
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

23– 27 สิงหาคม 2564

Online 40%

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

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

- นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และกจิกรรมทีไ่ดเ้รยีนรู้
- นกัเรยีนมกีารเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
- นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมแ่ละพรอ้มยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์

ผลการจดัการเรียนการสอน

1. สือ่ประกอบการสอนเรื่อง How Can I Get to the Canteen?
2. สือ่ประกอบการสอนเรื่อง Places in My Town
3. ใบงานประกอบการสอนเรื่อง Places in My Town
4. ใบงานประกอบการสอนเรื่อง How Can I Get to the Canteen?
(1)

- นกัเรยีนบางคนมปัีญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทีใ่ชใ้นการเรยีนออนไลน์

- สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ม่เสถยีรในบางครัง้
- นกัเรยีนขาดความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู้

ต 1.1 ป.6/1, ต 1.1 ป.6/2, ต 1.2 ป.6/2, ต 1.3 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
23– 27 สิงหาคม 2564

ตวัช้ีวดัท่ีต้องรู้

Online 80%

ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ส่ือและอปุกรณ์การจดัการเรียนรู้



23– 27 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 2 คน
เขา้เรยีน On-hand 3 คน

On-hand 60%
Online 40%

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

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

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

- นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และกจิกรรมทีไ่ดเ้รยีนรู้
- นกัเรยีนมกีารเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
- นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมแ่ละพรอ้มยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์

ผลการจดัการเรียนการสอน

1. หนงัสอืเรยีนคณิตศาสตร สสวท. ป.6 เล ม 1 หน า 96 – 121
2. แบบฝ กหดัคณิตศาสตร สสวท. ป.6 เล ม 1 หน า 88 – 109
3. https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-math-book1/math-p6b1-036
4. https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-math-book1/math-p6b1-029

- นกัเรยีนบางคนมปัีญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทีใ่ชใ้นการเรยีนออนไลน์

- สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ม่เสถยีรในบางครัง้
- นกัเรยีนขาดความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู้

ค 1.1 ป.6/9

ตวัช้ีวดัท่ีต้องรู้

ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ส่ือและอปุกรณ์การจดัการเรียนรู้



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

ต าแหน่ง ครผููช้่วย

23-27 สงิหาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านภดิูน

ระดบัชัน้  : ประถมศกึษาปีที ่6
เวลาเรยีน : 09.30-11.30 น.
จ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 5 คน 
เขา้เรยีน Online 1 คน
เขา้เรยีน On-hand 4 คน

Online 60%

ร้อยละจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน

วิชา : วิทยาศาสตร์ป.6

On-hand 80%

Online 20%

รายงานการสอน
ONLINE และ ON-HAND

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน

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

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นภูดนิ

- นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเนื้อหาวชิา และกจิกรรมทีไ่ดเ้รยีนรู้
- นกัเรยีนมกีารเรยีนรูไ้ดต้ามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้
- นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูท้ีแ่ปลกใหมแ่ละพรอ้มยอมรบัการ
เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์

ผลการจดัการเรียนการสอน

1. หนงัสอืเรยีนวทิยาศาสตร ์สสวท. ป.6 เล่ม 1 หน้า 53-63
2. แบบบนัทกึกจิกรรมวทิยาศาสตร ์สสวท. ป.6 เล่ม 1 หน้า 54-61
3. https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6-sci-book1/sci-p6b1-011/

- นกัเรยีนบางคนมปัีญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี
ทีใ่ชใ้นการเรยีนออนไลน์

- สญัญาณอนิเตอรเ์น็ตทีไ่ม่เสถยีรในบางครัง้
- นกัเรยีนขาดความกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู้

ว 2.1 ป. 6/1

ตวัช้ีวดัท่ีต้องรู้

ปัญหาและอปุสรรคในการจดัการเรียนการสอน

Application ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน

ส่ือและอปุกรณ์การจดัการเรียนรู้


