
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

         ประกาศ 
   โรงเรยีนนางรองพิทยาคม 
  แนวทางการจัดการเรยีนการสอนทางไกล 
 ตารางเรยีน 
คู่มือผู้ปกครอง 
คู่มือส าหรบันักเรยีน 
    การเข้าใช้งาน Google Class Room 
       ช่องทางการศึกษาทางไกล 
           ผ่านโทรทัศน์ 
               เข้าเรยีนออนไลน์ 

โดย 
งานประชาสัมพันธ์   รว่มกับ    ฝ่ายบรหิารวิชาการ 

โรงเรยีนนางรองพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 

 กระทรวงศึกษาธิการ 

COVID-19 

ในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของ  



แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

        โรงเรียนนางรองพิทยาคม ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ 
โรคติดเชื้อ โคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี ้
        1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  ทุกท่ี  ทุกเวลา  ผ่านระบบการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
        2. ครูจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  บทเรียน  
และสื่อสารเรียนรู้ออนไลน์ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องรายการ
โทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล เผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์(DLTV) และการเรียนการสอนของคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 

18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

        ทดลองการเรียนการสอนทางไกล  ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เผยแพร่
สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) 
(หมายเหตุ  วันที่ 1-5  มิ.ย. 63 ทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้ตาราง
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม) 

18 พ.ค. 63ถึง 30 ม.ิย. 63 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

        ทดลองการเรียนการสอนทางไกล  ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เผยแพร่
สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) 
(หมายเหตุ  วันที่ 1-5  มิ.ย. 63 ทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์  โดยใช้ตาราง
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม) 

งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 1 ] 



                       โรงเรียน สามารถ เปิด  ภาคเรียนได้  
  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม  จะมีการเรียนการสอนตามปกติ   
 โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

กรณีที่ 1 

                       โรงเรียน ไม่สามารถ เปิด  ภาคเรียนได้  
  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม  จะด าเนินการให้นักเรียน 
เรียนทางไกลด้วยระบบการสอนออนไลน์ของโรงเรียน  ควบคู่ไปกับ 
การเรียนการสอน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
บูรณาการมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  และเวลาเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนด 

กรณีที่ 2 

งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 2 ] 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



นักเรียน เรียนทางไกลผ่าน DLTV  

งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 3 ] 

ก าหนดเวลาทดลองเรียน 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ม.ต้น กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ครูประจ าวิชาจัดกิจกรรม  
ผ่านสื่อออนไลน์ 

ระยะเวลา ทดลองการเรียนการสอนทางไกล ต้ังแต่วันท่ี 18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 

นักเรียน เรียนทางไกลผ่าน DLTV  

ม.ปลาย กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ครูประจ าวิชาจัดกิจกรรม  
ผ่านสื่อออนไลน์ 

ระยะเวลา ทดลองการเรียนการสอนทางไกล ต้ังแต่วันท่ี 18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 



( 

งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 4 ] 

คู่มือผู้ปกครอง 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล 

ศึกษาแนวทางนโยบาย  และวิธีการเรียนออนไลน์ 
จากคู่มือของโรงเรียน  เพ่ือวางแผนเตรียมให้บุตรหลาน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานให้มีความพร้อมในการเรียน 
- จัดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับตารางเรียนออนไลน์ 
- คอยเตือนให้ท าแบบฝึกหัด  ใบงาน  ตามที่ครูมอบหมาย 

           การดูแลช่วยเหลือบุตรหลานระหว่างเรียน 
- หมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน  ถ้าไม่สนใจเรียน หรือ 
เหนื่อยล้า  ควรให้หยุดพัก  และมาทบทวนภายหลัง 
- คอยให้ก าลังใจและพูดคุยหลังจากเรียนจบหรือช่วงเปลี่ยน 
  คาบเรียน 
- ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เช่น ออกก าลังกาย ช่วยงานบ้าน 

  กรณีมีข้อสงสัย 
- สอบถามได้ที่ครูประจ าชั้น 
- สอบถามได้ที่ครูประจ าวิชา 
- สอบถามส านักงานวิชาการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 5 ] 

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ 
Google Classroom 

  เข้าเว็บไซต์ http://classroom.google.com 1 

  น ารหัสการเข้าห้องเรียน Google Classroom 
  จากตารางเรียนของแต่ละวิชา 

2 

  นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมชั้นเรียนออนไลน์ 3 

  เรียนออนไลน์และสื่อสารกับครูผู้สอน 
  ตามช่องทางที่ครูก าหนด 

4 

  ท าแบบฝึกหัด หรือใบงานที่ได้รับมอบหมายจากครู 5 

  ครูผู้สอนตรวจงาน นัดหมาย แจ้งกิจกรรม  
  ผ่าน Google Classroom 

6 

  ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 7 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 6 ] 

3 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน 
Google Classroom 

  เข้าเว็บไซต์ http://classroom.google.com 
คลิกเข้าสู่ระบบ (Sign in)  
ด้วย E-mail  
@gmail.com หรือ 
@nrpsc.ac.th เท่านั้น 

1 

  กดบุ่ม  +  
(มุมขวาบน) แล้วเลือก 
เข้าร่วมชั้นเรียน (join class) 

2 

  กรอกรหัสชั้นเรียน (Classroom code) 
แล้วกดเข้าร่วมชั้นเรียน 
นักเรียนจะได้รับรหัสชั้นเรียน 
ผ่านกลุ่ม Classroom 
ให้นักเรียนเข้าร่วมทุกรายวิชา 

3 

http://classroom.google.com/


งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 7 ] 

การจัดการเรียนการสอน 
ทางไกลผ่านดาวเทียม 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 8 ] 

การจัดการเรียนการสอน 
ทางไกลผ่านดาวเทียม 



  นักเรียนตรวจสอบนัดหมาย และ  
  การส่งงานของแต่ละรายวิชา 

  นักเรียนเข้าเรียนตามตารางที่ก าหนด 
  ผ่าน Google Classroom เป็นหลัก 
  อาจมีช่องทางเพ่ิมเติมอื่นๆ ตามที่ครูนัดหมาย 

งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 9 ] 

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ 
กระบวนการเรียนออนไลน์ส าหรับนักเรียน 

  เข้าเว็บไซต ์gg.gg/nrp-dltv หรือ 
https://sites.google.com/nrpsc.ac.th/nrp-dltv 

1 

  คลิกเลือกเข้าชั้นเรียนออนไลน์ 2 

  นักเรียนเข้าพบกับครูผู้สอน   
  นัดหมายพูดคุยถึงรายละเอียด 
   และสิ่งที่ต้องเตรียม ส าหรับใช้ในการเรียน 

3 

4 

5 

  ครูผู้สอนตรวจสอบผลการส่งงาน  
  ผ่านระบบ Google Classroom 

6 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 10 ] 

ตารางเรียนออนไลน์ 
จาก DLTV ส าหรับนักเรียน 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 11 ] 

ตารางเรียนออนไลน์ 
จาก DLTV ส าหรับนักเรียน 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 12 ] 

ตารางเรียนออนไลน์ 
จาก DLTV ส าหรับนักเรียน 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 13 ] 

ตารางเรียนออนไลน์ 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 14 ] 

ตารางเรียนออนไลน์ 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 



งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม  [ 15 ] 

ตารางเรียนออนไลน์ 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 



คณะผู้จัดท า 
นายสุรธ ี  เครือบคนโท ผู้อ านวยการ 
นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อ านวยการ 
นางอรพิน  ขุนเพ็ง  รองผู้อ านวยการ 
นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
นายปรารภ แกกูล  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
นางสาวสราวล ี มาประจวบ หัวหน้างานวิชาการ 
นายพานุวัฒน ์ ป้องเคน  งานประชาสัมพันธ ์

งานประชาสัมพนัธ/์ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 


