คู่มือการเรียนออนไลน์
โรงเรียนเขมะสิ ริอนุสสรณ์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

แนะนํา

ด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019ยังระบาดอย่างต่อเนื่องในหลาย
พื้นที่ซ่ ึง ส่ งผลกระทบต่อ การจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเพื่อเป็ นการป้ องกัน
และให้การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั ที่เชื้อไวรัส ยังแพร่
ระบาดอยู่ อีกทั้งเพื่อให้การจัดเนื้อหาหลักสู ตรของโรงเรี ยนที่ได้กาํ หนดไว้ สามารถดําเนินการเรี ยนการสอน
ได้และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดกับนักเรี ยน โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์จึงมีนโยบายให้จดั การเรี ยนการสอน
แบบออนไลน์ในทุกระดับชั้น

รู ปแบบการเรี ยนการสอน

จัดการเรี ยนการสอน ให้แก่นกั เรี ยน ทุกระดับชั้น ในรู ปแบบออนไลน์จะเรี ยนผ่านระบบ Google
Classroom สามารถเข้าเรี ยนได้ท้ งั ทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน่ โดย สื่ อการเรี ยน จะเป็ นวิดีโอ เอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรื อการบ้าน การเก็บคะแนน การสอบ การ
ส่ งงานของนักเรี ยนกลับมาให้คุณครู ตรวจ นอกจากนี้ ครู และนักเรี ยน ยัง สามาร ถโต้ตอบกันผ่านระบบ
Google Classroom หรื อการเรี ยนในรู ปแบบสอนสด ด้วยระบบ Meetใน Classroomนั้นๆโดยครู จะเป็ นผู ้
กําหนดนัดหมายนักเรี ยนในการสอนสด ซึ่งการเรี ยนด้วยระบบ Meet ครู และนักเรี ยนจะสามารถเห็นหน้ากัน
ได้ สามารถโต้ตอบพูดคุยกันได้ทนั ที
การเรี ยนการสอนออนไลน์จะใช้ตารางเรี ยนปกติตามเวลาในห้องเรี ยน นักเรี ยนทุกคนจะต้องเข้า
เรี ยนออนไลน์ เพราะครู ประจําวิชาจะเช็คเวลาเรี ยน และจัดสอนออนไลน์ในการเรี ยนคาบ 8 (เวลา 15:3016:30 น.)

การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ในแต่ละระดับชั้น
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3
การเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 จะใช้ Google Classroom ด้วยการเรี ยนจากคลิปวิดีโอ
เมื่อนักเรี ยนดูคลิปวิดีโอแล้ว นักเรี ยนและคุณครู สามารถพิมพ์พดู คุยสนทนา สอบถามความรู ้เนื้ อหาเพิ่มเติม
กับคุณครู ในชัว่ โมงนั้นๆ ใน Classroom ไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที และหลังจากการสอนด้วยคลิปวิดีโอแล้ว บาง
รายวิชาคุณครู สามารถพูดคุยพบกับนักเรี ยนด้วยระบบMeet (การสอนสด)ได้ แต่ถา้ คุณครู มอบหมายงานใน
ระบบMeet คุณครู จะพิมพ์เป็ นข้อความลงในห้องเรี ยนออนไลน์แจ้งนักเรี ยนที่ไม่สามารถเข้า ระบบMeet
ทราบด้วย เพราะทางโรงเรี ยนได้คาํ นึงถึงนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นทุกคนอยูเ่ สมอเนื่องจาก
เป็ นเด็กเล็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6
การเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 จะใช้ Google
Classroom ด้วยการเรี ยนจากคลิปวิดีโอ หรื อจะใช้ Meet สอนสดก็ได้ในชัว่ โมงนั้นๆ ตามบริ บทของคุณ
ครู ผสู ้ อน เนื่องจากนักเรี ยนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้ดว้ ยระบบการสอนออนไลน์ และนักเรี ยนสามารถ
สอบถามความรู ้เพิ่มเติมจากคุณครู ผสู ้ อนได้ทุกช่องทางการเรี ยนรู ้

เนื้อหาการเรี ยนการสอน
เนื้อหาการเรี ยนการสอน คุณครู ทุกรายวิชาจะสอนเนื้อหาการเรี ยนตามปกติที่ได้วางแผนไว้ หรื อ
อาจจะปรับเนื้อหาให้กระชับขึ้น สามารถสลับเนื้อหาที่จะสอนได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทของการสอน
ออนไลน์ ทั้งนี้ให้คาํ นึงถึงความรู ้ที่นกั เรี ยนจะได้รับเป็ นสําคัญ

การเช็คเวลาเรี ยน
การเช็คเวลาเรี ยนคุณครู ประจําชั้นและประจําวิชาจะเช็คเวลาเรี ยนตามปกติ หากพบว่านักเรี ยนไม่
เข้าชั้นเรี ยน นักเรี ยนต้องแจ้งสาเหตุของการไม่เข้าชั้นเรี ยน ถ้าพบว่านักเรี ยนคนใดไม่เข้าชั้นเรี ยนติดต่อกัน
หลายครั้ง คุณครู จะแจ้งให้ผปู ้ กครองรับทราบ และขอรบกวนท่านผูป้ กครองช่วยดูแลนักเรี ยนให้เข้าชั้น
เรี ยน
หมายเหตุ:

1. รายวิชาใดจะให้คะแนนการเข้าร่ วมชั้นเรี ยนก็ได้ ไม่เกิน 5 คะแนน หรื อเช็คเวลาเรี ยนให้

ครบชัว่ โมงของการเข้าเรี ยนก็ได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งแจ้งให้นกั เรี ยนทราบว่าจะให้คะแนนการเข้าชั้นเรี ยนด้วย
หรื อไม่
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2. การเรี ยนชัว่ โมงกิจกรรม
ระดับชั้นประถมศึกษา การเข้าโฮมรู ม การสอนยุวกาชาด กิจกรรมชมรม ศึกษา
ค้นคว้า และโครงงาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา การสอนยุวกาชาด กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
การเช็คเวลาเรี ยนจะผ่อนผันได้บา้ ง เพื่อให้นก
ั เรี ยนรู ้สึกผ่อนคลายจากการนัง่ หน้าจอ

คอมพิวเตอร์ เป็ นเวลานาน แต่คุณครู จะเข้าสอนตามตารางและจะพูดคุย ส่ งเอกสารเนื้อหา
วางคลิปวิดีโอ หรื อข้อมูลต่างๆ ไว้ในห้องเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนมาศึกษาได้ตลอดเวลา

การเก็บคะแนน
คะแนนเก็บ คุณครู จะมอบหมายงาน ชิ้นงาน รายงาน การแสดงบทบาทสมมุติ แบบฝึ กทักษะ
การปฏิบตั ิ ฯลฯ ให้นกั เรี ยนติดตามการทํางานส่ งเพื่อเก็บคะแนนไว้ส่วนหนึ่งจากการเรี ยนออนไลน์ตามที่
คุณครู แต่ละรายวิชาได้แจ้งแก่นกั เรี ยน(ทั้งระดับชั้นประถมและมัธยม)
คะแนนสอบ

มีการเก็บคะแนนสอบย่อย 10 คะแนน ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ ตามบริ บทที่คุณครู ผสู ้ อนกําหนดจะเป็ นการมอบหมาย
งานหรื อการทําข้อสอบก็ได้ (เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา)
ในกลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ คุณครู จะเก็บคะแนนจากการปฏิบตั ิ การ
มอบหมายงานได้ไม่เกิน 30 คะแนนจากการเรี ยนออนไลน์
หมายเหตุ การเก็บคะแนนจากห้องเรี ยนออนไลน์ จะขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาในการเรี ยนออนไลน์
ถ้าเรี ยนออนไลน์มากกว่า 2 สัปดาห์ คุณครู สามารถเก็บคะแนนจากการเรี ยนออนไลน์ได้
ตามเอกสารที่แจ้งไว้ แต่ถา้ เรี ยนออนไลน์ไม่เกิน 2 สัปดาห์ คุณครู จะมุ่งเน้นเนื้อหาการสอนตามตัวชี้วดั หรื อ
ผลการเรี ยนรู ้ และเมื่อนักเรี ยนมาเรี ยนโรงเรี ยนจะเริ่ มดําเนินการเก็บคะแนนที่โรงเรี ยน
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การปฏิบตั ิตนของนักเรี ยนในการเรี ยนออนไลน์
1.ให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยน ขณะที่อยูห่ น้าจอ เมื่อไม่เข้าใจบทเรี ยนใดๆ ให้สอบถามคุณครู ผสู ้ อนตาม
เวลาเรี ยนนั้นๆ หรื อพิมพ์คาํ ถามวางไว้ในห้องเรี ยนออนไลน์ได้ คุณครู ผสู ้ อนจะมาตอบคําถามให้นกั เรี ยน
ทราบ
2.นักเรี ยนต้องส่ งงานตามที่คุณครู ได้มอบหมายให้ตรงเวลา
3.เมื่อคุณครู นดั สอบย่อยหรื อส่ งงานเพื่อใช้เป็ นคะแนนสอบย่อย(เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษา)
นักเรี ยนทุกคนต้องเข้าสอบหรื อส่ งงาน ถ้าไม่ปฏิบตั ิจะถือว่าขาดสอบในรายวิชานั้นๆ และให้สอบแก้ตวั เมื่อ
สอบแก้ตวั ผ่านนักเรี ยนจะได้คะแนนครึ่ งหนึ่งของคะแนนเต็ม
4.ไม่กระทําพฤติกรรมใดๆ ที่ทาํ ให้เกิดการเสี ยสมาธิ ในการเรี ยน ก่อกวนเพื่อนๆ ขณะเรี ยน หรื อ
แต่งกายไม่เหมาะสมในการเรี ยนออนไลน์ คุณครู จะตักเตือนและหักคะแนนได้ตามความเหมาะสม

อุปกรณ์

ทางโรงเรี ยนแนะนําให้ใช้อุปกรณ์ที่นกั เรี ยนมีอยูแ่ ล้วในการเรี ยนออนไลน์ อุปกรณ์ที่แนะนํา ได้แก่
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรื อ โทรศัพท์มือถืออย่างใดอย่างหนึ่ง หากสงสัยว่าอุปกรณ์ใช้ได้หรื อไม่ ให้ทดลองดู
YouTube หรื อ Live Facebook หากดูได้ ถือว่าเป็ นอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การเข้าสู่ ระบบ

การเข้าสู่ ระบบ Google Classroom ของโรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์ นักเรี ยนจะต้องใช้บญั ชีของทาง
โรงเรี ยนโดยรับบัญชีและรหัสผ่านได้ทางonline.khemasiri.ac.thโดยใส่ รหัสนักเรี ยน และเลขประจําตัว
ประชาชนของนักเรี ยน แล้วนําบัญชีที่ได้รับเข้าสู่ หอ้ งเรี ยนได้ที่ classroom.google.comหรื อผ่านแอพพลิเคชัน่
บนระบบ Android, iOS หรื อ iPad OS เมื่อเข้าสู่ หอ้ งเรี ยน นักเรี ยนแต่ละคนจะอยูใ่ นห้องเรี ยนแต่ละวิชาโดย
อัตโนมัติ วิธีการอย่างละเอียด ให้ดูในส่ วนต่อไปของคู่มือฉบับนี้
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วิธีการใช้ งานอย่ างละเอียด
รับรหัส
1. ไปที่online.khemasiri.ac.thโดยสามารถเข้าได้ท้งั ทางคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ
2. เลือก “ต่อไป”

3. ใส่ รหัสนักเรี ยน 5 หลัก และ เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก (นักเรี ยนที่ยงั ไม่มีเลขประจําตัว
ประชาชนให้ดูจากสู ติบตั ร) และเลือก “ต่อไป”

4. ระบบจะแสดงข้อมูลนักเรี ยน ให้เลือก “ต่อไป”
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5. รับชื่อผูใ้ ช้ (Email) และ รหัสผ่าน

คําแนะนํา
ให้ถ่ายภาพหน้าจอ หรื อจดรหัสผ่านไว้ เพื่อป้ องกันการลืมรหัส
หากมีปัญหาในการรับชื่อผูใ้ ช้ (Email) และ รหัสผ่าน ติดต่อ Line : @khemasiri
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เข้ าสู่ ระบบครั้งแรก
เข้ าผ่ านเว็บไซต์

1. ไปที่classroom.google.com
2. ถ้า login ด้วย Gmail อยูแ่ ล้ว ให้ทาํ การ login ใหม่ดว้ ยบัญชีโรงเรี ยน
a. เลือกเมนูมุมบนขวา (รู ปโปรไฟล์) และเลือกเพิม่ บัญชีใหม่ (Add another account)
b. ข้ามไปข้อ 4

Khema siri

Khema siri

3. หากไม่เคย login ด้วยบัญชีอื่น ให้เลือก Sign in > Google Classroom
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4. ใส่ email ที่ได้รับจากโรงเรี ยน

5. ใส่ รหัสผ่าน
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6. กดยอมรับ

7. เลือกบัญชีโรงเรี ยน แล้วกด ทําต่อ

8. เลือก ฉันเป็ นนักเรี ยน
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9. จะพบห้องเรี ยนวิชาต่างๆ สามารถเลือกห้องเรี ยน เพื่อเข้าเรี ยนได้เลย
สําหรับนักเรี ยนชั้น ป.1-ป.4 วิชาต่างๆจะรวมอยูใ่ นห้องเรี ยนเดียว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

เข้ าผ่ านโทรศัพท์ มอื ถือ หรือ แท็บเลต

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Classroom
a. Android ดาวน์โหลดใน Google Play
Storehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom
b. iOS / iPad OS ดาวน์โหลดใน Apple App Store
https://apps.apple.com/th/app/google-classroom/id924620788

2. login โดยบัญชีโรงเรี ยน
a. เลือกเมนูดา้ นซ้าย

เลือกลูกศรชี้ลง และเลือกเพิ่มบัญชีใหม่ (Add another account)

b. ใส่ email โรงเรี ยน และ รหัสผ่าน
c. ดําเนินการต่อเหมือนกับแบบเข้าทางเว็บไซต์
3. เมื่อเข้า Google Classroom ให้เลือกบัญชีโรงเรี ยนที่เมนู

ด้านซ้ายมือ
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การเข้าสู่บทเรี ยน
หน้า Google Classroom จะมี3 แท็บ คือ
1. สตรี ม (Stream)
ใช้โต้ตอบกับครู ติดตามข่าวสาร ถามคําถาม ทํากิจกรรมเสริ มบทเรี ยน
หมายเหตุ:ครู ประจําวิชาจะอัพเดตเนื้อหาการเรี ยนการสอนผ่านสตรี มทุกครั้ง
2. งานของชั้นเรี ยน (Classwork)
รวมบทเรี ยน วิดีโอ แบบฝึ กหัด การบ้าน ทั้งหมด
3. ผูค้ น (People)
รายชื่อครู และ นักเรี ยนในห้องนั้น ๆ

ฝ่ ายวิชาการ
โทร. 02-424-2244 ต่อ 123
ฝ่ ายสารสนเทศ โทร. 02-424-2244 ต่อ 111
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-424-2244 ต่อ 101
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