
ส ำหรับนักเรียน

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1

250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ภำคเรียนที่ ๑
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 



กระบวนกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ส ำหรับนักเรียน

เข้ำเว็บไซต์โรงเรียน www.bn.ac.th

เลือก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

คลิกเลือกระดับชั้น/ห้องของนักเรียน

ศึกษำคู่มือกำรเรียนออนไลน์

เข้ำสู่ระบบ google classroom ด้วยอีเมลโรงเรยีน

นักเรียนเลือกเข้ำเรียนรำยวิชำที่ต้องกำร
แบบ Anytime, Anywhere Learning

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ผ่ำนวิธีกำรเรยีนรปูแบบตำ่ง ๆ 

นักเรียนตรวจสอบนดัหมำยกำรส่งงำนของแต่ละวิชำ

Video Power pointแบบฝึกหัด ใบความรู้ สื่ออื่น ๆ 

นักเรียนสง่งำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด

ตรวจสอบผลกำรสง่งำน/ผลคะแนน
ผ่ำนระบบของ google classroom



จุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำศึกษำหำควำมรู้ในชว่งสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของ
โรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ำศึกษำบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลำ
3. เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน
4. เพื่อให้ครูได้สร้ำงควำมรู้แก่นักเรียนผ่ำนระบบออนไลน์
5. เพื่อให้ครูได้น ำเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำ (Education Technology) มำใช้            

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเสมือนจริง (Virtual Education)

กำรนับเวลำเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
ของจ ำนวนหน่วยกิตแต่ละรำยวิชำ

จ ำนวนหน่วยกิต
กำรนับเวลำเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

(คำบ/สัปดำห์)



ระยะเวลาเรียนออนไลน์ 5 สัปดาห์

Anytime, Anywhere Learning

สัปดาห์ เดือน มิถุนายน

1 1– 4 มิถุนายน 2564

2 7 – 11 มิถุนายน 2564

3 14 – 18 มิถุนายน 2564

4 21 – 25 มิถุนายน 2564

5 28 – 30 มิถุนายน 2564



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายวิชาพื้นฐาน
จ านวน 11 วิชา

รายวิชาเพิ่มเติม
จ านวน 5 วิชา

รายวิชาพื้นฐาน
จ านวน 11 วิชา

รายวิชาเพิ่มเติม
จ านวน 5 วิชา

รายวิชาพื้นฐาน
จ านวน 11 วิชา

รายวิชาเพิ่มเติม
จ านวน 5 วิชา

รายวิชาพื้นฐาน
จ านวน 7 วิชา

รายวิชาเพิ่มเติม
จ านวน 8 วิชา

รายวิชาพื้นฐาน
จ านวน 8 วิชา

รายวิชาเพิ่มเติม
จ านวน 6 วิชา

รายวิชาพื้นฐาน
จ านวน 8 วิชา

รายวิชาเพิ่มเติม
จ านวน 7 วิชา
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ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท างานของ Classroom

ครูลงเนื้อหาวิชา
และมอบหมายงาน
บน Classroom

นักเรียนศึกษาเนื้อหา
ของรายวิชาท่ีก าหนด
ท างานและส่งงาน
บน Classroom

ครูตรวจงาน
พร้อมให้คะแนน
และให้ข้อเสนอแนะ

ตรวจสอบงาน
และปรับปรุงงาน
ตามข้อเสนอแนะ

1

2

3

หมายเหตุ ทั้งครูและนักเรียนสามารถดูงานของชั้นเรียนทั้งหมด ที่ก าลังท าอยู่และ
ที่ท าเสร็จแล้ว โดยครูสามารถดูคะแนนทั้งหมดของงาน ส่วนนักเรียน
สามารถดูคะแนนของตนเองส าหรับงานที่ท าเสร็จแล้วได้



การเข้าชั้นเรียนออนไลน์
บน Classroom ของนักเรียน

1. การเข้าร่วมช้ันเรียน สามารถเข้าร่วมได้โดยการใช้รหัสในการเข้าร่วมช้ันเรยีน

2. สามารถส่งการบ้านโดยการแนบไฟล์ และส่งการบ้านตามระยะเวลาท่ีครูผู้สอนก าหนด

3. สามารถตรวจสอบคะแนนของงานแต่ละช้ินท่ีส่งครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้

4. สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ android 

4. นักเรียนจะพบรำยวิชำของตนเอง

สำมำรถเลือกห้องเรียนตำมควำมต้องกำร

1. เข้ำเว็บไซต์โรงเรียน www.bn.ac.th 2. ศึกษำคู่มือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

คลิกเลือก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

3. เลือกระดับช้ัน/ห้องเรียนของตนเอง

ล็อกอินด้วยอีเมลท่ีโรงเรียนเตรียมไว้ให้



ส่วนประกอบของห้องเรียนออนไลน์
บน Google Classroom

1. แถบเมนูชั้นเรียน สตรีมหน้าหลัก งานของชั้นเรียน ผู้คน (สมาชิกในช้ันเรียน)

2. ชื่อห้องเรียน ชั้นเรียน และลิงกส์ าหรับ Meet

3. ภาระงานต่าง ๆ ท่ีใกล้ครบก าหนดส่งงานท่ีครูผู้สอนก าหนดไว้

4. โพสต์ท่ีนักเรียนต้องการแชร์บางอย่างกับเพื่อนในชั้นเรียน

5. หน้าสตรีมข่าวประกาศต่าง ๆ ในห้องเรียน
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ส่วนประกอบของห้องเรียนออนไลน์
บน Google Classroom

1. หน้าแสดงงานของช้ันเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น

2. ครูผู้สอนอาจสร้างหัวข้อเรื่องให้นักเรียนศึกษาเป็นเรื่อง ๆ 

3. นักเรียนสามารถกดดูงานและคะแนนท่ีได้รับท้ังหมดท่ีนี่

4. ภาระงานต่าง ๆ ท่ีครูผู้สอนได้สร้างไว้จะแสดงท่ีส่วนนี้

Anytime, Anywhere Learning
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ขั้นตอนการส่งงาน

1. ไปท่ีหน้างานของช้ันเรียน

2. คลิกเลือกงานท่ีต้องการส่ง

เช่น ต้องการส่งงานนี้

1. ส่วนประกอบของหน้าต่างการส่งงาน

1.1 รายละเอียดของงาน ค าช้ีแจง รูปแบบของงานท่ีครูผู้สอนก าหนด

1.2 ความคิดเห็นช้ันเรียน (ครูและนักเรียนในช้ันเรียนท้ังหมดสามารถมองเห็นได้)

1.3 คะแนนเต็มของงาน

1.4 ตัวเลือกการส่งงาน เพ่ิม/สร้างงาน ท าเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น

1.5 ความคิดเห็นส่วนตัว (ครูและนักเรียนมองเห็นเท่านั้น)

1.1

1.2

1.3 1.4

1.5
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2. เลือกปุ่ม “+ เพิ่มหรือสร้างงาน”

3. เลือกประเภทการส่งงาน

Google ไดรฟ์ : เลือกงานท่ีสร้าง/เก็บไว้บนไดรฟ์

ลิงก์ : แทรกงานจาก URL ของเว็บไซต์ต่าง ๆ 

ไฟล์ : แทรกงานจากท่ีสร้างในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือ

สร้างใหม่ : สร้างงานจาก google เอกสาร สไลด์ ชีต วาดเขียน

Anytime, Anywhere Learning
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4. เมื่อเพิ่มไฟล์งานแล้วกดปุ่ม “ส่ง”

4



5. หน้าต่างเม่ือครูผู้สอนตรวจงานแล้ว

5.2

5.1

5.3

6.1

6.2

6. กรณีผู้สอนให้งานด้วย Googleฟอร์ม

5.1 คะแนนท่ีนักเรียนได้รับ

5.2 เมื่อครูผู้สอนตรวจงานและให้คะแนนจะข้ึนข้อความ “ให้คะแนนแล้ว”

5.3 หากครูผู้สอนแก้ไขงานนักเรียนเพ่ิมงานใหม่และกด ”ส่งอีกครั้ง”

6.1 เปิดลิงก์ Google ฟอร์ม ท่ีครูผู้สอนได้แนบไว้

6.2 เมื่อนักเรียนท าเสร็จกลับมาท่ีหน้างานนัน้ แล้วกด “ท าเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น”



การเข้าเรียนแบบ Conference
ผ่าน Meet บน Google Classroom

1. ในแถบของช่ือช้ันเรียนจะพบลิงก์เข้าช้ันเรียน Conference ท่ีครูผู้สอนสร้างไว้

2. ตรวจสอบวันเวลานัดหมายท่ีครูผู้สอนโพสต์ไว้ในหน้าสตรีมของช้ันเรียน

2

1

3

3. เมื่อพบหน้าจอดังภาพกด “เข้าร่วมเลย/Join now” นักเรียนจะเข้าเรียนแบบ
Conference เรียบร้อยแล้ว


