
คู่มือการเรียนออนไลน์ 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

แนะนํา 

 

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ยงัระบาดอยา่งต่อเน่ืองในหลาย

พื้นท่ีซ่ึงส่งผลกระทบต่อ การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนจากเหตุการณ์ดงักล่าวเพื่อเป็นการป้องกนั

และใหก้ารจดัการเรียนการสอนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัท่ีเช้ือไวรัส ยงัแพร่

ระบาดอยู ่อีกทั้งเพื่อใหก้ารจดัเน้ือหาหลกัสูตรของโรงเรียนท่ีไดก้าํหนดไว ้สามารถดาํเนินการเรียนการสอน

ไดแ้ละเป็นประโยชน์สูงสุดกบันกัเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงมีนโยบายใหจ้ดัการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ในทุกระดบัชั้น 

 

รูปแบบการเรียนการสอน 

จดัการเรียนการสอน ใหแ้ก่นกัเรียน ทุกระดบัชั้น ในรูปแบบออนไลน์จะเรียนผา่นระบบ Google 

Classroom สามารถเขา้เรียนไดท้ั้งทางเวบ็ไซต ์และแอพพลิเคชัน่ โดย ส่ือการเรียน จะเป็นวดีิโอ เอกสาร

ประกอบการเรียนการสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรือการบา้น การเก็บคะแนน การสอบ การ

ส่งงานของนกัเรียนกลบัมาใหคุ้ณครูตรวจ นอกจากน้ี ครูและนกัเรียน ยงัสามาร ถโตต้อบกนัผา่นระบบ 

Google Classroom หรือการเรียนในรูปแบบสอนสด ดว้ยระบบ  Meetใน Classroomนั้นๆโดยครูจะเป็นผู ้

กาํหนดนดัหมายนกัเรียนในการสอนสด ซ่ึงการเรียนดว้ยระบบ Meet ครูและนกัเรียนจะสามารถเห็นหนา้กนั

ได ้สามารถโตต้อบพดูคุยกนัไดท้นัที  

การเรียนการสอนออนไลน์จะใชต้ารางเรียนปกติตามเวลาในหอ้งเรียน นกัเรียนทุกคนจะตอ้งเขา้

เรียนออนไลน์ เพราะครูประจาํวชิาจะเช็คเวลาเรียน และจดัสอนออนไลน์ในการเรียนคาบ 8 (เวลา 15:30-

16:30 น.) 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 29 พฤษภาคม 2564 
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การจดัการเรียนการสอนออนไลนใ์นแต่ละระดบัชั้น 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  

 การเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 จะใช ้Google Classroom ดว้ยการเรียนจากคลิปวดีิโอ 

เม่ือนกัเรียนดูคลิปวดีิโอแลว้ นกัเรียนและคุณครูสามารถพิมพพ์ดูคุยสนทนา สอบถามความรู้เน้ือหาเพิ่มเติม

กบัคุณครูในชัว่โมงนั้นๆ ใน Classroom ไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที และหลงัจากการสอนดว้ยคลิปวดีิโอแลว้ บาง

รายวชิาคุณครูสามารถพดูคุยพบกบันกัเรียนดว้ยระบบMeet (การสอนสด)ได ้แต่ถา้คุณครูมอบหมายงานใน

ระบบMeet คุณครูจะพิมพเ์ป็นขอ้ความลงในหอ้งเรียนออนไลน์แจง้นกัเรียนท่ีไม่สามารถเขา้ระบบMeet 

ทราบดว้ย เพราะทางโรงเรียนไดค้าํนึงถึงนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาตอนตน้ทุกคนอยูเ่สมอเน่ืองจาก

เป็นเด็กเล็ก 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  และระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  

การเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 จะใช ้Google 

Classroom ดว้ยการเรียนจากคลิปวดีิโอ หรือจะใช ้Meet สอนสดก็ไดใ้นชัว่โมงนั้นๆ ตามบริบทของคุณ

ครูผูส้อน เน่ืองจากนกัเรียนมีศกัยภาพในการเรียนรู้ดว้ยระบบการสอนออนไลน์ และนกัเรียนสามารถ

สอบถามความรู้เพิ่มเติมจากคุณครูผูส้อนไดทุ้กช่องทางการเรียนรู้ 

 

เน้ือหาการเรียนการสอน 

เน้ือหาการเรียนการสอน คุณครูทุกรายวชิาจะสอนเน้ือหาการเรียนตามปกติท่ีไดว้างแผนไว ้หรือ

อาจจะปรับเน้ือหาใหก้ระชบัข้ึน สามารถสลบัเน้ือหาท่ีจะสอนได้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบทของการสอน

ออนไลน์ ทั้งน้ีใหค้าํนึงถึงความรู้ท่ีนกัเรียนจะไดรั้บเป็นสาํคญั 

 

การเช็คเวลาเรียน 

การเช็คเวลาเรียนคุณครูประจาํชั้นและประจาํวชิาจะเช็คเวลาเรียนตามปกติ หากพบวา่นกัเรียนไม่

เขา้ชั้นเรียน นกัเรียนตอ้งแจง้สาเหตุของการไม่เขา้ชั้นเรียน ถา้พบวา่นกัเรียนคนใดไม่เขา้ชั้นเรียนติดต่อกนั

หลายคร้ัง  คุณครูจะแจง้ใหผู้ป้กครองรับทราบ และขอรบกวนท่านผูป้กครองช่วยดูแลนกัเรียนใหเ้ขา้ชั้น

เรียน 

หมายเหตุ: 1. รายวชิาใดจะใหค้ะแนนการเขา้ร่วมชั้นเรียนก็ได ้ไม่เกิน 5 คะแนน หรือเช็คเวลาเรียนให้

ครบชัว่โมงของการเขา้เรียนก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งแจง้ใหน้กัเรียนทราบวา่จะใหค้ะแนนการเขา้ชั้นเรียนดว้ย

หรือไม่ 
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 2. การเรียนชัว่โมงกิจกรรม   

ระดับช้ันประถมศึกษา การเขา้โฮมรูม การสอนยวุกาชาด กิจกรรมชมรม ศึกษา 

คน้ควา้ และโครงงาน 

ระดับช้ันมธัยมศึกษา การสอนยวุกาชาด กิจกรรมชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สาธารณประโยชน์  

การเช็คเวลาเรียนจะผอ่นผนัไดบ้า้ง เพื่อใหน้กัเรียนรู้สึกผอ่นคลายจากการนัง่หนา้จอ

คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน แต่คุณครูจะเขา้สอนตามตารางและจะพดูคุย ส่งเอกสารเน้ือหา  

วางคลิปวดีิโอ หรือขอ้มูลต่างๆ ไวใ้นหอ้งเรียนเพื่อใหน้กัเรียนมาศึกษาไดต้ลอดเวลา 

 

การเกบ็คะแนน  

 คะแนนเกบ็ คุณครูจะมอบหมายงาน ช้ินงาน รายงาน การแสดงบทบาทสมมุติ แบบฝึกทกัษะ 

การปฏิบติั ฯลฯ ใหน้กัเรียนติดตามการทาํงานส่งเพื่อเก็บคะแนนไวส่้วนหน่ึงจากการเรียนออนไลน์ตามท่ี

คุณครูแต่ละรายวชิาไดแ้จง้แก่นกัเรียน(ทั้งระดบัชั้นประถมและมธัยม) 

 คะแนนสอบ มีการเก็บคะแนนสอบยอ่ย 10 คะแนน ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ ตามบริบทท่ีคุณครูผูส้อนกาํหนดจะเป็นการมอบหมาย

งานหรือการทาํขอ้สอบก็ได ้(เฉพาะระดบัชั้นมธัยมศึกษา) 

 ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ คุณครูจะเก็บคะแนนจากการปฏิบติั การ

มอบหมายงานไดไ้ม่เกิน 30 คะแนนจากการเรียนออนไลน์ 

หมายเหตุ การเก็บคะแนนจากหอ้งเรียนออนไลน์ จะข้ึนอยูก่บัระยะเวลาในการเรียนออนไลน์  

  ถา้เรียนออนไลน์มากกวา่ 2 สัปดาห์ คุณครูสามารถเก็บคะแนนจากการเรียนออนไลน์ได ้

ตามเอกสารท่ีแจง้ไว ้แต่ถา้เรียนออนไลน์ไม่เกิน 2 สัปดาห์ คุณครูจะมุ่งเนน้เน้ือหาการสอนตามตวัช้ีวดัหรือ

ผลการเรียนรู้ และเม่ือนกัเรียนมาเรียนโรงเรียนจะเร่ิมดาํเนินการเก็บคะแนนท่ีโรงเรียน  
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การปฏิบติัตนของนกัเรียนในการเรียนออนไลน์ 

 1.ใหน้กัเรียนตั้งใจเรียน ขณะท่ีอยูห่นา้จอ เม่ือไม่เขา้ใจบทเรียนใดๆ ใหส้อบถามคุณครูผูส้อนตาม

เวลาเรียนนั้นๆ หรือพิมพค์าํถามวางไวใ้นหอ้งเรียนออนไลน์ได ้คุณครูผูส้อนจะมาตอบคาํถามใหน้กัเรียน

ทราบ 

 2.นกัเรียนตอ้งส่งงานตามท่ีคุณครูไดม้อบหมายใหต้รงเวลา  

 3.เม่ือคุณครูนดัสอบยอ่ยหรือส่งงานเพื่อใชเ้ป็นคะแนนสอบยอ่ย(เฉพาะระดบัชั้นมธัยมศึกษา) 

นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้สอบหรือส่งงาน ถา้ไม่ปฏิบติัจะถือวา่ขาดสอบในรายวชิานั้นๆ และใหส้อบแกต้วั เม่ือ

สอบแกต้วัผา่นนกัเรียนจะไดค้ะแนนคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็  

 4.ไม่กระทาํพฤติกรรมใดๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการเสียสมาธิในการเรียน ก่อกวนเพื่อนๆ ขณะเรียน หรือ

แต่งกายไม่เหมาะสมในการเรียนออนไลน์ คุณครูจะตกัเตือนและหกัคะแนนไดต้ามความเหมาะสม  

 

อุปกรณ์ 

ทางโรงเรียนแนะนาํใหใ้ชอุ้ปกรณ์ท่ีนกัเรียนมีอยูแ่ลว้ในการเรียนออนไลน์ อุปกรณ์ท่ีแนะนาํ ไดแ้ก่

คอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต หรือ โทรศพัทมื์อถืออยา่งใดอยา่งหน่ึง หากสงสัยวา่อุปกรณ์ใชไ้ดห้รือไม่ ใหท้ดลองดู 

YouTube หรือ Live Facebook หากดูได ้ถือวา่เป็นอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

 

การเขา้สู่ระบบ 

การเขา้สู่ระบบ Google Classroom ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นกัเรียนจะตอ้งใชบ้ญัชีของทาง

โรงเรียนโดยรับบญัชีและรหสัผา่นไดท้างonline.khemasiri.ac.thโดยใส่รหสันกัเรียน และเลขประจาํตวั

ประชาชนของนกัเรียน แลว้นาํบญัชีท่ีไดรั้บเขา้สู่หอ้งเรียนไดท่ี้classroom.google.comหรือผา่นแอพพลิเคชัน่

บนระบบ Android, iOS หรือ iPad OS เม่ือเขา้สู่หอ้งเรียน นกัเรียนแต่ละคนจะอยูใ่นหอ้งเรียนแต่ละวชิาโดย

อตัโนมติั วธีิการอยา่งละเอียด ใหดู้ในส่วนต่อไปของคู่มือฉบบัน้ี 

 

 

 

https://online.khemasiri.ac.th/
https://classroom.google.com/


หนา้ | 5 
 

วธีิการใช้งานอย่างละเอยีด 

รับรหสั 

1. ไปท่ีonline.khemasiri.ac.thโดยสามารถเขา้ไดท้ั้งทางคอมพิวเตอร์ และโทรศพัทมื์อถือ 

2. เลือก  “ต่อไป” 

 

 

 

 

 

3. ใส่รหสันกัเรียน 5 หลกั และ เลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั (นกัเรียนท่ียงัไม่มีเลขประจาํตวั

ประชาชนใหดู้จากสูติบตัร) และเลือก “ต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

4. ระบบจะแสดงขอ้มูลนกัเรียน  ใหเ้ลือก “ต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.khemasiri.ac.th/
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5. รับช่ือผูใ้ช ้(Email) และ รหสัผา่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํแนะนาํ  ใหถ่้ายภาพหนา้จอ หรือจดรหสัผา่นไว ้เพื่อป้องกนัการลืมรหสั 

หากมีปัญหาในการรับช่ือผูใ้ช ้(Email) และ รหสัผา่น  ติดต่อ Line : @khemasiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://line.me/ti/p/~@khemasiri
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เข้าสู่ระบบคร้ังแรก 

เข้าผ่านเวบ็ไซต์ 

1. ไปท่ีclassroom.google.com 

2. ถา้ login ดว้ย Gmail อยูแ่ลว้ ใหท้าํการ login ใหม่ดว้ยบญัชีโรงเรียน 

a. เลือกเมนูมุมบนขวา (รูปโปรไฟล)์ และเลือกเพิ่มบญัชีใหม่ (Add another account) 

b. ขา้มไปขอ้ 4 

 

 

3. หากไม่เคย login ดว้ยบญัชีอ่ืน ใหเ้ลือก Sign in >  Google Classroom 

 
 

 

 

 

Khema  siri  

Khema  siri  

https://classroom.google.com/
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4. ใส่ email ท่ีไดรั้บจากโรงเรียน 

 
 

5. ใส่รหสัผา่น 
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6. กดยอมรับ 

 

7. เลือกบญัชีโรงเรียน แลว้กด ทาํต่อ 

 
 

8. เลือก ฉนัเป็นนกัเรียน 
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9. จะพบหอ้งเรียนวชิาต่างๆ สามารถเลือกหอ้งเรียน เพื่อเขา้เรียนไดเ้ลย 

สาํหรับนกัเรียนชั้น ป.1-ป.4 วชิาต่างๆจะรวมอยูใ่นหอ้งเรียนเดียว เพื่อความสะดวกในการใชง้าน 

 
 

เข้าผ่านโทรศัพท์มอืถือ หรือ แทบ็เลต 

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั 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 โดยบญัชีโรงเรียน 

a. เลือกเมนูดา้นซา้ย  เลือกลูกศรช้ีลง และเลือกเพิ่มบญัชีใหม่  (Add another account) 

b. ใส่ email โรงเรียน และ รหสัผา่น 

c. ดาํเนินการต่อเหมือนกบัแบบเขา้ทางเวบ็ไซต์ 

3. เม่ือเขา้ Google Classroom ใหเ้ลือกบญัชีโรงเรียนท่ีเมนู ดา้นซา้ยมือ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom
https://apps.apple.com/th/app/google-classroom/id924620788
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การเขา้สู่บทเรียน 

หนา้ Google Classroom จะมี3 แทบ็ คือ 

1. สตรีม (Stream) 

ใชโ้ตต้อบกบัครู ติดตามข่าวสาร ถามคาํถาม ทาํกิจกรรมเสริมบทเรียน 

หมายเหตุ:ครูประจาํวชิาจะอพัเดตเน้ือหาการเรียนการสอนผา่นสตรีมทุกคร้ัง   

2. งานของชั้นเรียน (Classwork) 

รวมบทเรียน วดีิโอ แบบฝึกหดั การบา้น ทั้งหมด 

3. ผูค้น (People) 

รายช่ือครู และ นกัเรียนในหอ้งนั้น ๆ 

 

 

 

ฝ่ายวชิาการ   โทร. 02-424-2244 ต่อ 123 

ฝ่ายสารสนเทศ  โทร. 02-424-2244 ต่อ 111  

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์      โทร. 02-424-2244 ต่อ 101  
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