คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

นโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย
ส่ ง ผลให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
กาหนดนโยบายการเรี
ยนการสอนช่
ง COVID-19 ในรูปแบบออนไลน์
คู่มือการจั
ดการเรียวนการสอนออนไลน์
แบ่งเป็นระยะต่าง โรงเรี
ๆ ดังนีย้ นแกลง“วิทยสถาวร”

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

1.ระยะทดลอง

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เป็นการทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ด้วยการให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน

2.การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เริ่มเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กรณีที่สถานการณ์ COVID-19
กรณีที่สถานการณ์ COVID-19
คลี่คลาย
ไม่คลี่คลาย
จะมีการเรียนการสอนปกติ
จะเป็นการเรียนการสอน
ในโรงเรียน โดยมีการเว้นระยะห่าง
ในระบบออนไลน์ โดยจะมี
ทางสังคม (Social Distance)
การประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ (ON - LINE)

1.

นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มไลน์กับครูผู้ดูแลในแต่ละรายวิชา

3.

นักเรียนรับชมตามเวลาในตารางสอน

4.

นักเรียนส่งใบงานทุกสัปดาห์ที่เรือนรับรอง

5.

มีการเช็คชื่อนักเรียนทุกรายวิชา

6.

ครูผู้ดูแลประเมินผลการเรียน

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
นักเรียนรับเอกสารการเรียนที่เรือนรับรองทุกสัปดาห์
2. ในสถานการณ์กหรื
ารแพร่
ระบาดของ
อ Print
เอกสารเองCOVID-19

ช่องทางการเรียนออนไลน์ (ON - LINE)

นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ (ON - lINE) ตามช่องทางดังนี้

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ช่วงเวลา

มัธยม ชมสด : 08.30 – 13.30 น.
ย้อนหลัง : รอบ 1: 14.30 น. รอบ 2: 20.30 น.

ชมได้ทุกเวลา
(รวมทั้งแอปพลิเคชั่น DLTV)

ระดับชั้น
ที่ออกอากาศ

ดิจิทัลทีวี
(Digital TV)

ทีวีดาวเทียม
Ku Band (จานทึบ)

ลิ้งก์เว็บไซต์
www.dltv.ac.th

ลิ้งก์ยทู ูป
YouTube Chanel

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ช่อง 46

ช่อง 192

https://www.dltv.ac.th/
streaming?ch=DLTV7

https://cutt.ly/LyQ2nee

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ช่อง 47

ช่อง 193

https://www.dltv.ac.th/
streaming?ch=DLTV8

https://rb.gy/v1i3qh

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ช่อง 48

ช่อง 194

https://www.dltv.ac.th/
streaming?ch=DLTV9

https://rb.gy/zxm09v

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ช่อง 49

ช่อง 198

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ช่อง 50

ช่อง 199

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ช่อง 51

ช่อง 200

-

-

ชื่อช่อง
DLTV

วิธีการรับชมย้อนหลังออนไลน์ (ON - LINE)

1.วิธีการรับชมย้อนหลังออนไลน์ DLTV

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1) เข้าสูโรงเรี
่เว็บไซต์
www.dltv.ac.th/Home
ยนแกลง“วิ
ทยสถาวร”
2) เลือกเมนูชมย้อนหลัง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
3) เลือกระดับชั้นของตน
4) เลือกรายวิชาและเรื่องที่ครูผสู้ อนกาหนด

2.รับชมย้อนหลังออนไลน์ผ่าน DLIT
1) เข้าสู่เว็บไซต์ www.dlit.ac.th/home.php
2) เลือกระดับชั้นของตน
3) เลือกรายวิชาและเรื่องที่ครูผสู้ อนกาหนด

คาแนะนาสาหรับผู้ปกครอง
ในการจัดการเรียนสอนออนไลน์ (ON - LINE)
1.การส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน

คู่มือการจั
ดการเรี
ยนการสอนออนไลน์
- ช่วยกระตุ
้นเตือนให้
เปิดรายการเรี
ยนการสอนเมื่อถึงเวลา
ยนแกลง“วิ
ทยสถาวร”
- จัดเวลาเรีโรงเรี
ยนในแต่
ละวันให้ครบถ้
วนตามตารางเรียน
การแพร่
ระบาดของ
COVID-19
-ในสถานการณ์
หากสังเกตบุตรหลานไม่
สนใจเรี
ยนหรือเหนื
อ่ ยล้า
ควรให้หยุดพักสายตาหรือดื่มน้า
- ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทาแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมาย
- เวลาว่างให้ออกกาลังกายหรืองานอดิเรกที่เป็นประโยชน์
เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจานเป็นต้น
2.ให้กาลังใจและสังเกตพฤติกรรม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุตรหลานให้มีความพร้อมใน
การเรียน
3.กรณีมีข้อสงสัย

- สอบถามได้ที่ครูประจาชั้นหรือครูผดู้ ูแล

ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ระยะทดลอง (18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563)
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ระยะทดลอง (18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563)
รายวิชาที่สอนออกอากาศทางโทรทัศน์ดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน/เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 – 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 – 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 – 11.30

จันทร์

ท21101
ภาษาไทย

ค21103
คณิตศาสตร์

อ21101
ภาษาอังกฤษ

ส21105
สังคมศึกษา

ท21101
ภาษาไทย

ค21103
คณิตศาสตร์

อังคาร

ชั่วโมงที่ 5
12.30 – 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 – 14.30

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ค21103
คณิตศาสตร์

ส21102
ประวัติศาสตร์

ว21104
การออกแบบและเทคโนโลยี

พักกลางวัน

พุธ

ชั่วโมงที่ 4
11.30 – 12.30

ว21103
วิทยาศาสตร์

ศ21101
ศิลปะ

พฤหัสบดี

ว21103
วิทยาศาสตร์

อ21101
ภาษาอังกฤษ

ท21101
ภาษาไทย

ส21105
สังคมศึกษา

ศุกร์

อ21101
ภาษาอังกฤษ

ส21103
พระพุทธศาสนา

พ21101
สุขศึกษา

ศ21101
ศิลปะ

รายวิชาที่สอนออกอากาศทางโทรทัศน์ดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมงที่ 1
08.30 – 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 – 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 – 11.30

จันทร์

ค22103
คณิตศาสตร์

อ22101
ภาษาอังกฤษ

ว22103
วิทยาศาสตร์

ศ22101
ศิลปะ

อังคาร

อ22101
ภาษาอังกฤษ

ค22103
คณิตศาสตร์

ส22105
สังคมศึกษา

ศ22101
ศิลปะ

พุธ

ส22105
สังคมศึกษา

ท22101
ภาษาไทย

ค22103
คณิตศาสตร์

พฤหัสบดี

ท22101
ภาษาไทย

ศุกร์

ส22103
พระพุทธศาสนา

ว22103
วิทยาศาสตร์

ท22101
ภาษาไทย

อ22101
ภาษาอังกฤษ

ชั่วโมงที่ 4
11.30 – 12.30

พักกลางวัน

วัน/เวลา

ชั่วโมงที่ 5
12.30 – 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 – 14.30

ว22104
การออกแบบและเทคโนโลยี
ส22102
ประวัติศาสตร์

พ22101
สุขศึกษา

ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ระยะทดลอง (18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563)
รายวิชาที่สอนออกอากาศทางโทรทัศน์ดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน/เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 – 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 – 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 – 11.30

จันทร์

ส23105
สังคมศึกษา

ท23101
ภาษาไทย

ค23103
คณิตศาสตร์

อังคาร

ชั่วโมงที่ 4
11.30 – 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 – 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 – 14.30

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ค23103
คณิตศาสตร์

ว23104
การออกแบบและเทคโนโลยี

ว23103
วิทยาศาสตร์

พ23101
สุขศึกษา

พักกลางวัน

พุธ

อ23101
ภาษาอังกฤษ

ส23105
สังคมศึกษา

ท23101
ภาษาไทย

ส23102
ประวัติศาสตร์

พฤหัสบดี

ค23103
คณิตศาสตร์

ท23101
ภาษาไทย

อ23101
ภาษาอังกฤษ

ศ23101
ศิลปะ

ศุกร์

ว23103
วิทยาศาสตร์

อ23101
ภาษาอังกฤษ

ส23103
พระพุทธศาสนา

ศ23101
ศิลปะ

รายวิชาที่สอนออกอากาศทางโทรทัศน์ดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมงที่ 1
08.30 – 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 – 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 – 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 – 12.30

จันทร์

ท31101
ภาษาไทย

ค31103
คณิตศาสตร์

ว31105
เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
กฎหมายน่ารู้

อังคาร

อ31101
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ)

ส31101
สังคมศึกษา

ว31246
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

พุธ

รายวิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ

ค31103
คณิตศาสตร์

ศ31101
ศิลปะ

พฤหัสบดี

ท31101
ภาษาไทย

ง31101
การงานอาชีพ

วิทยาศาสตร์ (ดาราศาสตร์)
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ)

เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศที่ 2

ศุกร์

อ31101
ภาษาอังกฤษ

พ31101
สุขศึกษา

ส31101
สังคมศึกษา

เสริมทักษะภาษาไทย

พักกลางวัน

วัน/เวลา

ชั่วโมงที่ 5
12.30 – 13.30

วิทยาศาสตร์ (เคมี)
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ)

ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์
ระยะทดลอง (18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563)
รายวิชาที่สอนออกอากาศทางโทรทัศน์ดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมงที่ 1
08.30 – 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 – 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 – 11.30

ท32101
ภาษาไทย

ค32103
คณิตศาสตร์

ว32107
การออกแบบเละเทคโนโลยี

อ32202
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ

อ32101
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ (เคมี)
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)

ส32102
สังคมศึกษา

เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศที่ 2

พุธ

ส32105
ประวัติศาสตร์ไทย

ค32103
คณิตศาสตร์

ศ32101
ศิลปะ

พฤหัสบดี

ท32101
ภาษาไทย

ง32101
การงานอาชีพ

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)

ศุกร์

อ32101
ภาษาอังกฤษ

พ32101
สุขศึกษา

ส32102
สังคมศึกษา

วัน/เวลา

จันทร์

อังคาร

ชั่วโมงที่ 4
11.30 – 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 – 13.30

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
พักกลางวัน

วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์ (กายภาพ)

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
วิทยาศาสตร์ (ชีวภาพ)
วิทยาศาสตร์ (ประวัติวรรณคดี)

รายวิชาที่สอนออกอากาศทางโทรทัศน์ดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วัน/เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 – 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 – 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 – 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 – 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 – 13.30

จันทร์

ท33101
ภาษาไทย

ค33103
คณิตศาสตร์

ส33101
ประวัติศาสตร์ไทย

อังคาร

อ33101
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

ส33102
สังคมศึกษา

พุธ

ค33103
คณิตศาสตร์

ศ33101
ศิลปะ

วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

พฤหัสบดี

ท33101
ภาษาไทย

ง33201
การงานอาชีพ

วิทยาศาสตร์ (เคมี)
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

อ33202
รายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ

ศุกร์

อ33101
ภาษาอังกฤษ

พ33101
สุขศึกษา

ส33102
สังคมศึกษา

เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศที่ 2

วรรณคดีมรดก

พักกลางวัน

เรียนรู้อาเซียน

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

Learn From Home
คู่มือการจัดอยูการเรี
นการสอนออนไลน์
่บ้านก็เรียยนได้
นะครับ
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน

โรงเรียนอาจหยุดได้
แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ด้วยรักและห่วงใย...ผู้ปกครอง ว.ส.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ถึงผู้ปกครองชาว ว.ส. ทุกท่าน และลูกเหลืองแดงทุกคน
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
“ไม่พร้อมไม่เป็นไร”
ในสถานการณ์ก“ไม่
ารแพร่
ระบาดของ COVID-19
ต้องซื้อ TV ใหม่”
“ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่”
“ไม่ต้องติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง”

เพราะเมื่อเปิดภาคเรียน
นักเรียนจะได้เรียนครบ
ตามที่หลักสูตรกาหนด

“ไม่ได้เรียนออนไลน์ ไม่ใช่ปัญหา”
นายสมนึก คฤคราช
ผู้อานวยการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

