
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 3 วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2560  สัปดาหที่ 2 

วิชา ภาษาไทย ครูผูสอน ปณฑิตา  หมั่นสราง 

 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน 

G.9A -  การอานออกเสียงบทรอยกรอง 

G.9B -  การอานออกเสียงบทรอยกรอง 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดที่นัดหมายใหสงงาน 

G.9A - แบบฝกหัดภาษาไทย หนา 3 15/05/2560 (ทําในคาบ) 

G.9B - แบบฝกหัดภาษาไทย หนา 3 16/05/2560 (ทําในคาบ) 

หองเรียน  แหลงความรู/ สื่อท่ีใชอานประกอบ 

G.9 -  หนังสือหลักภาษาและการใชภาษา ม.3 

 -  สื่อประกอบการสอน Power Point เรื่อง การอานออกเสียงบทรอยกรอง 

 

 

 

 

 



 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 3A   วันที ่ 14 พฤษภาคม 2561 สัปดาหที่ 2 

วิชา ประวัติศาสตร  ครูผูสอน นายสุทัศน ศรีแสง 

 

หองเรียน เร่ืองที่สอน 

G.9 A 
หนวยที่ 1วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 

- จุดมุงหมายของการวิเคราะหเรื่องราว เหตุการณทางประวัติศาสตร 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

G.9 A - - 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

G.9 A 
หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.3 หนวยที่ 1 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 

สื่อ Power Point หนวยที่ 1 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 
 

 

 

                                            

 

 

 

 



 

                                               ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 3B   วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  สัปดาหที่ 2  

วิชา ประวัติศาสตร  ครูผูสอน นายสุทัศน ศรีแสง 

หองเรียน เร่ืองที่สอน 

G.9 B 
หนวยที่ 1วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 

- จุดมุงหมายของการวิเคราะหเรื่องราว เหตุการณทางประวัติศาสตร 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

G.9 B - - 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

G.9 B 
หนังสือเรียนประวัติศาสตร ม.3 หนวยที่ 1 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 

สื่อ Power Point หนวยที่ 1 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตรในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร 
 

 

 

 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 3A วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สัปดาหที่ 2 

วิชา หนาท่ีพลเมือง  ครูผูสอน นายสุทัศน ศรีแสง 

 

หองเรียน เร่ืองที่สอน 



G.9 A 
หนวยที่ 1 กฎหมายแพงและอาญา 

- กฎหมายแพงและพาณิชย 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

G.9A - - 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

G.9A 
หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1หนวยที่ 1 เรื่อง กฎหมายแพงและอาญา 

สื่อ Power Point หนวยที่ 1 เรื่อง กฎหมายแพงและอาญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปท่ี 3B วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 สัปดาหที่ 2 

วิชา หนาท่ีพลเมือง  ครูผูสอน นายสุทัศน ศรีแสง 

 

หองเรียน เร่ืองที่สอน 

G.9 B 
หนวยที่ 1 กฎหมายแพงและอาญา 

- กฎหมายแพงและพาณิชย 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

G.9 B - - 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

G.9 B 
หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1หนวยที่ 1 เรื่อง กฎหมายแพงและอาญา 

สื่อ Power Point หนวยที่ 1 เรื่อง กฎหมายแพงและอาญา 

 

 

 

 

 

 



ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที ่3  วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561 สัปดาหที่ 2 

วิชา คณิตศาสตร ครูผูสอน นายภูวดล  กลิ่นหอม 

หองเรียน เรื่องที่สอน 

G.9 -ความรูเกี่ยวกับปริมาตร 

 -สูตรการหาปริมาตรของรูปทรงตางๆ 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

G.9 
-  ใบงานที่ 1 

-  ใบงานที่ 2 
8/05/2561 (ในคาบ) 

 -  ใบงานที่ 3 9/05//ถ61 (ในคาบ๗ 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/สื่อท่ีใชอานประกอบ 

G.9 

 

 

1. พืน้ที่ผิวและปริมาตร หนังสือเรียนคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เลม 1 

2. แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรูคณิตศาสตร ม.3 

 

 

 



ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที ่3 วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม2561 สัปดาหที ่2 

วิชา วิทยาศาสตร  ครูผูสอน ธัญพร  เมืองแกว 

หองเรียน เรื่องที่สอน 

G.9 -ยีนและโครโมโซม 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

G.9 - ทําแบบฝกหัดในสมุด 16พฤษภาคม 2561 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อท่ีใชอานประกอบ 

G.9 
- หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ม.3เลม 1 

- ไฟลนําเสนอความรูจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ยีนและโครโมโซม 

 


