสรา้งเมือง
เชียงใหม่  

ก่อนสอบปลายภาค 
2/2563 

 

2 อ.พัชราภรณ์
  

อนุกูล   4-29 ม.ค.64
  

สังคมพื้นฐาน 2  สาระภูมิศาสตร์ (ทวปีเอเชีย, 
ทวีปออสเตรเลีย) 

แบบฝึกหัด ถามตอบ 
  

ท้ายคาบเรียน (สง่งาน
ทาง google drive) 

น.ศ.วณิชยา  
(สอนร่วม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ       

1 น.ศ.อารียา
  

พงษ์พันธุ ์ 18 ม.ค.–  
3 ก.พ.64 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน, 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
Journeys (หัวข้อreading 
and vocabulary 

ใบงานแตล่ะหัวข้อ 
และแบบฝึกหัดในหนังสือ
เรียน 

ภายใน 1 สัปดาห์  อ.ปิยะณัฐ  
(อ.พี่เลี้ยง) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      

1 อ.ณัฐวุฒิ  ณ ล าพนู 4-22 ม.ค.64 เทเบิลเทนนสิ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนสิ
ประเภทเดี่ยวและคู ่

แบบบนัทึกผลการแข่งขัน  
ส่งไลน์กลุ่ม 

 น.ศ.ชนาธิป  
(สอนร่วม) 

   25-29 ม.ค.64 เทเบิลเทนนสิ 2 ทักษะการตีคู ่ แข่งขันประเภทคู ่  ในคาบวนัมาเรียนปกต ิ  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พ่ีเลี้ยง/สอนร่วม 
2 อ.กมลพร

  
ภู่ระหงษ์ 11-15 ม.ค.64 สุขศึกษา 2 ชีวิตและครอบครัว/ 

การเปลี่ยนแปลงดา้นสุขภาพ 
ของวัยรุ่น 

แบบฝึกหัดชิน้ที่ 3-4 2, 4 ก.พ.64  

   18-29 ม.ค.64 สุขศึกษา 2 ชีวิตและครอบครัว/ความ แบบฝึกหัดชิน้ที่ 5-6 2, 4 ก.พ.64  
     ปลอดภัยจากการล่วงละเมิด แบบทดสอบเร่ืองชีวิตและ  สอบหลังเรียน  
     ทางเพศ ครอบครัว วันที่ 25-29 ม.ค.64  
3 อ.สมาร์ท ศรีพรหมมาศ 11-15 ม.ค.64 กรีฑา 1 กรีฑาระยะสัน้  สอบวัดความรู้, วัดทักษะ วันเปิดเรียนปกต ิ น.ศ.เกียรติสกลุ  

   18-22 ม.ค.64 กรีฑา 1 กรีฑาระยะกลาง  สอบวัดความรู้,วัดทักษะ วันเปิดเรียนปกต ิ (สอนร่วม) 

   25-29 ม.ค.64 กรีฑา 1 กรีฑาประเภทลู่ระยะไกล ไม่ม ี   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        

1 อ.จรรยารักษ์ ค าพวง 11-22 ม.ค.64 ศิลปะพืน้ฐาน 2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
(เน้นเอกภาพ กลมกลืน 
สมดุลย์) 

ใบงานกา้วแรกขอศิลปินน้อย 
เร่ืองทรรศนธาตุและการจัด
องค์ประกอบศิลป์  
(ทางระบบออนไลน)์ 

24 ม.ค.64 น.ศ.ศรณัย์  
(สอนร่วม) 

   25-29 ม.ค.64 ศิลปะพืน้ฐาน 2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
(เน้นเอกภาพ กลมกลืน 
สมดุลย์) 

ใบงานกา้วแรกของศิลปินน้อย 
เร่ืองทัศนธาตุและหลักการจัด
องค์ประกอบศิลป ์

2 ก.พ.64  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพืน้ฐานอาชีพ      

1 อ.จันทิมา
  

บุศยารัศม ี 7-29 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานบ้าน) 

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ผลงานการเย็บผ้าด้วยมือ  
6 แบบการปะ การชุน  

ส่งท้ายคาบเรียน/ 
คาบถัดไป 

 

2 อ.อรวรรณ
  

คงพิทักษ์ 7-28 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานเกษตร) 

โครงงานอาชีพเกษตรกรรม น าเสนองานกลุ่มในคาบเรียน ส่งไฟล์ท้ายคาบ  

3 อ.อ านาจ เลิศปัญญาธิกุล 6-28 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานช่าง) 

ทักษะการออกแบบและการ
ผลิตงานจากกระดาษสา 

ผลิตชิน้งานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

  



ล าดับ ชื่อ - สกุล วันที่สอน วิชา เนื้อหา งานที่มอบหมาย ก าหนดส่ง อ.พ่ีเลี้ยง/สอนร่วม 
4 อ.พงษ์ศธร สุยะมูล 7-28 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  

(งานช่าง) 
การออกแบบโมเดลสามมิต ิ
โดยใช้โปรแกรม Tinker cad 

ผลงานที่เปน็ชิน้งานโมเดล
สามมิต ิ

  

5 น.ศ.พัชราภรณ์ หาญอุไรพงษ ์ 7-28 ม.ค.64 การงานอาชีพฯ  
(งานธุรกิจ) 

1.การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ใหม่ของผู้บริโภค 
2.การตลาดเบื้องต้น 

ท าแบบฝึกหัดโดยใช้ google 
form  

ตั้งแต่เลิกเรียนถึง 
23.59น.ของวันที่
จัดการเรียนการสอน 

 

แนะแนว        

1 อ.ปริยาภรณ์ ศรีพรหมมาศ 11-15 ม.ค64 แนะแนว ความภาคภูมิใจในตนเอง ใบงานความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 

16 ม.ค.64  

   18-22 ม.ค.64 แนะแนว การเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลง ไม่มี   

   25-29 ม.ค.64 แนะแนว ไหวพริบ...สร้างได ้ ไม่มี   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    0 ก าหนดส่งงานที่ไม่ได้ระบุในตารางให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
                0 รายงานฉบับนี้รวบรวมแนวการสอนรูปแบบออนไลน์ฯ ทั้งหมดรวม 3 สัปดาห์ 
 


