
คู่มือ
“การเรียนออนไลน์” 



การเข้าเรียนใน 
Google Classroom 



เข้าเรียนตามตารางเรียนท่ีกําหนดใน

แตล่ะวัน เพ่ือช่วยให้นักเรียนจัดสรร

เวลาเรียนได้ครอบคลมุเน้ือหาบทเรียน 

(สําหรบัครอบครวัทีม่นัีกเรยีนในความดูแล

หลายคน สามารถจดัสรรเวลาเรยีนหรอื

สลบัวนัไดต้ามความสะดวก แตค่วรอยูใ่น

ช่วงสัปดาห์น้ันเพ่ือนักเรยีนจะไดไ้มสั่บสน 

และเรยีนทุกบทเรยีนครบถว้น) 



(สําหรบันักเรยีนในระดบัช้ันอนุบาล 

ผูป้กครองควรอยูก่บันักเรยีน

เพ่ือคอยให้คําแนะนํา) 

ให้นักเรียนทํางานที่ได้รับมอบหมายให้

เสร็จสมบรูณ์เพ่ือครูจะได้ตรวจเช็คงาน

นักเรียนในวันถัดไป หรือภายในสัปดาห์น้ัน 



หากนักเรียนมีคําถาม หรือข้อสงสัยใน

บทเรียนให้โพสตส์อบถามคุณครูด้านล่าง

ของบทเรียนที่โพสตไ์ว้ในหน้า Classwork 



การส่งงาน
คุณครู    



กรณีที่ 1 มีเครื่องPrinter : ให้Printไฟล์

แนบเอกสารออกมาทํา และถ่ายภาพงานที่

ทําแนบไฟล์ส่งคุณครูตามข้ันตอนในคู่มือ 

กรณีที่ 2 ไม่มีเคร่ืองPrinter : ให้ทําใส่

กระดาษ และถ่ายภาพงานท่ีทําแนบไฟล ์

ส่งคุณครูตามข้ันตอนในคู่มือ 

ใบงานแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ที่เป็นไฟล์แนบ PDF  



นักเรียน Save ไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ทํางานลงในไฟล์ และแนบไฟล์ส่งงาน

คุณครูตามข้ันตอนในคู่มือ 

ใบงานแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ที่เป็นไฟล์แนบ Word 



การส่งงานที่เป็นคลิปวิดีโอแนบไฟล์

ส่งคุณครูตามข้ันตอนในคู่มือ  

แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ

ที่เป็น Google Forms 

ทําลงในระบบได้เลย 



การเรียนสดผ่านวีดีโอ
“Google Meet” 



เข้าเรียนตามตารางเรียนที่กําหนด 
เน่ืองจากครูจะมีการสอนสรุป
เน้ือหาและสอนเพ่ิมเตมิบทเรียน
ใน Classroom ของแตล่ะสัปดาห์  

**หากไม่สามารถเข้าตามตารางได้
คุณครูจะบันทึกวีดีโอขณะ Meet 

✅ อนุบาล และ Year 1-4 ส่งไฟลเ์ข้า Share Drive ของนักเรียน

✅ Year 5-12 โพสตไ์ว้ในห้องเรียนแตล่ะวิชา 



2.2 คุณครูจะมีการพูดคุยสอบถาม หรือเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้นําเสนอผลงานเป็นช่วงๆ ระหว่าง 
การเรียนการสอน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยระหว่าง
นักเรียนและคุณครูรวมถึงเพ่ือนๆในห้องเรียน 

ข้อตกลงในระหว่างการเรียน  
2.1 นักเรียนแตล่ะคนจะมีไมโครโฟน ซ่ึงสามารถ
เปิด / ปิดได้ ครูให้นักเรียน “ปิดไมโครโฟน”
เมื่อนักเรียนเข้าร่วมช้ันเรียน 



เครื่องมือ/อุปกรณ์
สําหรับการเรียน
ออนไลน์ 



หากมีอยู่แล้ว สามารถนํามาใช้ได้ แตห่ากยังไม่มี ไม่จําเป็นตอ้งซ้ือใหม่ 

อุปกรณ์หลักสําหรับ
การเรียนออนไลน์

Smart Phone , Tablet , IPAD , คอมพิวเตอร์ 
ที่สามารถเช่ือมตอ่อินเตอรเ์นทได้ 

สําหรับอุปกรณ์เสริม เช่น กล้อง Webcam , 
Printer , หูฟัง , ไมโครโฟน 
หากมอียูแ่ลว้ สามารถนํามาใช้ได ้
แตห่ากยงัไมม่ ีไมจ่าํเป็นตอ้งซือ้ใหม่ 



ให้เตรียมสมุด ปากกา 

สําหรับจดโน๊ตเน้ือหาในระหว่างเรียน 

อุปกรณ์การเรียน  



สําหรับการเรียนในรายวิชา

ที่ตอ้งใช้อุปกรณ์การเรียนเสริม 
เช่น ดนตรี พละ ทางโรงเรียนจะเน้นการเรียนรู้ทฤษฎี

เป็นหลัก ซ่ึงหากนักเรียนมีอุปกรณ์ก็สามารถฝึกปฏิบัติ

ไดต้ามคลิปใน Classwork เช่น Keyboard 

สําหรบันักเรยีนทีไ่มม่อีุปกรณ์ทีบ่า้น ทางโรงเรยีนมกีารแนะนําแอปพลเิคช่ัน

สําหรบัอุปกรณ์ทีร่องรบัทั้งระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android โดยสามารถดู

ข้อมูลเพ่ิมเตมิไดจ้าก Classwork ของวชิา Keyboard เป็นตน้ 



กรณีการขาดเรียน 



ครูประจําช้ันจะประสานงานกับครูประจํา
วิชาที่นักเรียนขาดเรียน หรือขาดส่งงาน 
เพ่ือดูแลและตดิตาม และจะส่ือสารให้
ผู้ปกครองทราบในสัปดาห์ถัดไป 

หากผู้ปกครองสามารถช่วยตรวจสอบ
การเข้าเรียน และการส่งงานของนักเรียน 
ใน Google Classroomได้ จะช่วยส่งเสริม 
การเรียนรู้ของนักเรียนได้ดียิ่งข้ึน 



คะแนนจาก
การเรียนออนไลน์ 



การส่งงานแบบฝึกหัด แบบทดสอบตามภาระ

งานที่ครูมอบหมาย แสดงถึงความรับผิดชอบ

ของนักเรียน ซ่ึงเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

โดยคิดเป็นคะแนนเก็บสะสม 

ระดับอนุบาล 



☑️ การส่งงานแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ตามภาระงาน

ที่ครูมอบหมาย (คะแนนเก็บ 10 คะแนน)  

☑️ หากนักเรียนไม่ส่งงานจะมีผลตอ่คะแนนเก็บ และการเตรียม

ความพร้อมเน้ือหาความรู้ที่จะทดสอบเก็บคะแนนในเน้ือหา

ออนไลน์ในช่วงเปิดเทอม 

☑️ ไม่นําเวลาเรียนออนไลน์ไปคิดรวมกับเวลาเรียนช่วงเปิดเทอม 

ระดับประถม-มัธยม 



การตรวจเช็คงาน
ของคุณครู 



ครูจะตรวจและให้คะแนนงานนักเรียน

ภายใน 1 สัปดาห์ เพ่ือประเมินผลการ

เรียนรู้ และความรับผิดชอบของนักเรียน 

ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์โดยคิด

เป็นคะแนนเก็บสะสม 



นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนและ

สอบถามข้อสงสัยจากการทําแบบทดสอบ

กับคุณครูได้เมื่อเข้าเรียนออนไลน์ใน

สัปดาห์ตอ่ไป  



ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้นักเรียน

ได้ลงมือทําแบบฝึกหัดหรืองานที่คุณครู

มอบหมายด้วยตนเอง โดยผู้ปกครองคอย

ให้คําแนะนํา 



กําหนดการเรียน
การสอนออนไลน์ 

ระดับอนุบาล
üตัง้แต่วันที่ 16 พ.ค.63 - 30 มิ.ย.63 

ระดับประถม และมัธยม
ü ตัง้แตว่ันที่ 18 พ.ค.63 - 30 มิ.ย.63 



การเรียน
ช่วงเปิดเทอม  



จะมีการทบทวนเกี่ยวกับเน้ือหาบทเรียนท่ีเรียน

ผ่านช่องทางออนไลน์ทัง้หมด และมีการฝึกทักษะ

เพ่ิมเตมิ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจจากการปฏิบัติ

กิจกรรมมากข้ึน 

ระดับอนุบาล 



วันที่ 1-10 ก.ค. 63 :  
ครูทบทวนเน้ือหาจากการเรียนออนไลน์ 

ระดับประถม-มัธยม 

วันที่ 13-31 ก.ค. 63 :  
1. ทดสอบย่อยเน้ือหาจากการเรียนออนไลน์ (คะแนนเกบ็ 10 คะแนน) 

2. เรียนตอ่เน่ืองให้ครอบคลมุเน้ือหากลางภาคเรียนที่ 1 

(คะแนนเกบ็ 10 คะแนน)  



การสอบ
กลางภาคเรียนที่ 1/2563 



ระดับประถม และมัธยม
ü ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 

เน้ือหาในข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ครอบคลมุ

จากการเรียนออนไลน์และการเรียนในช้ันเรียนปกต ิ

ระดับอนุบาล
ü ไม่มีการสอบกลางภาค 

(คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน) 



การสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 
ระดับอนุบาล, ประถม และมัธยม 

ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 
**หมายเหตุ : ตารางสอบอาจมกีารปรบัเปลีย่นเพ่ือความเหมาะสม 

ขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ และประกาศจากรฐับาล 



ปิดภาคเรียน
ที่ 1/2563 

ระหว่างวันที่ 
26 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563 


