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  ������แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน� (Online) 

               ภาคเรียนท่ี 1/2564  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครัง้ที่ 21/2564 

อนุญาตให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนผสมเรียนที่บ้าน (On-Line, 

On-Hand, On-Demand) ซ่ึงโรงเรียนลาดยาววิทยาคมจําเป็นต้องใช้การเรียนการสอน 
ในรูปแบบดังกล่าว แทนการจัดการเรียนการสอนแบบในโรงเรียน (On-Site) เพ่ือความ
ปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายของโรคฯ ภายในสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 14 
มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 จึงได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
แบบออนไลน ์ดังนี ้

 
การประชุมชีแ้จงแนวปฏิบัตินักเรียน ระหว่างวันที ่14–18 มิถุนายน 2564 

 วันที ่14 มิถุนายน 2564 

 นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 จํานวน 10 ห้องเรียน ประชุมเพ่ือรับทราบ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน จากคุณครูประจําวิชา โดยมีมาตรการป้องกัน คือนักเรียน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะที่เข้าร่วมประชุม การจัดแถวของแต่ละ
ห้องเรียน มีการเว้นระยะห่าง และก่อนเขา้มาภายในสถานศึกษานักเรียนต้องได้รับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิและลา้งมือด้วยแอลกอฮอลทุ์กคน 

 วันที ่15 มิถุนายน 2564 

 นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 9 ห้องเรียน ประชุมเพ่ือรับทราบแนว

ปฏิบัติในการจัดการเรียน จากคุณครูประจําวิชา โดยมีมาตรการป้องกัน คือนักเรียนต้อง

สวมหนา้กากอนามัยหรือหนา้กากผา้ขณะที่เขา้ร่วมประชุม การจัดแถวของ

แต่ละห้องเรียน มีการเว้นระยะห่าง และก่อนเข้ามาภายในสถานศึกษา

นักเรียนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิและลา้งมือด้วยแอลกอฮอลทุ์กคน 



2 

 

 
 
 วันที ่16 มิถุนายน 2564 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 9 ห้องเรียน ประชุมเพ่ือรับทราบ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน จากคุณครูประจําวิชา โดยมีมาตรการป้องกัน คือนักเรียน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะที่เข้าร่วมประชุม การจัดแถวของแต่ละ
ห้องเรียน มีการเว้นระยะห่าง และก่อนเขา้มาภายในสถานศึกษานักเรียนต้องได้รับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิและลา้งมือด้วยแอลกอฮอลทุ์กคน 

 วันที ่17 มิถุนายน 2564 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 7 ห้องเรียน ประชุมเพ่ือรับทราบ
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน จากคุณครูประจําวิชา โดยมีมาตรการป้องกัน คือนักเรียน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะที่เข้าร่วมประชุม การจัดแถวของแต่ละ
ห้องเรียน มีการเว้นระยะห่าง และก่อนเขา้มาภายในสถานศึกษานักเรียนต้องได้รับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิและลา้งมือด้วยแอลกอฮอลทุ์กคน 

 วันที ่18 มิถุนายน 2564 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน 7 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่6 จํานวน 7 ห้องเรียน ประชุมเพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติในการจัดการเรียน จากคุณครู
ประจําวิชา โดยมีมาตรการป้องกัน คือนักเรียนต้องสวมหนา้กากอนามัยหรือหนา้กากผา้
ขณะที่เขา้ร่วมประชุม การจัดแถวของแต่ละห้องเรียน มีการเว้นระยะห่าง และกอ่นเขา้มา
ภายในสถานศึกษานักเรียนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 
ทุกคน 
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ตารางประชุมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม 
 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 (ม.1/1-ม.1/10)  วัน จันทร์ ที ่14 มิถุนายน 2564 
ลําดับ

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน เวลา สถานที่ 

1. ภาษาไทย 08.30-09.00 น. โดมอเนกประสงค ์

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 09.00-09.30 น. โดมอเนกประสงค ์

3. คณิตศาสตร์ 09.30-10.00 น. โดมอเนกประสงค ์

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 10.00-10.30 น. โดมอเนกประสงค ์
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 10.30-11.00 น. โดมอเนกประสงค ์

6. ภาษาตา่งประเทศ 11.00-11.30 น. โดมอเนกประสงค ์

7. ศิลปะ 13.00-14.00 น. โดมอเนกประสงค ์

8. การงานอาชีพ 13.00-14.00 น. โดมอเนกประสงค ์

9. กลุ่มบริหารงบประมาณฯ (DMC) 14.00-15.00 น. โดมอเนกประสงค ์

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่2 (ม.2/1-ม.1/9)  วัน อังคาร ที ่15 มิถุนายน 2564 
ลําดับ

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน เวลา สถานที่ 

 นักเรียนแตล่ะห้องรับอุปกรณก์ารเรียน 08.00-09.00 น. หนา้อาคาร 4 

1. ภาษาไทย 

09.00-12.00 น. โดมอเนกประสงค ์

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. คณิตศาสตร์ 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ภาษาตา่งประเทศ 

7. ศิลปะ 

8. การงานอาชีพ 

9. กลุ่มบริหารงบประมาณฯ (DMC) 
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ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3 (ม.3/1-ม.3/9)  วัน พุธ ที ่16 มิถุนายน 2564 
ลําดับ

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน เวลา สถานที่ 

 นักเรียนแตล่ะห้องรับอุปกรณก์ารเรียน 08.00-09.00 น. หนา้อาคาร 4 

1. ภาษาไทย 

09.00-12.00 น. โดมอเนกประสงค ์

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. คณิตศาสตร์ 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ภาษาตา่งประเทศ 

7. ศิลปะ 

8. การงานอาชีพ 

9. กลุ่มบริหารงบประมาณฯ (DMC) 

 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4 (ม.4/1-ม.4/7)  วัน พฤหัสบดี ที ่17 มิถุนายน 2564 
ลําดับ

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน เวลา สถานที่ 

1. ภาษาไทย 

08.00-12.00 น. โดมอเนกประสงค ์

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. คณิตศาสตร์ 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ภาษาตา่งประเทศ 

7. ศิลปะ 

8. การงานอาชีพ 

9. กลุ่มบริหารงบประมาณฯ (DMC) 
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ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5 (ม.5/1-ม.5/7)  วัน ศุกร์ ที ่18 มิถุนายน 2564  
ลําดับ

ที ่
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน เวลา สถานที่ 

 นักเรียนแตล่ะห้องรับอุปกรณก์ารเรียน 08.00-09.00 น. หนา้อาคาร 4 

1. ภาษาไทย 

09.00-12.00 น. โดมอเนกประสงค ์

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. คณิตศาสตร์ 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ภาษาตา่งประเทศ 

7. ศิลปะ 

8. การงานอาชีพ 

9. กลุ่มบริหารงบประมาณฯ (DMC) 

 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่6 (ม.6/1-ม.6/7)  วัน ศุกร์ ที ่18 มิถุนายน 2564 

ลําดับ
ที ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน เวลา สถานที่ 

 นักเรียนแตล่ะห้องรับอุปกรณก์ารเรียน 08.00-09.00 น. หนา้อาคาร 4 

1. ภาษาไทย 

09.00-12.00 น. หอประชุมรวมใจ 

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. คณิตศาสตร์ 

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 

6. ภาษาตา่งประเทศ 

7. ศิลปะ 

8. การงานอาชีพ 

9. กลุ่มบริหารงบประมาณฯ (DMC) 
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การเขา้เรียนออนไลนร์ะหว่างวันที ่14-28 มิถุนายน 2564 

 คุณครูที่ปรึกษานักเรียนทุกระดับชั้น จัดสร้างกลุ่มห้องเรียน
ผา่นโปรแกรมไลน ์และคุณครูประจําวิชา เขา้กลุ่มห้องเรียนเพ่ือจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ตามตารางสอนประจําภาคเรียนที่ 1/2564  
(ตารางสอนดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ กลุ่มบริหารวิชาการ หัวขอ้ตารางสอน
ภาคเรียนที ่1/2564 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม www.latyao.ac.th) 

 คุณครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น บันทึกการเขา้สอนของครูห้องตนเอง
จากไลนก์ลุม่ และทํารายงานสรุปสง่กลุม่บริหารวิชาการเมื่อเสร็จสิ้น
การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์ 

 คุณครูประจําวิชา  ทํารายงานในรูปแบบอินโฟกราฟิก สัปดาห์ละ  
1 แผ่น ส่งกลุ่มบริหารวิชาการเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน ์(รวม 2 แผน่) 

 ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คุณครูประจําวิชาสามารถเลือกใช้
โปรแกรมได้ตามความเหมาะสม โดยให้นักเรียนเขา้เรียนผา่นลิงกข์องกลุม่ของห้องเรียน 
 
การช่วยเหลือนักเรียนทีไ่มม่ีความพร้อมในการเรียนออนไลน ์

 กรณีที่ 1 นักเรียนมีสมาร์ทโฟนแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้สําหรับการเรียน
ออนไลนแ์ต่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ 
 โรงเรียนสนับสนุนอินเทอร์เน็ตฟรีสําหรับนักเรียนที่สามารถเดินทางมา
โรงเรียนได้ โดยให้นักเรียนแจ้งความประสงค์กับคุณครูที่ปรึกษา และแต่งกายด้วยชุด
พละของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะจัดบริเวณพ้ืนที่ให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตฟรีในระบบ 
ไร้สาย (WIFI) เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนออนไลนพ์ร้อมกับกลุม่เพ่ือนในห้องเรียน 
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 กรณีที ่2 นักเรียนไมม่ีสมาร์ทโฟนแต่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ 
 โรงเรียนจะจัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับนักเรียนในการเรียน
ออนไลน ์โดยให้นักเรียนแจ้งความประสงคก์ับคุณครูทีป่รึกษาและแต่งกายด้วยชุดพละ 

 กรณีที ่3 นักเรียนไมม่ีสมาร์ทโฟนและไมส่ามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ 
 ให้นักเรียนแจ้งกับคุณครูที่ปรึกษาเพ่ือประสานงานกับคุณครูประจําวิชา  
โดยให้นักเรียนเรียนรู้ผา่นใบความรู้ ใบงาน แบบฝึกหัด หรือวิธีการอ่ืนใดทีคุ่ณครูประจํา
วิชาเห็นสมควร  
 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายของโรงเรียน (WIFI) 

 
 การเช่ือมต่อใช้วิธีสแกนคิวอาร์โคด้หรือคลิกเว็บลิงก ์

              
        https://qrgo.page.link/NAVj7         https://qrgo.page.link/KsUcm  
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แผนภาพแสดงความเสี่ยงของนักเรียนและครอบครัว (ผู1ตอบแบบสํารวจ 1,210 คน) 
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ความพร1อมในการเป6ดเรียนออนไซต�และออนไลน� (ผู1ตอบแบบสํารวจ 1,210 คน) 
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คิวอาร&โค(ดห(องเรยีน (Line Group) 

 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ที่ 1 
 

 
 
 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ที่ 2 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ที่ 3 
 

 
 
 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ที่ 4 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ที่ 5 
 

    
 
 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป>ที่ 6 
 

 




