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นโยบายเกี่ยวกับการเรียนทางไกลผานทางออนไลน
คำแนะนำสำหรับผูปกครอง

สำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษา



คำ�นำ�
ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นเรื่องที่ท้าทายสำาหรับชุมชนของพวกเราแต่ก็เป็นส่ิงสำาคัญที่เราควรจะมองวิธีการ
เรียนรู้นี้ในเชิงบวกและมองหาผลประโยชน์จากการเรียนรู้ในครั้งนี้ การเรียนรู้ที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์นั้นจะช่วยให้นักเรียน
ของเราได้เติบโตอย่างพึงพาตนเองได้และมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนนั้นตระหนักดีว่า 
นักเรียนท่ีอายุยังน้อยอาจจะต้องการการสนับสนุนในการเรียนรู้ท่ีบ้านเพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปด้วยดี และทางโรงเรียนขอขอบคุณ 
เป็นอย่างยิ่งสำาหรับผู้ปกครองของเราที่สนับสนุนและร่วมมือเพื่อให้การเรียนรู้ที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์นั้นประสบความสำาเร็จ 
ซ่ึงการเรียนรู้ในลักษณะน้ีน้ันมีข้อดีบางประการและสำาคัญเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะมุ่งเน้นไปท่ีส่วนน้ีในช่วงเวลาท่ีท้าท้ายแบบน้ี

• คว�มยืดหยุ่น :  นักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนควรจะเรียนหรือทำางานไหนก่อน
• คว�มเร็วในก�รเรียนรู้ : นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับตัวเอง
• เวล�พัก : นักเรียนสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับการพักจากการเรียนรู้
• ส�นสัมพันธ์ : นักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้และได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น
• ก�รพึ่งพ�ตนเอง : นักเรียนจะเรียนรู้การพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น 
• เทคโนโลยี : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีของนักเรียนนั้นจะพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในครั้งนี้ 
• ก�รเป็นเจ้�ของ : นักเรียนจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อการเรียนรู้ของตนเอง

ในฝ่ายประถมศึกษานั้นเราจะทำาการใช้ Google Suite เป็นตัวหลักในด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Google Classroom หรือ 
Gmai ทางโรงเรียนคาดหวังให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้าน หากกิจกรรมในการ
เรียนรู้หรือชิ้นงานต่างๆนั้นไม่เสร็จสมบูรณ์นักเรียนจะต้องทำาขึ้นอีกจนเสร็จสมบูรณ์ และหากนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมการ
เรียนรู้ที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเหมือนดังที่ท่านเคย
แจ้งเมื่อนักเรียนขาดเรียนและนักเรียนเหล่านั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นี่คือรายการที่ท่านผู้ปกครองและนักเรียนจำาเป็นที่จะต้องทำาสำาหรับการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้าน 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านผู้ปกครองรู้อีเมลของคุณครูประจำาชั้น ครูผู้ช่วย คุณครูประจำาวิชาต่างๆ ทางโรงเรียนจะให้
ข้อมูลเกี่ยวกับอีเมลของคุณครูเมื่อการเรียนรู้ที่บ้านผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเริ่มต้นขึ้น

• ทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้ท่านผู้ปกครองใช้เวลาในการทำาความเข้าใจการใช้ Google Classroom ทางโรงเรียน
จะส่งข้อมูลในการล็อกอินสำาหรับบุตรหลานของท่านเพื่อใช้งาน Google Classroom เร็วๆนี้ ขอความร่วมมือให้ท่าน 
ผู้ปกครองล็อกอินเข้าใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของท่านสามารถเข้าใช้งานได้ หากท่านผู้ปกครองต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ท่านผู้ปกครองสามารถกดดู สไลด์นำาเสนอ ผ่านทางลิงค์นี้ 

• ทางโรงเรียนจะส่งรายละเอียดการล็อกอินสำาหรับบัญชีอีเมลของนักเรียน (gmail) ให้กับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอความ
ร่วมมือให้ท่านผู้ปกครองล็อกอินและตรวจสอบว่าอีเมลสามารถใช้งานได้ เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการพูดคุยกับนักเรียน
ทางโรงเรียนจะใช้ฟังก์ชัน ‘hangouts’ ในการพูดคุยวิดีโอคอล

• มีการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตท่ีเสถียรท่ีสามารถต่อเข้าได้กับท้ังคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ ท้ังน้ีคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป 
ของนักเรียนควรจะมีฟังก์ชั่นวิดีโอ เสียง และไมโครโฟนเพื่อที่ทางโรงเรียนสามารถพูดคุยผ่านทางวิดีโอคอลกับบุตรหลาน 
ของท่านได้ หากท่ีบ้านของท่านไม่มีเคร่ืองปร้ินเตอร์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์/แล็ปท็อปท่านผู้ปกครองกรุณาแจ้งต่อคุณครู 
ประจำาชั้นหรือหัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

นโยบ�ยเก่ียวกับก�รเรียนท�งไกลผ่�นท�งออนไลน์ - คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครอง

สำ�หรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษ�

https://docs.google.com/presentation/d/1ZN4grmRxfK8tadEwe8YR5J_Q8Mlep3rVgahGMfRKPAk/edit#slide=id.g4f60ec15fb_1_0


• ผู้ใหญ่ที่สามารถอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนอาจจะต้องการการสนับสนุนในการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้และงานต่างๆ

• สถานที่ที่นักเรียนสามารถทุ่มเทและมุ่งเน้นความสนใจให้แก่การเรียนรู้ ซึ่งนี้อาจจะหมายถึงโต๊ะในการเรียนรู้เป็นต้น 
และการมีเครื่องเขียนในสถานที่เรียนรู้ของนักเรียนนั้นก็จะส่งผลดีต่อนักเรียน ซึ่งเครื่องเขียนนี้อาจจะร่วมไปถึง

 » ดินสอ ดินสอสี ปากกาสี
 » กรรไกร กาว ไม้บรรทัด กบเหลาดินสอ
 » กระดาษเปล่า
 » สมุดจดงานและสมุดการบ้าน

ง�นเมื่อเรียนรู้ผ่�นช่องท�งออนไลน์
ในแต่ละวันทางโรงเรียนจะแบ่งปัน new learning  ผ่านช่องทาง google classroom ภายในเวลา 08.30 น. ซึ่งจะร่วมไปถึง

• กิจกรรม/งาน/ และลิ้งค์เว็บไซต์ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกิจกรรมในชั้นเรียนตามตารางเรียน
• งานจากคุณครูประจำาวิชาเฉพาะ (หากในวันนั้นนักเรียนมีคาบเรียนกับคุณครูตามตารางเรียนของนักเรียน)
• วิดีโอทักทายยามเช้าจากคุณครูประจำาชั้นและคุณครูผู้ช่วยเพื่อเริ่มต้นวันของนักเรียนและบอกกับนักเรียนถึงงานท่ี

นักเรียนจะต้องทำาในวันนั้นร่วมถึงการเตือนความจำาในเรื่องต่างๆ 

โดยในแต่ละวันทางโรงเรียนคาดหวังว่านักเรียนในช้ันประถมศึกษาจะทำาการเรียนรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์
โดยใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงต่อวัน 

นอกจากนี้อาจจะมีการเสนอในการขยายเวลาการเรียนรู้เพิ่มเติมสำาหรับนักเรียน แต่นักเรียนไม่จำาเป็นที่จะต้องเรียนให้ครบ 
สำาหรับส่วนที่เป็น optional และจะไม่มีการบ้านเพิ่มเติม หากมีการขยายเวลาการปิดเรียนเป็นระยะเวลาที่ยาวนานทางโรงเรียน
จะทำาการทบทวนการดำาเนินการและแนวทางตามโครงสร้าง

กิจกรรมและงานตามรายสัปดาห์จะเป็นไปตามตารางเรียนในแต่ละสัปดาห์ 
• งานประจำาวันของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ
• งาน 3 ชิ้นจากวิชาภาษา
• งาน 2 ชิ้นจากวิชาพลศึกษา
• งานของวิชาดนตรี
• งานจากหัวข้อต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาตร์ การเรียนรู้สุขภาพสังคมและส่วนตัว และหัวข้อคอมพิวเตอร์

งานและการบ้านในแผ่นกระดาษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจในบทเรียนในบางวัน ทางโรงเรียนได้จะมีชีทสำาหรับการเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียน หากนักเรียนไม่
เข้าใจบทเรียนหรือชิ้นงานและไม่สามารถติดต่อคุณครูประจำาชั้นได้นักเรียนสามารถทำางานหรือกิจกรรมลงบทชีทแทน โดยทาง 
โรงเรียนจะส่งชีทและกระดาษเหล่านี้กลับบ้านไปพร้อมกับนักเรียนในวันสุดท้าย หากทางโรงเรียนไม่มีโอกาสได้มอบชีทให้แก่
นักเรียน ผู้ปกครองจะได้รับการติดต่อและท่านผู้ปกครองสามารถมารับชีทที่โรงเรียนได้
เวล�ที่ส�ม�รถติดต่อคุณครูประจำ�ชั้นของนักเรียนได้
คุณครูประจำ�ช้ันของนักเรียนจะคอยตอบคำ�ถ�มและคว�มกังวลของนักเรียนผ่�นช่องท�งออนไลน์ต้ังแต่เวล� 09.00 น. - 15.00 น. 

ทางโรงเรียนขอเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าคุณครูจะต้องช่วยเหลือนักเรียนหลายคนระหว่างช่วงเวลาการเรียนการสอน  
หากคุณครูไม่ได้ตอบคำาถามทันทีกรุณาทิ้งระยะเวลาให้คุณครูได้ตอบนักเรียนกลับไป



ท่านสามารถดูสัญลักษณ์ของแอพพลิเคชั่น  
Google Hangout เพื่อดาวโหลดและท่านควรจะ
ล็อกอินด้วยอีเมลของบุตรหลานของท่าน

ก�รพูดคุยกับนักเรียนเพื่อทำ�คว�มเข้�ใจ  (Student Catch-Up sessions)
คุณครูประจำาชั้นจะจัดสรรเวลาในการพูดคุยกับนักเรียนแบบ 1 ต่อ 1 ในแต่ละสัปดาห์และนอกจากนั้นทางโรงเรียนอาจจะ
ให้คุณครูผู้ช่วยหรือหนึ่งในคุณครูจากฝ่ายภาษาไทยอยู่ระหว่างพูดคุยกับนักเรียนเพื่อตอบคำาถามท่านผู้ปกครองเป็นภาษา
ไทย แต่อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนขอแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าประเด็นของการพูดคุยกับนักเรียนนั้นคือการไถ่ถามกับ
นักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนเป็นอย่างไรบ้าง

คุณครูประจำาชั้นจะสร้างตารางนัดหมายขึ้นมาและจะยืนยันกับท่านผู้ปกครองถึงเวลาที่จะทำาการพูดคุยกับนักเรียน โดยการ
พูดคุยในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15 นาทีและโดยปกติจะเป็นเวลาเดียวกันในทุกสัปดาห์

ทางโรงเรียนจะทำาใช้  Google Hangout ในการพูดคุยกับนักเรียนโดยท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ผ่านทาง Gmail เมื่อนักเรียน
ล็อกอินหรือท่านสามารถโหลดแอฟพลิเคชั่น  the Google Hangout เพื่อใช้บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต 

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบว่านักเรียนควรจะอยู่ในที่ที่เป็นสาธารณะในบ้านสำาหรับการพูดคุย
ในแต่ละครั้ง (ไม่ใช่ในห้องนอน) นักเรียนควรจะแต่งตัวให้เหมาะสมสำาหรับการพูดคุยกับคุณครูประจำาชั้น (ไม่สวมใส่ชุดนอน
หรือชุดว่ายน้ำา เป็นต้น)

ก�รเรียนแบบถ่�ยทอดสดสำ�หรับนักเรียน
หลังจากที่นักเรียนและผู้ปกครองมีความคุ้นเคยกับการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์แล้ว ทางครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาจะ
หาช่องทางสำาหรับการสอนโดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน โดยทางโรงเรียนจะพิจารณาถึงอายุและ
ความเสถียรในการใช้เทคโนโลยี เพื่อตัดสินใจว่าการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจะเหมาะกับนักเรียนชั้นใด รวมถึงความถี่
ในการถ่ายทอดสดนี้

ในก�รเรียนแบบถ่�ยทอดสดนั้น นักเรียนควรอยู่ในสถ�นที่เปิดภ�ยในบ้�น (ไม่ควรอยู่ในห้องนอน) และแต่งก�ยให้
เหม�ะสมสำ�หรับก�รเรียนก�รสอน (ไม่สวมชุดนอน/ชุดว่�ยน้ำ� หรือชุดอื่นๆที่ไม่เหม�ะสม)

ก�รส่งง�นและก�รรับข้อเสนอแนะ
นักเรียนสามารถส่งงานผ่านทางอีเมลให้ครูผู้สอนได้ทุกเวลา หรืออัปโหลดงานผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม หากนักเรียนทำางานผ่านแบบ
ฝึกหัดที่พิมพ์ออกมา นักเรียนสามารถสแกน หรือถ่ายภาพ หรือถ่ายวิดิโอและส่งอีเมลถึงครูผู้สอน
ครูผู้สอนจะตรวจงานและให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 - ข้อเสนอแนะผ่านเอกสาร
 - ข้อเสนอแนะผ่านอีเมลหรือ โพสต์ในกูเกิ้ลคลาสรูม
 - ข้อเสนอแนะในรูปแบบเสียงผ่านวิดิโอ



ก�รติดต่ออย่�งสม่ำ�เสมอ
การทำาให้นักเรียนได้รู้สึกว่ามีการติดต่อกับโรงเรียนและครูนับเป็นสิ่งสำาคัญ โปรดอย่าลังเลในการติดต่อกับทางโรงเรียนใน
ช่วงเวลาทำาการ ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับการเรียนจากที่บ้าน หรือเรื่องต่างๆทั่วไปในชีวิตประจำาวัน ทางโรงเรียนรู้สึก
ยินดีที่จะได้รับข่าวสารและได้ติดต่อกับนักเรียนเสมอ

ก�รห�สมดุลที่เหม�ะสม
การหาสมดุลที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับนักเรียนที่ยังมีอายุน้อยในระหว่างช่วงที่ได้มีการเรียนรู้ที่บ้าน สิ่งสำาคัญคือการ
วางแผนในแต่ละวัน รวมถึงการหาโอกาสให้นักเรียนได้มีเวลาผ่อนคลายและออกกำาลังกายบ้าง

ความเป็นอยู่ที่ดีสำาหรับการเรียนรู้ที่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสาร
- ช่วงเวล�นอนหลับพักผ่อน: นำาเครื่องมือสื่อสารออกจากห้องนอน เพื่อการพักผ่อนที่เพียงพอ
- ก�รจำ�กัดเวล�: มีการจำากัดเวลาที่เหมาะสมในการทำางานที่จำาเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสาร
- พื้นที่ในก�รเรียนก�รสอน: จัดพื้นที่ที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสม และมีอุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้อย่างครบถ้วน
- จุดช�ร์จแบตเตอร ี ่: หาพื้นที่ในการวางอุปกรณ์ในการชาร์จแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารในบ้านที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ก�รผ่อนคล�ยด้วยกันในครอบครัว: นักเรียนใช้เวลาเล่นเกมส์ ดูภาพยนตร์ ร่วมกันกับครอบครัว
- ก�รห�สมดุลที่เหม�ะสม: ในช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่ที ่โรงเรียนนั้น มีการทำากิจกรรมหลากหลายในแต่ละวัน จึงควรหา 
  กิจกรรมที่มีความหลายหลายเมื่ออยู่ที่บ้านเช่นกัน

เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ที่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนขอแนะนำาให้ผู้ปกครองวางแผน จัดตารางในแต่ละวันให้แก่
บุตรหลานของท่าน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจสิ่งที่ต้องทำาในแต่ละวัน และหลีกเลี่ยงปัญหาการถกเถียง ดังตัวอย่างต่อไปนี้



ตัวอย่�งต�ร�งเวล�

จัดตารางที่เหมาะสมแก่บุตรหลานของท่านและตัวท่าน สิ่งสำาคัญในการเรียนรู้ที่บ้านคือความ
เพลิดเพลินในการเรียน หากตารางด้านล่างไม่เหมาะสมกับครอบครัวของท่าน ผู้ปกครอง
สามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสม

9:10 - 9:30

10:00 - 11:00

13:00 - 13:30

14:30 - 15:00

อ่านหนังสือกับผู้ใหญ่

ซ้อมดนตรี

ทำางานที่ได้รับมอบหมายจากครู

ฝึกทักษะการใช้ชีวิต เช่น ล้างจาน ทำางานบ้าน

8:00 - 9:10

วันจันทร์

ทำางานที่ได้รับมอบหมายจากครู

รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อน

9:30 - 10:00

12:00 - 13:00

11:00 - 12:00

13:30 - 14:30

15:00 - 15:30

รับประทานอาหารว่าง และพักผ่อน

ทำางานที่ได้รับมอบหมายจากครู

ออกกำาลังกาย

เล่นเกมส์คณิตศาสตร์ แมงก้าฮาย

8:45 - 9:00

9:30 - 10:00

11:45 - 12:00

13:00 - 13:30

ติดต่อกับครูประจำาชั้นแบบตัวต่อตัว

ออกกำาลังกาย: เต้นผ่านยูทูป

รับประทานอาหารว่างและพักผ่อน

ซ้อมดนตรี

8:00 - 8:45 ทำางานที่ได้รับมอบมายจากครู

เรียนคณิตศาสตร์แบบถ่ายทอดสด

9:10 - 9:30

11:00 - 11:45

10:00 - 11:00

12:00 - 13:00

13:30 - 15:00

15:00 - 15:30

อ่านหนังสือกับผู้ใหญ่

รับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อน

ทำางานที่ได้รับมอบหมายจากครู

ทำางานที่ได้รับมอบหมายจากครู

ฝึกทักษะการใช้ชีวิต: ตกแต่งคุ๊กกี้

การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เม่ือนักเรียนอยู่ท่ีบ้านน้ันถือเป็นเร่ืองใหม่สำาหรับทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง 
ท่ีร่วมสนับสนุนในช่วงเวลาท่ีท้าทายน้ี

เมื่อการเรียนรู้ที่บ้านได้เริ่มต้นขึ้นไปสักระยะหนึ่ง ทางโรงเรียนจะส่งแบบสอบถามผ่านกูเกิ้ลเซอร์เวย์ เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง และนำามาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ถ้าท่านมีความกังวลใดๆ ท่านสามารถส่งอีเมลถึงมิสอาร์มสตรอง หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษาได้ท่ี carmstrong@bromsgrove.ac.th  
หากท่านส่งอีเมลเป็นภาษาไทย เกาหลี หรือจีน รบกวน CC (ก็อบปี้อีเมล)ดังต่อไปนี้ในอีเมล์ที่ท่านจะส่ง
adminsic@bromsgrove.ac.th - ภาษาไทย
keunju@bromsgrove.ac.th - ภาษาเกาหลี
wendylin@bromsgrove.ac.th - ภาษาจีน

วันอังค�ร


