
ป.6 วิชา : ภาษาองักฤษ

ร้อยละจ านวนนักเรียน

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูร้ายงาย...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย

ระดบัชัน้  : ประถมศกึษาปีที ่6
เวลาเรยีน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 5 คน 
เขา้เรยีน Online 2 คน
เขา้เรยีน On-hand 3 คน

Online 60%
On-hand 60%

โรงเรียนบ้านภดิูน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

16– 20 สิงหาคม 2564

Online 40%

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

- นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และกจิกรรมทีไ่ดเ้รยีนรู้
- นกัเรยีนมกีารเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
- นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมแ่ละพรอ้มยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์

ผลการจดัการเรียนการสอน

1. สือ่ประกอบการสอนเรื่อง English Day (2)
2. สือ่ประกอบการสอนเรื่อง Places in School
3. ใบงานประกอบการสอนเรื่อง Places in School

- นกัเรยีนบางคนมปัีญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทีใ่ชใ้นการเรยีนออนไลน์

- สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ม่เสถยีรในบางครัง้
- นกัเรยีนยงัขาดสมาธใินการเรยีนรู้

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

ตวัช้ีวดัท่ีต้องรู้

ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ส่ือและอปุกรณ์การจดัการเรียนรู้



ป.5 วิชา : ภาษาองักฤษ

ร้อยละจ านวนนักเรียน

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

- นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และกจิกรรมทีไ่ดเ้รยีนรู้
- นกัเรยีนมกีารเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
- นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมแ่ละพรอ้มยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์

ผลการจดัการเรียนการสอน

1. สือ่ประกอบการสอน เรื่อง Sports Day (2)                                     2. สือ่
ประกอบการสอน เรื่อง Places at School
3. ใบงาน เรื่อง Sports Day 
4. ใบงาน เรื่อง Places at School

- นกัเรยีนบางคนมปัีญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทีใ่ชใ้นการเรยีนออนไลน์

- สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ม่เสถยีรในบางครัง้
- นกัเรยีนยงัขาดสมาธใินการเรยีนรู้

ต 1.1 ป.5/2, ต 1.1 ป.5/4, ต 1.2 ป.5/4, ต 1.3 ป.5/1, ต 2.1 ป.5/1, ต 3.1 ป.5/1

ผูร้ายงาย...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย

ระดบัชัน้  : ประถมศกึษาปีที ่5
เวลาเรยีน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 10 คน 
เขา้เรยีน Online 8 คน
เขา้เรยีน On-hand 2 คน

Online 60%
On-hand 20%

โรงเรียนบ้านภดิูน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

16– 20 สิงหาคม 2564

ตวัช้ีวดัท่ีต้องรู้

Online 80%

ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ส่ือและอปุกรณ์การจดัการเรียนรู้



16– 20 สงิหาคม 2564

ป.6 วิชา : คณิตศาสตร์

ร้อยละจ านวนนักเรียน

ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านภดิูน
ระดบัชัน้  : ประถมศกึษาปีที ่6
เวลาเรยีน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 5 คน 
เขา้เรยีน Online 3 คน
เขา้เรยีน On-hand 2 คน

On-hand 40%
Online 60%

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

- นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และกจิกรรมทีไ่ดเ้รยีนรู้
- นกัเรยีนมกีารเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
- นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมแ่ละพรอ้มยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์

ผลการจดัการเรียนการสอน

1. สือ่ประกอบการสอน เรื่อง วเิคราะหแ์ละหาค าตอบ โจทยปั์ญหา การคณู การหาร
ทศนิยม
2. สือ่ประกอบการสอน เรื่องวเิคราะหโ์จทยปั์ญหา และหาค าตอบโจทยปั์ญหา
ทศนิยม 2 ขัน้ตอน
3. แบบฝึกหดั 3.9-3.12

- นกัเรยีนบางคนมปัีญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทีใ่ชใ้นการเรยีนออนไลน์

- สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ม่เสถยีรในบางครัง้
- นกัเรยีนยงัขาดสมาธใินการเรยีนรู้

ค 1.1 ป.6/9, ค 1.1 ป.6/10

ตวัช้ีวดัท่ีต้องรู้

ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ส่ือและอปุกรณ์การจดัการเรียนรู้



ผูร้ายงาน...................................
(นางสาวช่อผกา เชือ้อุ่น)

ต าแหน่ง ครผููช้่วย

16-20 สงิหาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านภดิูน

ระดบัชัน้  : ประถมศกึษาปีที ่6
เวลาเรยีน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 5 คน 
เขา้เรยีน Online 3 คน
เขา้เรยีน On-hand 2 คน

Online 60%

ร้อยละจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน

วิชา : วิทยาศาสตร์ป.6

On-hand 40%

Online 60%

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูร้บัรอง...................................
(นายสรุศกัดิ ์พมิพศ์ร)ี

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

- นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และกจิกรรมทีไ่ดเ้รยีนรู้
- นกัเรยีนมกีารเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
- นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมแ่ละพรอ้มยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์

ผลการจดัการเรียนการสอน

1. สือ่ประกอบการสอน เรื่อง การใชป้ระโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม (2)
3. ใบงาน เรื่อง การใชป้ระโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม (2)
4. ใบความรูเ้รื่อง การใชป้ระโยชน์จากการแยกสารเนื้อผสม (2)

- นกัเรยีนบางคนมปัีญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทีใ่ชใ้นการเรยีนออนไลน์

- สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ม่เสถยีรในบางครัง้
- นกัเรยีนยงัขาดสมาธใินการเรยีนรู้

ว 2.1 ป. 6/1

ตวัช้ีวดัท่ีต้องรู้

ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ส่ือและอปุกรณ์การจดัการเรียนรู้


