
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนราชานุบาล

ในสถานการณ์แพรร่ะบาดของ COVID-19

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



กระบวนการเรียนออนไลน์                  
ส าหรับนักเรียน 1 โรงเรียน  3 ระบบ

นักเรียนเข้าพบกับครูผู้สอน นัดหมาย พูดคุย                        
ถึงรายละเอียด และสิ่งท่ีต้องเตรียมส าหรับใช้ในการเรียน

นักเรียนตรวจสอบนัดหมาย และ
การส่งงานของแต่ละรายวิชากับครูประจ าชั้น

FacebookLine Zoom

ห้องเรียน MEP

Zoom

ห้องเรียน วิทย์ - คณิต ห้องเรียนปกติ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนราชานุบาล



แนวทางการจัดการเรยีนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนราชานุบาล ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล                          
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านระบบ
การจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนราชานุบาล

2. ครูจัดการเรียนการสอนทางไกล โดยจัดท าแผนการเรียนรู้ บทเรียน 
และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ควบคู่ไปกับจัดการเรียนการสอน โรงเรียน                    
ราชานุบาลจัดเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

ระบบ 1 ส าหรับห้องเรียน MEP เรียนด้วยโปรแกรม Zoom
ระบบ 2 ส าหรับนักเรียนโครงการพิเศษวิทย์ - คณิต เรียนด้วย

โปรแกรม Virtual School  
ระบบ 1 และ 2 เริ่มทดลองใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ระบบท่ี 3 จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องรายการโทรทัศน์                      

ในระบบดิจิทัล เผยแพร่สัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)..และการเรียนการสอนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้ังแต่ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
เป็นต้นไป

ทดลองเรียน การสอนทางไกลผ่านช่องรายการโทรทัศน์                            
ในระบบ ดิจิ ทั ล เผยแพร่ สัญญาณจากมู ลนิ ธิ ก า ร ศึกษาทาง ไกล                          
ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV)

18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2563



แนวทางการจัดการเรยีนการสอน 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ในสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

กรณี 1 โรงเรียนสามารถเปิดภาคเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
โ ร ง เ รี ยนราชานุบาลจะมี การ เ รี ยนการสอนตามปก ติ                                            

โดยมีการเว้นระยะห่างทาง สังคม (Social….Distancing)...และการตรวจ                  
วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลล้างมือ และท าความสะอาดอุปกรณ์การสอน 
อาคารสถานท่ีอยู่เสมอ

กรณี 2  โรงเรียนไมส่ามารถเปิดภาคเรียนได้ตามปกติ
โรงเรียนราชานุบาลจะด าเนินการให้นักเรียน เรียนทางไกล 

ด้วยระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน ควบคู่ไปกับการเรียน      
การสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบูรณาการ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเวลาเรียนตามหลักสูตรท่ีก าหนด



แผนการด าเนนิงาน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล

30 เมษายน 2563
การประชุม ผอ.สพท.ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 4/2563

1 พฤษภาคม 2563
เริ่มสอนออนไลน์ ห้องเรียน MEP ด้วยโปรแกรม Zoom และนักเรียน

โครงการพิเศษวิทย์-คณิต เริ่มเรียนด้วยโปรแกรม Virtual School
7 พฤษภาคม 2563

ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมประชุมขี้แจงจาก สพฐ.
8 พฤษภาคม 2563

ประชุมฝ่ายบริหารร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ เพื่อร่วมกันก าหนด
แนวปฏิบัติ และซ่องทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชานุบาล
8 - 15 พฤษภาคม 2563

ส ารวจความพร้อมการเรียนการสอนทางไกลของนักเรียนและผู้ปกครอง
16 - 17 พฤษภาคม 2563

ครูเตรียมใบงานให้นักเรียน
18 พฤษภาคม 2563 – 18 มิถุนายน 2563

เริ่มทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล...DLTV..ควบคู่กับ การจัด                    
การเรียนรู้ผ่านเนื้อหา บทเรียน สื่อออนไลน์ ของครูประจ าวิชาตามต้องการ                          
จัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนด 



คู่มือผู้ปกครอง
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ศึกษาแนวทางนโยบาย และวิธีการเรียนออนไลน์ จากคู่มือของ
โรงเรียน เพื่อวางแผนจัดเตรียมให้บุตรหลาน
 ส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานให้มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์
 จัดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับตารางเรียนออนไลน์
 คอยเตือนให้ท าแบบฝึกหัด ใบงาน ตามท่ีครูมอบหมาย

การดูแลช่วยเหลือบุตรหลานระหว่างเรียน
 หมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานถ้าไม่สนใจเรียน หรือเหนื่อยล้าควรให้

หยุดพัก และมาทบทวนภายหลัง
 คอยให้ก าลังใจและพูดคุยหลังจากเรียนจบหรือช่วงเปลี่ยนคาบเรียน
 ใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ออกก าลังกาย ช่วยงานบ้าน เป็นต้น

กรณีมีข้อสงสัย
 สอบถามได้ท่ีครูประจ าชั้น
 สอบถามได้ท่ีครูประจ าวิชา
 สอบถามห้องธุรการ โรงเรียนราชานุบาล







ภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนราชานุบาล



จัดท าโดย

นางมนตรา   ฟักมงคล
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชานุบาล

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


