


คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 1 

งานสารบรรณ 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 2 

 

 
 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 3 

งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ 

ข้ันตอนการขอใชรถยนต 

 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 4 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 5 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 6 

งานสวัสดิการ 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 7 

งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 8 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 9 

 

 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 11 

งานโภชนาการ และน้ำด่ืม 

แนวปฏิบัติการใชโรงอาหาร 

1. เขาแถวซื้ออาหารตามลำดับกอนหลัง 

2. ไมพูดคุยหยอกลอเสียงดัง ขณะเขาแถวซื้ออาหารและรับประทานอาหาร 

3. เก็บภาชนะคืนตามท่ีจุดกำหนด 

4. หามนำอาหาร แกวน้ำ และภาชนะจาน ถวย ชอน สอม ออกนอกโรงอาหาร 

5. เวลาในการจำหนายอาหาร 

เวลาเชา  เวลา 06.00 น. - 07.40 น. 

กลางวัน  ระดับ ม.ตน  เวลา 10.50 - 11.40 น. 

ระดับ ม.ปลาย  เวลา 11.40 - 12.30 น. 

เย็น   ระดับ ม.ตน เวลา 15.00 - 17.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการใหบริการกลุมบริหารท่ัวไป โรงเรียนมหรรณพาราม หนา 12 

งานอนามัย 

แนวการใหบริการ 

1. ใหบริการสุขภาพอนามัย วันราชการต้ังแต 07.30 - 16.00 น. 

2. ใหการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลเบ้ืองตนแกนักเรียนจัดสงนักเรียนรักษาท่ีโรงพยาบาลกรณีเจ็บปวย

ฉุกเฉินเฉพาะราย 

3. การตรวจคัดกรอง COVID-19 กรณีเปนกลุมเสี่ยงสูงที่มีอาการ เบื้องตนดวย ATK เบื้องตนกอนแจง

ผูปกครอง 

4. จัดใหนักเรียนไดนอนพักในหองพยาบาล กรณีไมสามารถเขาเรียนได 

5. ติดตอ แจงใหผูปกครองทราบเมื่อนักเรียนเจ็บปวย กรณีตองพบแพทย 

6. ใหคำแนะนำสงปรึกษาตอแพทย ที่ศูนยบริการสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลที่ระบุไวในบัตรประกัน

สุขภาพ 

7. จัดตรวจสุขภาพนักเรียนประจำป ใหคำแนะนำดานสุขภาพอนามัย 

8. จัดกิจกรรม โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย และควบคุมปองกันโรคติดตอการประกันภัยอุบัติเหตุ

สำหรับนักเรียนคุมครองความสูญเสียอันเกิดจากการบาดเจ็บทางรางกายของผูเอาประกันโดยอุบัติเหตุตลอด  

24 ช่ัวโมงประกันเฉพาะอุบัติเหตุ 

 

กรณีเด็กนักเรียนเกิดอุบัติหตุขณะชวงวันเสาร-วันอาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ-ชวงปดเทอม 

ㆍเมื่อผูปกครองนำสงโรงพยาบาลใหสำรองจายไปกอน 

ㆍ ขอใบรับรองแพทย (แพทยระบุเกิดจากอุบัติเหตุ พรอมใบเสร็จ นำสงเจาหนาที่พยาบาล เพื่อติดตอ

สงเรื่องใหบริษัทประกันฯ 

 

การเบิกเงินจากคาประกันภัยอุบัติเหตุ 

1. นำใบเสร็จจายเงินและใบรับรองแพทย (แพทยระบุสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดวยทุกครั้ง) สงเบิกท่ีหัองพยาบาล 

2. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ท่ีนำมาเบิกจากโรงพยาบาลของรัฐเอกชน และคลินิก ตลอด 24 ช่ัวโมง 

3. รายการท่ีเบิกไมได 

ㆍคาเวชภัณฑ 2 (คาไมค้ำ, สายพยุงแขน, รถเข็น) ㆍคาบริการโรงพยาบาล คาบัตร 

ㆍเรื่องเกี่ยวกับฟน (บริษัทพิจารณารายจาย) 

 



 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนมหรรณพาราม  

  



 
 

 

 

ส ำหรับกำรขอเอกสำรทำงกำรศึกษำจะแบ่งกลุ่มผู้รับบริกำรออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อง่ำยต่อกำรกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์ม 
ดังน้ี 
 1. นักเรียนปัจจุบัน 
 2. นักเรียนจบกำรศึกษำแล้ว (ท ำใบปพ.1 หำย) 
 3. นักเรียนไม่จบกำรศึกษำ  

ประเภทของเอกสารทางการศกึษา จ าแนกตามแผนผงัดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

   - ใบรับรองการเปน็นักเรียน           - ปพ. 1       - ปพ. 1 
   - ใบรับรองผลการเรียน                (แนบรูปถ่ำยขนำด 1.5 น้ิว 1 รูป)               
   (แนบรูปถ่ำยขนำด 1.5 น้ิว 1 รูป) 
   - ปพ. 6 
   - ปพ. 1 
   (แนบรูปถ่ำยขนำด 1.5 น้ิว 1 รูป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารทางการศึกษา 

นักเรยีนปัจจบุัน นักเรยีนจบการศกึษาแล้ว นักเรยีนไม่จบการศึกษา 

(แนบรูปถ่ำยขนำด 1.5 น้ิว 1 รูป) 
 



 
 

 

 

ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศกึษา 
1. ผู้รับบริกำรติดต่อเขียนใบค ำร้องขอเอกสำรทำงกำรศึกษำที่ห้องวิชำกำร  
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนด้วยตัวบรรจง  
 ** กรณีที่ต้องแนบรูปถ่ำยขนำด 1.5 นิ้ว จ ำนวน 1 รูป มีดังนี ้

- ขอใบรับรองผลกำรเรียนว่ำมีผลกำรเรียนว่ำมีผลกำรเรียนรวมเฉลี่ยทั้งสิ้น (GPA)  
- ขอใบปพ.1 (transcript)  หรือใบแสดงผลกำรเรียนรำยวิชำของผู้เรียน 

    ##นักเรียนปัจจบุนั 
            รูปถ่ำยนักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนมหรรณพำรำม หน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวม
แว่นตำด ำ และไม่สวมใส่ เครื่องประดับใดๆทั้งสิ้น ทรงผมสุภำพ ไม่ปิดหน้ำผำก  ขนำด 1.5 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่
เกิน 6 เดือน 
    ##นักเรียนจบการศึกษาแล้ว และ นักเรียนไมจ่บการศึกษา 
 รูปถ่ำยสวมเส้ือเช้ิตสีขำว หน้ำตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตำด ำ และไม่สวมใส่เครื่องประดับใด 
ๆทั้งสิ้น ทรงผมสุภำพไม่ปิดหน้ำผำก ขนำด 1.5 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
3. รอเอกสำรประมำณ 3-5 วันท ำกำร (หำกเอกสำรเสร็จแล้ว นำยทะเบียนจะโทรแจ้งผู้รับบริกำรตำมเบอร์
โทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม) 

4. ผู้รับบริกำรเข้ำมำรับเอกสำรที่ห้องวิชำกำร พร้อมลงชื่อในสมุดเซ็นรับเอกสำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มค าร้องขอเอกสารทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

 

 

 โรงเรียนมหรรณพำรำม 
วันที่ ......... เดือน .............................  พ.ศ. ................ 

 

เรื่อง  ขอใบรับรอง 
เรยีน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหรรณพำรำม 
   

 ข้ำพเจ้ำ (ชื่อนักเรยีน) .....................................................  นำมสกุล ................................................................ 
เลขประจ ำตัวนักเรียน ...................................  เกิดวันที่ ..............  เดือน ....................................... พ.ศ. ..................... 
บิดำชื่อ นำย..............................................  นำมสกุล .............................................  
มำรดำชื่อ ( โปรดระบคุ ำน ำหน้ำชื่อ นำงสำว / นำง) ..........................................  นำมสกุล 
........................................................  นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ........ /........  เบอร์โทรศัพท์ทีส่ำมำรถติดต่อ
ได้ .........................................................   

มีควำมประสงค์จะขอ (ใส่เครื่องหมำยหมำย ✔ ในช่อง □ ให้ตรงกับเอกสำรที่ต้องกำร) 

 □  ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน  (ไม่รับรองผลกำรเรียนในใบดังกล่ำว) 

  □  ใบรับรองผลกำรเรียนว่ำมีผลกำรเรยีนว่ำมีผลกำรเรยีนรวมเฉลี่ยทั้งสิ้น (GPA)  
                นักเรียนจะตอ้งแนบรูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิวเท่าน้ัน  มากับค าร้อง  แล้วทางทะเบยีนจึงจะด าเนินการให้ 

□  ปพ.6 หรือใบแสดงผลกำรเรียน ................ ภำคเรียน 

□  ปพ.1 (transcript)  หรือใบแสดงผลกำรเรยีนรำยวิชำของผูเ้รยีนของสถำนศึกษำ .......... ภำคเรียน 
      นักเรียนจะต้องแนบรูปถ่ายขนาด 1.5 น้ิวเท่าน้ัน  มากับค าร้อง  แล้วทางทะเบียนจึงจะด าเนินการให้ 
 
 

เพื่อน ำไปใช้ ................................................................  ระบุสถำนทีน่ ำไปใช้ ................................................................. 
 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดอนญุำตตำมควำมประสงค์ด้วย 
 

                           ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

                 ลงชื่อ ............................................................. 
                                (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณา เขียนตัวบรรจงและกรอกให้ความให้ชัดเจน  และมารบัเอกสารได้  หลังจากย่ืนค าร้อง 
ประมาณ 3 วันท าการ  ก่อนเวลา  16.00 น.  และแต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย 

 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ 
     - ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นนักเรียนของโรงเรยีนจริง 
     - เห็นควรลงนาม 
               ลงชื่อ........................................................... 
    (นางสาวจันทรเ์พ็ญ  ภิญโญวงศ์) 
                          รองผู้อ านวยการกลุม่บรหิารวิชาการ 
   

ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
       (   )  อนุมัติ 
       (   )  ไม่อนุมัติ 
 ว่าที่ร้อยตรี................................................. 
              (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม 
   



 
 

 

 

          โรงเรียนมหรรณพำรำม 
                       วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ. ............ 
เรื่อง ขอส ำเนำ ปพ 1 , รบ 1 ต , รบ 1 ป 
เรยีน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   โรงเรียนมหรรณพำรำม 
  ข้ำพเจ้ำ...............................................................นำมสกุล................................................................. 

เลขประจ ำตัว......................มีควำมประสงค์จะขอหลักฐำนกำรศึกษำ ⬜ ปพ 1 , ⬜ รบ 1 ม.ต้น , ⬜ รบ 1 ม.ปลำย 
เกิดวันที่ .............. เดือน .................................. พ.ศ.................... 
ข้ำพเจ้ำได้ออกจำกโรงเรียนมหรรณพำรำม เมื่อวันที่ ..................... เดือน ....................................... พ.ศ. .................... 
ขณะลำออก ข้ำพเจ้ำ 

⬜จบหลักสูตร ม.3  และได้รับเอกสำรไปแล้ว  แต่ท ำหำย        ให้ระบุปทีี่จบ.........ขณะน้ันอยู่ห้อง........เลขที่ในห้อง….……… 

⬜จบหลักสูตร ม.3  แล้วติดธุระไมไ่ด้มำรบัเอกสำรดังกล่ำว ให้ระบุปทีี่จบ...........ขณะน้ันอยู่ห้อง........เลขที่ในห้อง………… 

⬜จบหลักสูตร ม.6  และได้รับเอกสำรไปแล้ว  แต่ท ำหำย  ให้ระบุปทีี่จบ...........ขณะน้ันอยู่ห้อง.......เลขที่ในห้อง………… 

⬜จบหลักสูตร ม.6  แล้วติดธุระไมไ่ด้มำรบัเอกสำรดังกล่ำว ให้ระบุปทีี่จบ.............ขณะน้ันอยู่ห้อง......เลขที่ในห้อง………… 
เพื่อน ำไปใช.้......................................................สถำนที่ที่จะน ำไปใช.้........................................................................... 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

            ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

      ลงชื่อ................................................................. 
      (........................................................................) 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อกลับได้ทันที.......................................ระบุช่ือผู้ให้ติดต่อ........................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ 
     - ตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็นนักเรียนของโรงเรยีนจริง 
     - เห็นควรลงนำม 
 

           ลงชื่อ........................................................... 
         (นำงสำวจันทรเ์พ็ญ  ภิญโญวงศ์) 
       รองผู้อ ำนวยกำรกลุม่บรหิำรวิชำกำร 
   

ความคิดเห็นผูอ้ านวยการ 
       (   )  อนุมัติ 
       (   )  ไม่อนุมัติ 
  ว่ำที่ร้อยตรี........................................... 
                   (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหรรณพำรำม 
   



 
 

 

 

            
โรงเรียนมหรรณพำรำม 

            วันที.่...........เดือน.........................พ.ศ. ............ 
เรื่อง ขอส ำเนำ ปพ 1 , รบ 1 ต , รบ 1 ป 
เรยีน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   โรงเรียนมหรรณพำรำม 
 
  ข้ำพเจ้ำ....................................................นำมสกุล................................................เลขประจ ำตัว...................... 

เกิดวันที.่.....เดือน.............พ.ศ.......มีควำมประสงค์จะขอหลักฐำนกำรศึกษำ ⬜ปพ 1 ,⬜รบ 1 ม.ต้น ,⬜ รบ 1 ม.ปลำย 
ข้ำพเจ้ำได้ออกจำกโรงเรียนมหรรณพำรำม เมื่อวันที่ ........................ เดือน ......................................... พ.ศ. .................... 
ขณะลำออก ข้ำพเจ้ำ 

⬜ไม่จบหลักสูตร ม.3  ให้ระบุปีที่ออกจำกโรงเรียน...................ขณะนัน้อยูช่ั้น ม................ห้อง..............เลขที่ในห้อง………..........… 

⬜ไม่จบหลักสูตร ม.6  ให้ระบุปีที่ออกจำกโรงเรียน...................ขณะนัน้อยูช่ั้น ม................ห้อง..............เลขที่ในห้อง………..........… 
เพ่ือน ำไปใช้....................................................................สถำนที่ที่จะน ำไปใช.้................................................................................. 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

            ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

      ลงชื่อ................................................................. 
        (........................................................................) 
เบอร์โทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่กลับไดท้ันท.ี.................................................ระบุช่ือผู้ใหต้ิดต่อ........................................... 
กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ กรุณาเขียนตัวบรรจงทุกอักษร 

ชื่อนักเรียน................................................................................................เลขประจ ำตัวนักเรียน ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ 
เลขบัตรประชำชน 13 หลัก ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜ ⬜  
เกิดวันที.่...............................................ศำสนำ...............................เชื้อชำติ....................................สัญชำติ................................. 
บิดำชื่อ-สกุล...................................................................................................................... ........................................................... 
มำรดำชื่อ-สกุล ( โปรดระบคุ ำน ำหน้ำ นำง , นำงสำว )………....................................................................................................... 
ก่อนที่จะมำเรียนโรงเรียนมหรรณพำรำม  ได้เรียนอยู่ชั้น...............ชื่อโรงเรียนเดิม...........................จังหวัด................................ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยธรุกำรเป็นผู้กรอก ⬜ ช ำระเงินแล้ว  ครบถ้วนตำมใบเสร็จเล่มที.่.........................เลขที.่.................................... 

        ⬜ ยังค้ำงช ำระเงินจ ำนวน..............................................................................................บำท 
 
 

                ลงชื่อ.......................................................ฝ่ำยธุรกำร 

 
 
 

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ 
     - ตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็นนักเรียนของโรงเรยีนจริง 
     - เห็นควรลงนำม 
 

       ลงชื่อ........................................................... 
    (นำงสำวจันทรเ์พ็ญ  ภิญโญวงศ์) 
   รองผู้อ ำนวยกำรกลุม่บรหิำรวิชำกำร 
   

ความคิดเห็นผูอ้ านวยการ 
       (   )  อนุมัติ      (   )  ไม่อนุมัติ 

             ว่ำที่ร้อยตรี.............................................. 
                    (เฉลิมรัฐ  ต่ิงอ่วม) 
       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหรรณพำรำม 



 
 

 

 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย โรงเรียนมหรรณพารามจึงได้ก าหนดนโยบาย
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ สพฐ. ดังนี้ 

1. ON-SITE  เรียนที่โรงเรียน แต่ให้มีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ตำมแนวทำงที่ ศบค. ก ำหนด  

2. ON-Demand เรียนผ่ำนแอปพลิเคชัน ผ่ำนช่องทำง Google Classroom Youtube 
3. ONLINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม Google Classroom  
4. ON Hand เรียนโดยกำรน ำหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบงำน ใบควำมรู้ ไปเรียนรู้ที่บ้ำนภำยใต้ควำม

ช่วยเหลือของผู้ปกครองและครู 
ช่องทางการสอนของครู 

Googel Classroom แอปพลิเคชันช้ันเรียนออนไลน์ 
Line แอปพลิเคชันส ำหรับแจ้งข้อมูลข่ำวสำร ช่องทำงในกำรเข้ำเรียนออนไลน์ 
Facebook แอปพลิเคชันส ำหรับแจ้งข้อมูลข่ำวสำร ช่องทำงในกำรเข้ำเรียนออนไลน์ 
Google Meet แอปพลิเคชันกำรประชุมทำงวิดิโอ 
Zoom แอปพลิเคชันกำรประชุมทำงวิดิโอ 
Youtube  แอปพลิเคชันสื่อกำรเรียนรู้ 
 

แนวปฏิบัติส าหรับครูประจ าวิชา 
1. ข้ันเตรียมการสอน 
 1.1  จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยใช้แบบฟอร์ม และส่งทำง Google drive      
                ภำยในระยะเวลำที่กลุ่มบริหำรวิชำกำรก ำหนด เพื่อให้ทรำบกระบวนกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้  
                ในแต่ละคำบเรียน 

1.2  จัดเตรียมสื่อกำรสอน และภำระงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรสอนตำมตำรำง 
1.3  ส่งช่องทำงกำรสอนของทุกรำยวิชำ ผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เป็นคณะกรรมกำร 
      ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 

2. ข้ันสอน 
2.1  เช็คชื่อนักเรียนที่เข้ำเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ ด้วยแอปพลิเคชัน Student Care 
2.2  เข้ำสอนนักเรียนใน Google Classroom ตำมตำรำงสอน โดยใช้สื่อกำรสอน  
      และมอบหมำยภำระงำนให้แก่นักเรียน 
2.3  ก ำกับดูแลนักเรียนให้ศึกษำเน้ือหำ และส่งภำระงำนให้ตรงตำมเวลำ  
 
 
 



 
 

 

 

3. ข้ันหลังสอน 
 3.1  กรอกข้อมูลรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยคำบใน Student Care ภำยในเวลำ 18.00 น.      
                 ของวันที่ท ำกำรสอน 
 3.2  ตรวจภำระงำนที่ได้มอบหมำยให้นักเรียนท ำ รวมทั้งติดตำมกำรส่งงำนของนักเรียนกรณีที่นักเรียน 
                 ยังไม่ส่งงำนตำมก ำหนดเวลำ และประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำเพื่อช่วยก ำกับติดตำมนักเรียน 
แนวปฏิบัติส าหรับครูท่ีปรึกษา 

1. แจ้ง / ท ำควำมเข้ำใจผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 

2. ส ำรวจควำมพร้อมของนักเรียนในกำรเรียนออนไลน์  (กรณีนักเรียนไม่มีอุปกรณส ำหรับกำรเรียนกำรสอน

ออนไลน์  ให้ประสำนงำนกับครูประจ ำวิชำ  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเรียนที่บ้ำนได้โดยหนังสือเรียนหรือ

แบบฝึกหัด 

3. ส่งแบบสรุปช่องทำงกำรสอนให้นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรเรียน 

4. ก ำกับ  และติดตำมนักเรียนให้นักเรียนเข้ำเรียนออนไลน์ตำมตำรำงเรียน  

(แจ้งผู้ปกครองกรณีนักเรียนไม่เข้ำเรียน) 

แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน 
1. ศึกษำช่องทำงกำรเข้ำเรียนของรำยวิชำต่ำงๆจำกครูที่ปรึกษำ 
2. เตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนตำมช่องทำงที่ครูประจ ำรำยวิชำก ำหนด  
   เช่น กำรเข้ำร่วมชั้นเรียนใน Googel Classroom กำรเข้ำร่วมกลุ่มไลน์ ฯลฯ 
3. เข้ำเรียนตำมตำรำงเรียนปกติ 
4. ส่งภำระงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย และตรวจสอบผลจำกครูผู้สอน 

 

*กรณีนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ เน่ืองจากไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์  
ให้นักเรียนแจ้งครูท่ีปรึกษา เพ่ือให้ครูท่ีปรึกษาประสานงานกับครูประจ าวิชา 
 
แนวปฏิบัติส าหรับนักเรียนเม่ือถึงคาบเรียน 

- เข้ำสู่ชั้นเรียนออนไลน์ (Googel Classroom) ของรำยวิชำตำมวันเวลำที่ก ำหนดในตำรำงเรียน 
- ศึกษำเน้ือหำของบทเรียนผ่ำนกำรสอนของครูหรือสื่อกำรสอนที่ครูก ำหนด 
- ตอบค ำถำม ท ำแบบฝึกหัด ภำระงำนส่งครู ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
- ตรวจสอบผลกำรส่งงำนจำกครู 

 
*กรณีท่ีนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ ขอให้แจ้งครูประจ าวิชา หรือครูท่ีปรึกษาทันที พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลเป็น
รายช่ัวโมง 
 
 
 



 
 

 

 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ปกครอง 
- ติดต่อและสื่อสำรกับครูที่ปรึกษำ เพื่อรับทรำบช่องทำงกำรเข้ำเรียนรำยวิชำต่ำงๆ ของนักเรียน 
- จัดเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ให้พร้อมส ำหรับกำรเรียนของนักเรียน 
- ก ำกับ ดูแล ติดตำมนักเรียนให้เข้ำเรียนออนไลน์ตำมตำรำงเรียน และส่งภำระงำนหรือแบบฝึกหัด         
  ตำมที่ครูก ำหนด 

 
กรณีนักเรียนไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ 
นักเรียน แจ้งครูที่ปรึกษำ กรณีที่นักเรียนไม่สำมำรถเข้ำเรียนออนไลน์ได้ เน่ืองจำกไม่มีควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์  
ครูท่ีปรึกษา แจ้งรำยชื่อนักเรียนที่ไม่สำมำรถเข้ำเรียนออนไลน์ได้ ให้ครูประจ ำวิชำทรำบ  
ครูประจ าวิชา มอบหมำยภำระงำนหรือชิ้นงำนให้นักเรียนได้เรียนและท ำงำนที่บ้ำนได้ (ON Hand) 
ครูท่ีปรึกษา นัดหมำยนักเรียนมำที่โรงเรียน หรือเดินทำงไปเยี่ยมบ้ำนนักเรียนเพื่อมอบหมำยภำระงำนให้แก่นักเรียน 
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