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ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

       ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม 
                  7 พฤษภาคม 2563  ครูและบุคลากรโรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อเข้าร่วมการอบรมการจัดการ

เรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

8 - 17 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพนัธใหความรแูกนักเรียนและผูปกครอง สํารวจความพรอม  

ในการเรียน สาํรวจความตองการกลองรับสัญญาณดิจิทลั สํารวจผลกระทบจาก COVID -19  

เพื่อเตรียมการชวยเหลือนักเรียนผานทุกชองทางที่สามารถสื่อสารกับนักเรยีนและผูปกครองได้ 
      

ระยะที่ 2 ทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 นักเรียนและครูรวมทดลองระบบการเรียนการสอน ทางไกลดวย

การใหนักเรียนเรียนที่บาน แลวสะทอนปญหาผานครูที่ปรึกษา 
 

ระยะที่ 3 เปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 

 

 
 

ระยะที่ 4 การทดสอบและการรศึกษาต่อ 
30 เมษายน 2564 ปดภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2563   

1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564 สอบ O-NET สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ TCAS GAT PAT30 

เมษายน 2564 ปดภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2563 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564 สอบ O-NET 

สอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ TCAS GAT PAT 
              http://www.banaonambor.ac.th                           เฟสบุคโรงเรียนบา้นอ่าวน า้บ่อ 
                 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 076-391214 
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แนวปฏิบัติ  ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม 

 

 

 

 
 

 

 ✤ ครูและบุคลากรร่วมอบรมเพื่อเตรยีมความพร้อม  

และวางแผนจัดการเรยีนการสอน 

 

 

 

 

  

 
 

    ✤ สำรวจความพร้อมเพื่อเขา้ถึงทกุปัญหาของนักเรียนและหาแนวทางชว่ยเหลือ 

    ✤ ประชาสมัพันธ์ทั่วถึง ชัดเจน ใช้ทุกช่องทางการสื่อสาร ด้วยความรว่มมือของครูทุกคน 

    ✤ดำเนินการตามระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเขม้แข็ง แตต่้องคำนึงถึงความปลอดภัย 

    ของทั้งครแูละนักเรียนเป็นสำคัญ    
 

              http://www.banaonambor.ac.th                           เฟสบุคโรงเรียนบา้นอ่าวน า้บ่อ 
                 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 076-391214 
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แนวปฏิบตัิ  ระยะที่ 2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
              http://www.banaonambor.ac.th                           เฟสบุคโรงเรียนบา้นอ่าวน า้บ่อ 
                 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 076-391214 

 

ครูที่ปรึกษาสรุปจํานวนนักเรียน/รายงานปัญหาต่อฝ่ายวิชาการ

ครูฝ่ายวิชาการทํารายงานสุปเป็นรายวันเสนอผู้อํานวยการ

ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อแนะนําการใช้สื่อ DLTV

ครูประจําวิชานําใบงานมาตรวจเช็ค/รายงานเป็นสัปดาห์

ครูที่ปรึกษาสร้าง line กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง

ครูประจําวิชา จัดทําใบงาน ประกอบการสอน

ครูที่ปรึกษารวบรวมใบงาน  นัดผู้ปกครองมารับใบงาน พร้อมชี้แจง

ครูที่ปรึกษาเช็คชื่อการเข้าเรียนออนไลน์และสํารวจปัญหารายวัน  

ครูที่ปรึกษา/ครูประจําวิชา ให้คําแนะนําระหว่างเรียน
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับชั้นอนุบาล 2-3 
07.00-08.30 รายงานตัวเข้าเรียน ทางโทรศัพท์ Line อื่นๆ 
08.40-09.00 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
09.00-09.30 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
09.30-10.10 กิจกรรมสร้างสรรค์ 
10.10-10.15 พัก 
10.15-11.00 กิจกรรมการเล่นตามมุม 

 

         
     http://www.banaonambor.ac.th                                                             เฟสบุคโรงเรียนบา้นอ่าวน า้บ่อ 

                 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ 076-391214 
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

เวลา 

วัน 

8.30 น. - 

9.30 น. 

9.30 น. –  

10.30 น. 

10.30 น. –  

11.30 น. 

11.30 น. - 

12.30 น. 

12.30 น. – 

13.30 น. 

13.30 น. – 

14.30 น. 

จันทร ์ อ11101 

ภาษาอังกฤษ 1 

ท 11101 

ภาษาไทย 1 

ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

พัก
กล

าง
วัน

 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักประวัติฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักสุขศึกษาฯ) 

อังคาร ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

ท 11101 

ภาษาไทย 1 

ว 11101 

วิทยาศาสตร์ 1 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักสังคมฯ) 

 

พุธ ท 11101 

ภาษาไทย 1 

ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

อ11101 

ภาษาอังกฤษ 1 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักสังคมฯ) 

 

พฤหัสบดี ท 11101 

ภาษาไทย 1 

อ11101 

ภาษาอังกฤษ 1 

ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

ว 11101 

วิทยาการคำนวณ 

 

ศุกร์  ว 11101 

วิทยาศาสตร์ 1 

ค 11101 

คณิตศาสตร์ 1 

ท 11101 

ภาษาไทย 1 

กลุ่มบูรณาการ 

(แกนหลักศิลปะ,กอท) 

 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น. –  
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร ์ ว12101 
วิทยาศาสตร์ 2 

ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

พัก
กล

าง
วัน

 

อ12101 
ภาษาอังกฤษ 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(ประวัติศาสตร์) 

อังคาร ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ว12101 
วิทยาการคำนวณ 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(ศิลปะ) 

 

พุธ ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ว12101 
วิทยาศาสตร์ 2 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

 

พฤหัสบดี ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

อ12101 
ภาษาอังกฤษ 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(สุขศึกษา/พลศึกษา) 

 

ศุกร์  ค12101 
คณิตศาสตร์ 2 

ท12101 
ภาษาไทย 2 

อ12101 
ภาษาอังกฤษ 2 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 
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 แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น. –  
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร ์ ค13101 
คณิตศาสตร์3 

ท13101 
ภาษาไทย3 

อ13101 
ภาษาอังกฤษ3 

พัก
กล

าง
วัน

 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักกอท.) 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

อังคาร ท13101 
ภาษาไทย3 

ว13101 
วิทยาศาสตร์3 

ค13101 
คณิตศาสตร์3 

กลุ่มบูรณาการ 
(ประวัติศาสตร์) 

 

พุธ อ13101 
ภาษาอังกฤษ3 

 ท13101 
ภาษาไทย3 

ค13101 
คณิตศาสตร์3 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก ศิลปะ) 

 

พฤหัสบดี ว13101 
วิทยาศาสตร์3 

ค13101 
คณิตศาสตร์3 

ท13101 
ภาษาไทย3 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

 

ศุกร์  ท13101 
ภาษาไทย3 

อ13101 
ภาษาอังกฤษ3 

ค13101 
คณิตศาสตร์3 

กลุ่มบูรณาการ 
(สุขศึกษาฯ) 

 

 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น. –  
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร ์ ท14101 
ภาษาไทย 4 

อ14101 
ภาษาอังกฤษ 4 

ว14101 
วิทยาศาสตร์ 4 

พัก
กล

าง
วัน

 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสุขศึกษาฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

อังคาร ค14101 
คณิตศาสตร์ 4 

ท14101 
ภาษาไทย 4 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก   กอท.) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) 

 

พุธ ท14101 
ภาษาไทย 4 

ว14101 
วิทยาศาสตร์ 4 

ค14101 
คณิตศาสตร์ 4 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

 

พฤหัสบดี อ14101 
ภาษาอังกฤษ 4 

ค14101 
คณิตศาสตร์ 4 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักศิลปะ) 

 

ศุกร์  ค14101 
คณิตศาสตร์ 4 

ท14101 
ภาษาไทย 4 

กลุ่มบูรณาการ 
(วิทยาการคำนวณ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักประวัติศาสตร์) 
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น. –  
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร์ ค15101 
คณิตศาสตร์5 

ว15101 
วิทยาศาสตร์ 5 

ท15101 
ภาษาไทย5 

พัก
กล

าง
วัน

 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก กอท.) 

อังคาร ว15101 
(วิทยากาคำนวณ) 

ค15101 
คณิตศาสตร์5 

ท15101 
ภาษาไทย5 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

 

พุธ ว15101 
วิทยาศาสตร์5 

ค15101 
คณิตศาสตร์5 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(สุขศึกษาฯ)) 

 

พฤหัสบดี ค15101 
คณิตศาสตร์5 

ท15101 
ภาษาไทย5 

อ15101 
ภาษาอังกฤษ5 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักสังคมฯ) 

 

ศุกร ์ ท15101 
ภาษาไทย5 

อ15101 
ภาษาอังกฤษ5 

กลุ่มบูรณาการ 
(ประวัติศาสตร์) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลักศิลปะ) 

 

       เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. – 
10.30 น. 

10.30 น. – 
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร์ ค16101 
คณิตศาสตร์6 

ท16101 
ภาษาไทย6 

อ16101 
ภาษาอังกฤษ6 

พัก
กล

าง
วัน

 

กลุ่มบูรณาการ 
(ประวัติศาสตร์) 

กลุ่มบูรณาการ 
(สุขศึกษาพลศึกษา) 

อังคาร ท16101 
ภาษาไทย6 

ว16101 
วิทยาศาสตร์6 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(ศิลปะ) 

 

พุธ อ16101 
ภาษาอังกฤษ6 

ค16101 
คณิตศาสตร์6 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก กอท.) 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

 

พฤหัสบดี ท16101 
ภาษาไทย6 

ค16101 
คณิตศาสตร์6 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 

กลุ่มบูรณาการ 
(แกนหลัก กอท.) 

 

ศุกร ์ ว16101 
วิทยาศาสตร์6 

ค16101 
คณิตศาสตร์6 

ท16101 
ภาษาไทย6 

กลุ่มบูรณาการ 
(สังคมฯ) 
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

ตารางออกอากาศชัน้ ม.1-ม.3 

เวลา 

         วัน 

8.30 น. - 

9.30 น. 

9.30 น. – 

10.30 น. 

10.30 น. – 

11.30 น. 

11.30 น. - 

12.30 น. 

12.30 น. – 

13.30 น. 

13.30 น. – 

14.30 น. 

จันทร ์ ท21101 

ภาษาไทย 

ค 21101 

คณิตศาสตร ์

อ 21101 

ภาษาอังกฤษ 

 ส 21102 

ประวัติศาสตร์ 

 

อังคาร ส 21101 

สังคม 

ท 21101 

ภาษาไทย 

ค 21101 

คณิตศาสตร ์

ว 21101 

เทคโนโลยี 

พุธ ค 21101 

คณิตศาสตร ์

ว 21101 

วิทยาศาสตร์ 

ศ 21101 

ทัศนศิลป ์

 

พฤหัสบดี ว 21101 

วิทยาศาสตร์ 

อ 21101 

ภาษาอังกฤษ 

ท 21101 

ภาษาไทย 

ส 21101 

สังคมศึกษา 

 

ศุกร์ อ 21101 

ภาษาอังกฤษ 

ส 21101 

สังคมศึกษา 

พ 21101 

สุขศึกษา 

ศ 21101 

ดนตรี 

 

 

 

 



โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ 
 

10 

           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. –  
10.30 น. 

10.30 น.–  
11.30 น. 

11.30 น. –  
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร ์ ค 22101 
คณิตศาสตร ์

อ 22101 
ภาษาอังกฤษ 

ว 22101 
วิทยาศาสตร์ 

พัก
กล

าง
วัน

 

ศ 22101 
ทัศนศิลป ์

 

อังคาร อ 21101 
ภาษาอังกฤษ 

ค 22101 
คณิตศาสตร ์

ส 22101 
สังคมฯ 

ศ 22101 
ดนตรี 

 

พุธ ส 22101 
สังคมฯ 

ท 22101 
ภาษาไทย 

ค 21101 
คณิตศาสตร ์

ว 21101 
เทคโนโลยี 

พฤหัสบดี ท 22101 
ภาษาไทย 

ว 22101 
วิทยาศาสตร์ 

ส 22102 
ประวัติศาสตร์ 

 

ศุกร์  ส 22101 
สังคมฯ 

ท 22101 
ภาษาไทย 

อ 22101 
ภาษาอังกฤษ 

พ 22101 
สุขศึกษา 

 

            เวลา 
วัน 

8.30 น. - 
9.30 น. 

9.30 น. – 
10.30 น. 

10.30 น. – 
11.30 น. 

11.30 น. - 
12.30 น. 

12.30 น. – 
13.30 น. 

13.30 น. – 
14.30 น. 

จันทร์ ส 23101 
สังคมศึกษา 

ท 23101 
ภาษาไทย 

ค 23101 
คณิตศาสตร ์

พัก
กล

าง
วัน

 

ง 23101 
การงานอาชีพ 

อังคาร ค 23101 
คณิตศาสตร ์

ว 23101 
วิทยาศาสตร์ 

พ 23101 
สุขศึกษา 

 

พุธ อ 23101 
ภาษาอังกฤษ 

ส 23101 
สังคมศึกษา 

ท 23101 
ภาษาไทย 

ส 23102 
ประวัติศาสตร์ 

 

พฤหัสบดี ค 23101 
คณิตศาสตร ์

ท 23101 
ภาษาไทย 

อ 23101 
ภาษาอังกฤษ 

ศ 23101 
ดนตรี 

 

ศุกร ์ ว 23101 
วิทยาศาสตร์ 

อ 23101 
ภาษาอังกฤษ 

ส 23101 
สังคมศึกษา 

ศ 23101 
ทัศนศิลป ์
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           แนวปฏิบัต ิ ระยะที ่2  ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล 

            ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 

 

 

 

 

 

  

 

 

ช่วยกระตุ้นเข้าเรียนตามเวลา

เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ช่วยกระตุ้นให้ทําแบบฝึกหัด/ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย

ส่งเสริมให้ออกกําลังกาย ทํางานอดิเรก หรือช่วยงานบ้าน

หากนักเรียนไม่สนใจการเรียนเหรือเหนื่อยล้าให้เปลี่ยนอิริยาบทและพักสายตาบ้าง

หมั่นสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ให้กําลังใจ สนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียน

หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แจ้งครูที่ปรึกษาทันที
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 คณะกรรมการจัดทำคู่มือ  

ที่ปรึกษา 

  นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน     

  นางหฤทัย      นวลศรี   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   

  นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน     หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ        

  นางรพีพร นันทภักดิ์     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป       

  นางปัญญา ถากงตา      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

      

กองบรรณาธิการ 

 นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ 

 นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ 

 นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน  

 

ศิลปกรรม  

        นายกิตต ิ  ชินณฤวงษ์สกุล 

               นายชัยยทุธ  ฟักมงคล 

        

       พิสูจน์อักษร 

 นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร 

         นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช  


