
 

     บันทึกข้อความ 
         

โรงเรียน  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ท่ี ............................................................................  วันท่ี 1 กันยายน 2564 
เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
           (COVID-19) ระหว่างวนัท่ี 2 – 31  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียน และแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดเรียนแล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินการเตรียมความพร้อม 
และ ประเมินตนเองเป็นไปตามท่ีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และสถานศึกษามีความพร้อมในการ
เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564   นั้น ทางโรงเรียนจึงก าหนดให้มีการเรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท่ี 2-31 สิงหาคม 2564 ไว้ เช่น  การส่ือสารแบบ
ทางไกลหรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดการเรียนการสอนโดยใบส่ังงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  โดยใช้ตารางสอนตามท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ
ก าหนดไว้นั้น 
  ในการนี้ ข้าพเจ้า นายอ านวย มาคงกุล ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงปิดสถานศึกษาช่ัวคราวรูปแบบออนไลน์  (Online) ในช่วงเวลาดังกล่าวเสร็จส้ิน
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดการเรียนการสอนดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ลงช่ือ      

                                           (นายอ านวย มาคงกุล) 
                                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
                ลงช่ือ                   
                      (นายพัฒนศักดิ์ เหลืองสะอาด) 
                                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 
 

          
 
 

เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
    .................................................................................. 
.................................................................................. 
 
           ลงชื่อ........................................................ 

                   (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
              ..................../...................../............. 

 
      .............................................................................. 
.............................................................................. 
 
        ลงช่ือ................................................ 
                  (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
              ..................../...................../............. 

 

 

.................................. 

(นางสาวพรสุดา  แสงงาม) 

หัวหน้างานนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

............................................................ 

(นายบัณฑิต  บุญเพชร) 

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
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รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

4 การงานอาชีพ ม.3 87 68 19 
      
      

 
�ผลการจัดการเรียนการสอน 
1.  5สิงหาคม2564 

ให้นักเรียนอ่านใบความรู้แล้ว ท าใบงาน ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มของนักเรียนครับ สู้ๆไปด้วยกันครับ 
นักเรียนไทย สู้ภัยโควิด ท าส่งด้วยครับวันนี้ 

รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 
�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

4 การงานอาชีพ ม.3 87 70 17 
      
      

 
�ผลการจัดการเรียนการสอน 
1.  19/8/64 

ใหน้กัเรียนท ำใบงำนลงสมุด แลว้ถ่ำยรูปบนัทึกในอลับั้มของนกัเรียน 
รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 

�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 

�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

4 การงานอาชีพ ม.3 87 69 18 
      
      

 
�ผลการจัดการเรียนการสอน 
1.  26/8/64 

ใหน้กัเรียนท ำใบงำนลงสมุด แลว้ถ่ำยรูปบนัทึกในอลับั้มของนกัเรียน  

รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 
 

�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 

�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

1 การงานอาชีพ ม.4 62 57 6 

      
      
�ผลการจัดการเรียนการสอน 

1. สวัสดีครับ 
2สิงหาคม2564 
ให้นักเรียนอ่านใบความรู้แล้ว ท าใบงาน ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มของนักเรียนครับ สู้ๆไปด้วยกัน

ครับ นักเรียนไทย สู้ภัยโควิด 
รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 

�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอิเทอร์เนต 

�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอิเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 







 

 
 



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

1 การงานอาชีพ ม.4 62 54 8 

      
      
�ผลการจัดการเรียนการสอน 

1. สวัสดีครับ 
9/8/64 
ให้นักเรียนท าใบงานลงสมุด แล้วถ่ายรูปบันทึกในอัลบั้มของนักเรียน 
รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 

�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอิเทอร์เนต 

�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอิเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 





 

 
 



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

1 การงานอาชีพ ม.4 62 45 17 

      
      
�ผลการจัดการเรียนการสอน 
1. สวัสดีครับ 

16/8/64 
ให้นักเรียนท าใบงานลงสมุด แล้วถ่ายรูปบันทึกในอัลบั้มของนักเรียน 

รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 
�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 





 

 
 



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

1 การงานอาชีพ ม.4 62 52 10 

      
      
�ผลการจัดการเรียนการสอน 

1. สวัสดีครับ  
23/8/64 

ให้นักเรียนท าใบงานลงสมุด แล้วถ่ายรูปบันทึกในอัลบั้มของนักเรียน  
รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 

�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอิเทอร์เนต 

�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอิเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 







 

 
 



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

1 การงานอาชีพ ม.4 62 53 9 

      
      
�ผลการจัดการเรียนการสอน 
1. สวัสดีครับ  

     30/8/64 
ให้นักเรียนท าใบงานลงสมุด แล้วถ่ายรูปบันทึกในอัลบั้มของนักเรียน  

รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 
�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 





 

 
 



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

1 การงานอาชีพ ม.6 38 32 6 
      
      

 
�ผลการจัดการเรียนการสอน 
1.  5สิงหาคม2564 

ให้นักเรียนอ่านใบความรู้แล้ว ท าใบงาน ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มของนักเรียนครับ สู้ๆไปด้วยกันครับ 
นักเรียนไทย สู้ภัยโควิด ท าส่งด้วยครับวันนี้ 

รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 
�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 

-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอิเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

1 การงานอาชีพ ม.6 38 31 7 
      
      

 
�ผลการจัดการเรียนการสอน 
1.  19/8/64 

ใหน้กัเรียนท ำใบงำนลงสมุด แลว้ถ่ำยรูปบนัทึกในอลับั้มของนกัเรียน 
รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 

�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอิเทอร์เนต 

�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้รายงาน  ลงช่ือ…………………………………………..ผู้รับรอง 

              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ประจ าวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

ครูผู้สอน :นายอ านวย  มาคงกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
�รูปแบบการสอน 
; สอนโดยใช้ บรรยาย,ใบความรู้,ใบงาน 
�โปรแกรมหรือแอพพลิเคช่ันที่ครูผู้สอนใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
; Facebook  ; Mesenger 
�สถิติการเข้าเรียน 
คาบ วิชา ช้ัน/

ห้อง 
จ านวนนักเรียนท้ังหมด จ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียน จ านวนนักเรียนท่ีไม่เข้าเรียน 

1 การงานอาชีพ ม.6 38 38 - 
      
      

 
�ผลการจัดการเรียนการสอน 
1.  26/8/64 

ใหน้กัเรียนท ำใบงำนลงสมุด แลว้ถ่ำยรูปบนัทึกในอลับั้มของนกัเรียน  

รายงานตัวในคอมเม้นต์ครับ 
https://youtu.be/NI2bh6-SR_g 

�ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
-มีนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียน ไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 

�ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ปัญหาและอปุสรรค/ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 
          -ให้นักเรียนในห้องท่ีบ้านใกล้กันใช้โทรศัพท์ด้วยกัน 
 -ควรแจกใบความรู้/ใบงาน ให้นักเรียนท่ีไม่มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต 
 
ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน 
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              (นาอ านวย  มาคงกุล)                     (นายพัฒนศักดิ์   เหลืองสะอาด) 

      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

 




