
ป.6 วิชา : ภาษาอังกฤษ

ร้อยละจ านวนนักเรียน

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้รายงาย...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

ระดับชั้น  : ประถมศึกษาปีที ่6
เวลาเรียน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนักเรียนทัง้หมด 5 คน 
เข้าเรียน Online 3 คน
เข้าเรียน On-hand 2 คน

Online 60%

On-hand 40%

โรงเรียนบ้านภูดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

2– 6 สิงหาคม 2564

Online 60%

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

- นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

ผลการจัดการเรียนการสอน

1.  สื่อประกอบการสอนเรื่อง Our Class Rules
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/73553
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง Match It!
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง Our Class Rules

- นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์

- สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรในบางครั้ง
- นักเรียนยังขาดสมาธิในการเรียนรู้

ต 1.1 ป.6/1, ต 1.1 ป.6/2, ต 1.2 ป.6/2, ต 1.4 ป.6/1, 

ตัวชี้วัดท่ีต้องรู้

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้



ป.5 วิชา : ภาษาอังกฤษ

ร้อยละจ านวนนักเรียน

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

- นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

ผลการจัดการเรียนการสอน

1. สื่อประกอบการสอนเรื่อง Our Class Rules
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/73035                     2. ใบ
งานที่ 7 เรื่อง Our Class Rules
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง Match It

- นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์

- สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรในบางครั้ง
- นักเรียนยังขาดสมาธิในการเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/1, ต 1.1 ป.5/2, ต 1.1 ป.5/4, ต 1.2 ป.5/3, ต 1.4 ป.5/1 

ผู้รายงาย...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

ระดับชั้น  : ประถมศึกษาปีที ่5
เวลาเรียน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนักเรียนทัง้หมด 10 คน 
เข้าเรียน Online 8 คน
เข้าเรียน On-hand 2 คน

Online 60%

On-hand 20%

โรงเรียนบ้านภูดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

2– 6 สิงหาคม 2564

ตัวชี้วัดท่ีต้องรู้

Online 80%

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้



2– 6 สิงหาคม 2564

ป.6 วิชา : คณิตศาสตร์

ร้อยละจ านวนนักเรียน

ผู้รายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านภูดิน

ระดับชั้น  : ประถมศึกษาปีที ่6
เวลาเรียน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนักเรียนทัง้หมด 5 คน 
เข้าเรียน Online 3 คน
เข้าเรียน On-hand 2 คน

On-hand 40%

Online 60%

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศร)ี

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

- นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

ผลการจัดการเรียนการสอน

1. สื่อประกอบการสอนเรื่อง การหารทศนิยมด้วยทศนิยม 1 ต าแหน่ง ผลหาร
เป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่งด้วยวิธีต้ังหาร 
2. การหารทศนิยมด้วยจ านวนนับ ผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง ด้วย
วิธีการตั้งหาร
3. แบบฝึกหัด 3.2-3.5

- นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์

- สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรในบางครั้ง
- นักเรียนยังขาดสมาธิในการเรียนรู้

ค 1.1 ป.6/9, ค 1.1 ป.6/10

ตัวชี้วัดท่ีต้องรู้

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้



ผู้รายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชื้ออุ่น)

ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

2-6 กรกฎาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านภูดิน

ว 2.1 ป. 6/1

ระดับชั้น  : ประถมศึกษาปีที ่6
เวลาเรียน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนักเรียนทัง้หมด 5 คน 
เข้าเรียน Online 3 คน
เข้าเรียน On-hand 2 คน

Online 60%

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ร้อยละจ านวนนักเรียนทีเ่ข้าเรียน

วิชา : วิทยาศาสตร์ป.6

ตัวชี้วัดท่ีต้องรู้

On-hand 40%

Online 60%

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้รับรอง...................................
(นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

- นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และกิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนมีการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ที่แปลกใหม่และพร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

ผลการจัดการเรียนการสอน

1. สื่อประกอบการสอน เรื่อง การใช้แม่เหล็กดึงดูด (1)
2. สื่อประกอบการสอน เรื่อง การใช้แม่เหล็กดึงดูด (2)
3. ใบงานประกอบการสอน เรื่อง การใช้แม่เหล็กดึงดูด
4. ใบความรู้ประกอบการสอน เรื่อง การใช้แม่เหล็กดึงดูด

- นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์

- สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรในบางครั้ง
- นักเรียนยังขาดสมาธิในการเรียนรู้

ต 1.1 ป.6/1, ต 1.1 ป.6/2, ต 1.2 ป.6/2, ต 1.4 ป.6/1, 

ตัวชี้วัดท่ีต้องรู้

ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้


