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รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยาย, ดูกราฟเกณฑMรูปรOาง  
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 1/1 31 12 19 
 1/2 13 5 8 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนได,รู,จักพ้ืนฐานของรOางกายตัวเอง 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
การวัดสOวนสูงและช่ังน้ำหนัก นักเรียนบางคนไมOมีเคร่ืองมือในการวัด  
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
การวัดสOวนสูงเทียบกับผนังทำเคร่ืองหมายไว,แล,วใช,อุปกรณMวัดทีหลัง เชOน  ไม,บรรทัด สายวัดตัว เปfนต,น 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
 

       
 

ลงช่ือ..........................................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

a



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน พุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยายโครงสร,างของฟxนและวิธีการดูและรักษาชOองปาก  
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 1/1 31 16 15 
 1/2 13 6 7 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนได,รู,จักโครงสร,างของฟxนและวิธีการดูและรักษาชOองปาก 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนเข,าใจการดูแลรักษาชOองปากไมOครบถ,วน 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
ให,นักเรียนบอกการดูแลและต้ังคำถามในการดูแลรักษาชOองปาก 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  

                                            
 

ลงช่ือ..........................................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

ย



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน พุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยายโครงสร,างของผมและเล็บ  
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 1/1 31 14 17 
 1/2 13 4 9 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนได,รู,จักโครงสร,างของผม เล็บ และวิธีการรักษาท่ีถูกต,อง 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
การดูแลรักษาท่ีนักเรียนเข,าใจผิดและการเรียกช่ือคำศัพทMท่ีเปfนคำทับศัพทM 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายเพ่ิมเติมในเร่ืองการดูแลรักษา ถ,ามีคำไหนท่ีนักเรียนไมOเข,าใจ พยายามไปช,าๆและถามบOอยๆ 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  

                                                        
 

ลงช่ือ..........................................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

ย



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยาย, ใบงาน  
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 1/1 31 16 15 
 1/2 13 6 7 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนได,รู,จักโครงสร,างของผม เล็บ ผOานใบงาน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
การดูแลรักษาท่ีนักเรียนเน้ือหาหลากหลาย นักเรียนอาจจะจำสับสน 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายเพ่ิมเติมและให,นักเรียนสามารถสืบค,นในเว็บไซตMได, 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  

                                                       
 

ลงช่ือ..........................................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

a.



 

 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 6 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ ต้ังคำถามเก่ียวกับเคร่ืองรOอน อธิบายใบงานพร,อมใบความรู, 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Facebook  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 2/1 38 16 22 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนเข,าใจหลักการเบ้ืองต,นของเคร่ืองรOอนของเลOน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนนึกภาพไมOออกถึงการประดิษฐMเคร่ืองรOอนของเลOน เพราะยังไมOได,ไปรับใบงานและชุดอุปกรณM 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายเปfนทฤษฎี และสอนทีละข้ันตอน ถ,าได,ลงมือทำไปด,วยจะเข,าใจมากข้ึน 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

       
 
ลงช่ือ....................... ...................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

ย



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 13 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ บรรยาย เร่ือง การสร,างเคร่ืองรOอนของเลOน การบันทึกผลการสังเกต 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Facebook  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 2/1 38 21 17 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนเข,าใจวัสดุ  วิธีการสร,างเคร่ืองรOอนของเลOน  และการบันทึกผลการสังเกต 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนบางคนยังไมOได,รับวัสดุในการสร,างเคร่ืองรOอนของเลOน 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
แนะนำวัสดุท่ีสามารถใช,ทดแทนได, 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                     
 
ลงช่ือ....................... ...................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

ย



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 20 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ บรรยาย เร่ือง หลักการของเคร่ืองบิน 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Facebook  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 2/1 38 15 18 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนเข,าใจหลักการบินของเคร่ืองบิน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนบางคนไมOทราบถึงประโยชนMในช้ินสOวนบางช้ินของเคร่ืองบิน 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
ให,ดูคลิปพร,อมอธิบายเพ่ิม 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                               
 
ลงช่ือ....................... ...................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

ย



 

 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 27 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ บรรยาย การสร,างเคร่ืองรOอนแบบใหมO 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Facebook  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 2/1 38 16 22 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนเข,าใจวัสดุและวิธีการสร,างเคร่ืองรOอนของเลOน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนยังนึกไมOออกถึงเคร่ืองรOอนของเลOนท่ีต,องสร,างข้ึนเอง 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
แนะนำวัสดุท่ีนักเรียนมีอยูOหาได,งOายแล,วให,สร,างข้ึนมาเอง 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                     
 
ลงช่ือ....................... ...................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  

 

e



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน อังคาร ที่ 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยายเร่ือง หลักการทำโครงงาน 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 3/1 30 19 11 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนทราบถึงความหมาย ประเภทของโครงงาน และแนวความคิดในการทำโครงงาน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
โครงงานมีความหลากหลาย นักเรียนแตOละคนมีความสนใจท่ีแตกตOางกัน 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
โครงงานท่ีจะทำอาจจะเร่ิมต,นจากเอกสารหรือแหลOงเรียนรู,ท่ีนักเรียนมีอยูOเพ่ือกำหนดขอบเขต 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู,รายงาน             ลงช่ือ…………………………………........……..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

    ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี      หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

a-



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน อังคาร ที่ 10 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยาย,คลิปวิดีโอ 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 3/1 30 20 10 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนทราบถึงข้ันตอนการนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอ แนวคิดในการสร,างแผOนพับโครงงาน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
ในการนำเสนอโครงงานในรูปแบบแผOนพับ ต,องนำเสนอให,กระชับเน,นส่ิงท่ีต,องการส่ือสารและตกแตOงให,นOาสนใจ 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
ต,องทราบถึงเปÑาหมายของโครงงานอยOางแท,จริง  จึงจะทำให,แผOนพับมีประสิทธิภาพและส่ือสารให,ผู,อ่ืนเข,าใจได,งOาย 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู,รายงาน             ลงช่ือ…………………………………........……..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

    ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี      หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

e



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน อังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การนำเสนอ 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 3/1 30 21 9 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนทราบถึงการนำเสนอโครงงานแบบแผOนพับให,นOาสนใจ 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
เน้ือหาในแผOนพับการนำเสนอท่ีนOาสนใจ 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
ให,นักเรียนเขียนหัวข,อต,องการนำเสนอในแผOนพับแล,วชOวยกันวิเคราะหMวOาเหมาะสมหรือไมO 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

               
 

ลงช่ือ.............................................................ผู,รายงาน             ลงช่ือ…………………………………........……..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

    ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี      หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

a



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน อังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยาย ยกตัวอยOาง 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 3/1 30 20 10 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนทราบถึงโครงงานท่ีนักเรียนสนใจวOามีข,อดี ข,อเสีย และควรปรับปรุงอยOางไร 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
หัวข,อท่ีนักเรียนเสนอยังไมOนOาสนใจ ขาดความคิดสร,างสรรคM ความแปลกใหมO 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
ชOวยกันวิเคราะหMเปfนรายบุคคล  
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

              
 

ลงช่ือ.............................................................ผู,รายงาน             ลงช่ือ…………………………………........……..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

    ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี      หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

ย



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน อังคาร ที่ 31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยาย ยกตัวอยOาง 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+เพิ่มเติม 3/1 30 21 9 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนทราบถึงโครงงานท่ีนักเรียนสนใจวOามีข,อดี ข,อเสีย และควรปรับปรุงยังไง 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
หัวข,อท่ีนักเรียนเสนอยังไมOนOาสนใจ ขาดความคิดสร,างสรรคM ความแปลกใหมO 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
ชOวยกันวิเคราะหMเปfนรายบุคคล  
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

              
 

ลงช่ือ.............................................................ผู,รายงาน             ลงช่ือ…………………………………........……..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

    ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี      หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

ย



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 6 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยาย , ดูคลิปวิดีโอต,นกำเนิดเอกภพ , ทำแบบฝÜกหัด 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+โลกและ
อวกาศ 

4/1 22 15 7 

®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนรู,จักเอกภพ ต,นกำเนิดเอกภพ ทฤษฎีบิกแบง 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
เปfนวิชาท่ีนักเรียนคิดวOาไกลตัว และต,องอาศัยความเข,าใจเปfนอยOางมาก 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
สอนและอธิบายท้ังทฤษฎีพร,อมท้ังเปdดคลิปวิดีโอท่ีเห็นภาพชัดเจน 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                      
 
ลงช่ือ..................................... .....................ผู,รายงาน       ลงช่ือ……….....…………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

 ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี       หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี 

 

 

ย



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 13 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยายเร่ืองเอกภพ , การคำนวณการขยายตัวของเอกภพ 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+โลกและ
อวกาศ 

4/1 22 9 13 

®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนรู,จักการขยายตัวของเอกภพ และการคำนวณหาการขยายตัวของเอกภพ 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
การคำนวณหาการขยายตัวของเอกภพ 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
การจำสมการและข้ันตอนการทำอยOางละเอียดและช,าๆ 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                         
 
ลงช่ือ..................................... .....................ผู,รายงาน       ลงช่ือ……….....…………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

 ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี       หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี 

 

 

 

or



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 20 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยายเร่ือง กาแล็กซี  
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+โลกและ
อวกาศ 

4/1 22 11 11 

®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนรู,จักความหมายของกาแล็กซีและประเภทของกาแล็กซี 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
ประเภทของกาแล็กซีมีหลายประเภท ยากตOอการจำ 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
การเปdดภาพและคลิปประกอบ 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                                  
 
ลงช่ือ..................................... .....................ผู,รายงาน       ลงช่ือ……….....…………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

 ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี       หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี 

 

 

ย



 

 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 27 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยายเร่ือง ดาวฤกษM 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    วิทยาศาสตร+โลกและ
อวกาศ 

4/1 22 14 8 

®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนรู,จักความหมายของดาวฤกษM 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
- 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
- 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                                                   
 
ลงช่ือ..................................... .....................ผู,รายงาน       ลงช่ือ……….....…………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

 ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี       หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี 

 

ย



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 20 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ บรรยาย เร่ือง ความหมายของคล่ืน 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Facebook  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    ฟdสิกสM 3 5/1 33 27 6 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนเข,าใจความหมายของคล่ืน และประเภทของคล่ืน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนบางคนสับสนเก่ียวกับประเภทของคล่ืน 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
สอนช,าลง เน,นย้ำหลายรอบ  
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                     
 
ลงช่ือ....................... ...................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

 

e



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน ศุกรH ที่ 20 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ บรรยาย เร่ือง องคMประกอบของคล่ืน 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Facebook  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    ฟdสิกสM 3 5/1 33 21 12 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนเข,าใจองคMประกอบของคล่ืน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนบางเร่ืองโยงจากบทเรียนท่ีผOานมานักเรียนบางคนลืมแล,ว 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
ต้ังคำถามย้ำและทบทวนในเร่ืองท่ีนักเรียนไมOเข,าใจ 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                    
 
ลงช่ือ....................... ...................................ผู,รายงาน         ลงช่ือ…………………………………………..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

r



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน พุธ ที่ 18 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยายเร่ือง ความร,อน 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    ฟdสิกสM 5 6/1 15 11 4 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนทราบถึงเน้ือหา เร่ือง ความร,อน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
มีนิยาม สมการ ท่ีนักเรียนตามไมOทัน 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายอยOางละเอียดท้ังท่ีมา และการนำไปใช, 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                     
 

ลงช่ือ.............................................................ผู,รายงาน             ลงช่ือ…………………………………........……..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

    ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี      หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  

 

 

ย



 

 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน1 

เน่ืองจากสถานการณ1การแพร9ระบาด COVID-19 
ประจำวัน พุธ ที่ 25 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 

ครูผูCสอน : นางสาวปรียาภรณH   นCอยตำแย 
กลุMมสาระการเรียนรูC : วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยี 

โรงเรียนไทรโยคนCอยวิทยา 
®รูปแบบการสอน 
þ การบรรยายเร่ือง ความร,อน และการคำนวณหาพลังงานความร,อน 
®โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันท่ีครูผูMสอนใชMประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
þ กลุOม Line  þ Meet  
®สถิติการเขMาเรียน 

คาบ วิชา ช้ัน/
ห,อง 

จำนวนนักเรียนท้ังหมด จำนวนนักเรียนท่ีเข,าเรียน จำนวนนักเรียนท่ีไมOเข,าเรียน 

    ฟdสิกสM 5 6/1 15 10 5 
®ผลการจัดการเรียนการสอน 
นักเรียนทราบถึงเน้ือหา เร่ือง ความร,อน และการคำนวณหาพลังงานความร,อน 
®ปQญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
มีสมการ การแทนคOา หนOวย 
®ขMอเสนอแนะ/แนวทางการแกMปQญหาและอุปสรรค/ความตMองการในการจัดการเรียนการสอน 
อธิบายอยOางละเอียดท้ังท่ีมา และการนำไปใช, 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 

                   
 

ลงช่ือ.............................................................ผู,รายงาน             ลงช่ือ…………………………………........……..ผู,รับรอง 

         (นางสาวปรียาภรณM   น,อยตำแย)                   (นายอนันตM   กระชอนสุข)  

    ครูกลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี      หัวหน8ากลุ/มสาระการเรียนรู8วิทยาศาสตร>และเทคโนโลย ี  
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