
ค ำชีแ้จงจากกลุม่บรหิารงานวชิาการ  
การทดสอบและวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์ 

ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
 

 ตามที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศ เรื ่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน                          
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID –19)                            
ฉบับที่ 8 โดยกำหนดให้จัดการทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5                   
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 และการทดสอบกลางภาคเรียนที่
2/2564 สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่ 6 โดยกำหนดช่วงเวลาการวัดและประเมินผลแบบพหุมิติ                     
ในคาบเรียนออนไลน์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น เพื่อให้การทดสอบ                 
ตามประกาศฉบับดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงขอแจ้งแนวทางการทดสอบและ                
วัดประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. รายวิชากลุ ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษาฯ กำหนดให้มีการทดสอบและวัดประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะพหุมิติ โดยจะ
ดำเนินการทั ้งในคาบเรียนและการทดสอบพร้อมกันทั ้งระดับช้ัน โดยโรงเรียนได้กำหนดวันและเวลาสำหรับ                    
การทดสอบพร้อมกันทั้งระดับชั้นใน ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ตามรายละเอียด            
ดังตารางที่แนบมานี ้

2. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สุขศึกษา-พลศึกษา และศิลปะ อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
จากการมอบหมายงานที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานและปริมาณที่เหมาะสม ควบคู่กับวิธีการวัดและประเมินผล      
แบบพหุมิติในคาบเรียนออนไลน ์ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 

3. กำหนดการติดตามงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายและกรณีนักเรียนขาดสอบ โดยอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพื่อนัดหมายนักเรียน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

 
 
 
 

  



 
ตำรำงกำรทดสอบปลำยภำคเรยีนที ่1 ปกีำรศกึษำ 2564 รปูแบบออนไลนพ์รอ้มกนัทัง้ระดบัชัน้  

ส ำหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำตอนตน้ โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ ในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  
วนั เวลำ จ ำนวนชัว่โมง ม.1 ม.2 ม.3 

วนัจนัทรท์ี ่4 ตลุำคม 2564    
เวลำ 09.00 – 10.00 น. 1:00 คณติศำสตรเ์พิม่เติม 1   

  หมำยเลขห้อง 999 442 4805      

  หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

093-5597637  
(นศ.จักรกฤษ) 

    

เวลำ 09.00 – 10.30 น. 1:30  ภำษำองักฤษพืน้ฐำน 3 ภำษำองักฤษพืน้ฐำน 5 

    หมำยเลขห้อง 999 442 4812  หมำยเลขห้อง 999 442 4813  

    หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

089-2617801  
(อ.ต่ำงชำติ, นศ.ภำณุเดช) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

084-9706017  
(นศ.ธนพนธ์) 

เวลำ 10.45 – 11.45 น. 1:00 ภำษำองักฤษพืน้ฐำน 1   

  หมำยเลขห้อง 986 730 6404      
  หมำยเลขโทรศัพท์ 

ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
086-7306404  
(อ.ตรัยขวัญ, อ.ต่ำงชำติ) 

    

เวลำ 13:00 – 14:00 น. 1.00 ภำษำไทยพืน้ฐำน 1 สงัคมพื้นฐำน 3 วทิยำกำรค ำนวณ 5 
  หมำยเลขห้อง 793 280 4132  หมำยเลขห้อง 399 827 0393  หมำยเลขห้อง 464 565 0320  

  หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

089-1913039  
(อ.ผุสดี) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

086-6730775  
(อ.พิมพำ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

086-1147473  
(อ.พัชรินทร์) 

วนัองัคำรที ่5 ตลุำคม 2564       
เวลำ 09.00 – 10.00 น. 1:00 วทิยำศำสตรพ์ืน้ฐำน 1 วทิยำศำสตรพ์ืน้ฐำน 3 วทิยำศำสตรพ์ืน้ฐำน 5 

  หมำยเลขห้อง 516 513 5306  หมำยเลขห้อง 409 016 0603  หมำยเลขห้อง 999 442 4802  

  
หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

084-5406455 
(อ.ศิริลักษณ์) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

094-6356300  
(อ.กฤตพร, นศ.ชัญญำ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

083-2687181  
(อ.กฤตพร, อ.นำฏญำ, 
นศ.ทวีรัฐ) 

 

 



 
 

วนั เวลำ จ ำนวนชัว่โมง ม.1 ม.2 ม.3 

เวลำ 10.45 – 11.45 น. 1:00 สงัคมพื้นฐำน 1 ภำษำไทยพืน้ฐำน 3 ภำษำไทยพืน้ฐำน 5 

  หมำยเลขห้อง 228 599 8989  หมำยเลขห้อง 989 557 3615  หมำยเลขห้อง 324 856 2975  

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

084-0454459  
(อ.พัชรำภรณ์) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

089-5573615  
(อ.ปัทมำ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

085-5491336  
(อ.อัครวัฒน์, นศ.ณัฐพล) 

เวลำ 13:00 – 14:00 น. 1.00 วทิยำกำรค ำนวณ 1 ประวตัศิำสตร ์3 สงัคมพื้นฐำน 5 

  หมำยเลขห้อง 464 565 0320  หมำยเลขห้อง 567 176 3673  หมำยเลขห้อง 852 729 8474  

  
หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

086-1147473  
(อ.พัชรินทร์) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

080-6876351  
(นศ.กันตำ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

089-8530696  
(อ.ศิริพร, นศ.ธนำกร) 

วนัพุธที ่6 ตุลำคม 2564       

เวลำ 09.00 – 10.00 น. 1:00 ภำษำองักฤษเพิม่เตมิ 1 ภำษำองักฤษเพิม่เตมิ 3  
  หมำยเลขห้อง 721 524 1906  หมำยเลขห้อง 999 442 4812    

  
หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

064-4914141  
(อ.ปิยะณัฐ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

089-2617801  
(นศ.ภำณุเดช) 

  

เวลำ 10.45 – 11.45 น. 1:00 ประวตัศิำสตร ์1 วทิยำกำรค ำนวณ 3  

  หมำยเลขห้อง 471 784 7697 หมำยเลขห้อง 464 565 0320    

  
หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

084-1501756  
(อ.สมชำย) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

086-1147473  
(อ.พัชรินทร์) 

  

 

   

   หมำยเหตุ    1. นกัเรียนต้องเขำ้หอ้งตำมหมำยเลขทีก่ ำหนดผำ่น Application Zoom กอ่นเวลำ 15 นำท ีเพื่อรับฟังค ำชี้แจงจำกอำจำรย์ผู้สอน 
      2. หำกนกัเรยีนมปีญัหำกำรเขำ้ใชง้ำนระบบ ควำมขัดข้องของอุปกรณ์กำรสื่อสำร หรือสัญญำณอินเทอร์เน็ต ใหต้ดิตอ่อำจำรยผ์ูส้อนตำมหมำยเลขโทรศัพทท์ี่แจง้ในตำรำงในวนัเวลำทีส่อบ 
      3. หำกตรวจพบวำ่นกัเรยีนทจุรติ อำจำรยผ์ูส้อนมสีทิธิพ์จิำรณำกำรให้คะแนนหรอืปรับแกค้ะแนนตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงกำรทดสอบปลำยภำคเรยีนที ่1 ปกีำรศกึษำ 2564 รปูแบบออนไลนพ์รอ้มกนัทัง้ระดบัชัน้ 
ส ำหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่4-5 โรงเรยีนสำธติมหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่ในสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  

วนั เวลำ จ ำนวนชัว่โมง ม.4 ม.5 
วนัจนัทรท์ี ่4 ตลุำคม 2564   

เวลำ 09.00 – 10.00 น. 1:00 วทิยำศำสตรช์วีภำพ 1 (ม.4/5) สงัคมพื้นฐำน 3 

  หมำยเลขห้อง 599 194 3699  หมำยเลขห้อง 471 784 7697  

  หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

088-2539834  
(อ.รุจิรำ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

084-1501756  
(อ.สมชำย) 

เวลำ 09.00 – 10.30 น. 1:30 ฟสิิกส ์1  

  หมำยเลขห้อง 994 614 5954    
  หมำยเลขโทรศัพท์ 

ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
094-6145954  
(อ.ภำคิน) 

  

เวลำ 10.45 – 11.45 น. 1:00  วทิยำกำรค ำนวณ 3 

    หมำยเลขห้อง 803 711 9828  
    หมำยเลขโทรศัพท์ 

ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
089-5555337  
(อ.ยุทธกำนต์) 

เวลำ  13:00 – 14:00 น. 1:00 วทิยำกำรค ำนวณ 1  
  หมำยเลขห้อง 803 711 9828    

  หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

089-5555337  
(อ.ยุทธกำนต์) 

  

เวลำ  13:00 – 14:30 น. 1:30  คณติศำสตรเ์พิม่เติม 3 (ม.5/1-5(1)) 

    หมำยเลขห้อง 959 0815 0785  

    หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

081-3668076  
(อ.อิทธิชำติ) 

 

 

 



 

วนั เวลำ จ ำนวนชัว่โมง ม.4 ม.5 
วนัองัคำรที ่5 ตลุำคม 2564     

เวลำ 09.00 – 10.00 น. 1:00 คณติศำสตรเ์พิม่เติม 1 (ม.4/1-5(1)) ชวีวทิยำ 3 

  หมำยเลขห้อง 550 910 3360 หมำยเลขห้อง 262 348 6806  

  
หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

081-2875342 
(อ.แสงหล้ำ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

086-6546634  
(อ.วิลำสินี) 

เวลำ 10.45 – 11.45 น. 1:00  คณติศำสตรพ์ื้นฐำน 3 (ม.5/1-5) 

    หมำยเลขห้อง 638 653 2981 

  
  หมำยเลขโทรศัพท์ 

ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
085-8661316 
(อ.ทนงค์) 

เวลำ  13:00 – 14:00 น. 1:00 สงัคมพื้นฐำน 1  
  หมำยเลขห้อง 567 176 3673    

  
หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

087-1795520  
(อ.เดือนเพ็ญ) 

  

เวลำ  13:00 – 14:30 น. 1:30  ภำษำองักฤษเพิม่เตมิ 1 

    หมำยเลขห้อง 721 524 1906  

  
  หมำยเลขโทรศัพท์ 

ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
064-4914141  
(อ.ตติยำ, อ.ปิยะณัฐ) 

วนัพุธที ่6 ตุลำคม 2564      

เวลำ 09.00 – 10.00 น. 1:00 คณติศำสตรพ์ื้นฐำน 1 (ม.4/1-5) ภำษำองักฤษพืน้ฐำน 3 

  หมำยเลขห้อง 997 643 5098 หมำยเลขห้อง 773 328 3112  

  
หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

096-6974654  
(อ.ไรวินทร์, อ.เบญจวรรณ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

081-8832112  
(อ.บุษยมำลี) 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนั เวลำ จ ำนวนชัว่โมง ม.4 ม.5 

เวลำ 10.45 – 11.45 น. 1:00  ภำษำไทยพืน้ฐำน 3 
    หมำยเลขห้อง 466 170 3081  

  
  หมำยเลขโทรศัพท์ 

ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
081-0311127  
(อ.อรสำ) 

เวลำ  13:00 – 14:30 น. 1:30 ชวีวทิยำ 1 ฟสิิกส ์3 

  หมำยเลขห้อง 599 194 3699 หมำยเลขห้อง 995 134 0548 

  
หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

088-2539834 (อ.รุจิรำ) 
084-5406455 (อ.ศิริลักษณ์) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 

095-1340548 
(อ.มนตรี) 

วนัพฤหัสบดทีี ่7 ตลุำคม 2564 

เวลำ 09.00 – 10.30 น. 1:30  เคม ี3 

    หมำยเลขห้อง 998 665 9541  

  
  หมำยเลขโทรศัพท์ 

ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
098-6659541  
(อ.อรพินท์) 

เวลำ  13:00 – 14:00 น. 1:00  ประวตัศิำสตร ์3 

    หมำยเลขห้อง 991 482 0289  

  
  หมำยเลขโทรศัพท์ 

ติดต่ออำจำรย์ผู้สอน 
082-2151567  
(นศ.ธนำกร) 

 

     หมำยเหตุ    1. นักเรียนต้องเขำ้หอ้งตำมหมำยเลขทีก่ ำหนดผำ่น Application Zoom กอ่นเวลำ 15 นำที เพื่อรับฟังค ำชี้แจงจำกอำจำรย์ผู้สอน 
        2. หำกนกัเรียนมปีญัหำกำรเขำ้ใชง้ำนระบบ ควำมขัดข้องของอุปกรณ์กำรสื่อสำร หรือสัญญำณอินเทอร์เน็ต ใหต้ดิตอ่อำจำรยผ์ูส้อนตำมหมำยเลขโทรศพัท์ทีแ่จง้ในตำรำงในวนัเวลำทีส่อบ 
        3. หำกตรวจพบวำ่นกัเรยีนทจุรติ อำจำรยผ์ูส้อนมสีทิธิพ์จิำรณำกำรใหค้ะแนนหรอืปรบัแกค้ะแนนตำมควำมเหมำะสม 

 


