
โรงเรียนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม 

คู่มือการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1 

www.pkpk.ac.th 



This text can be replaced with your own text. 



ก าหนดการสอนออนไลน์ 

ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

โรงเรียนพทิยาลงกรณ์พทิยาคม 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำเขต 1 



18 พ.ค. 63 

ถึง 30 ม.ิย. 63 

กรณีที่ Covid-19 คล่ีคลาย 

จัดการเรียนการสอนปกติทีโ่รงเรียน 
โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทาง
สังคม 

กรณีที่ Covid-19 ไม่คล่ีคลาย 

จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดย
จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ
ต่อไป 

เป็นกำรทดลองระบบกำรสอนออนไลน์  
โดยใหน้กัเรียนเรียนออนไลน์ท่ีบำ้น 



ขัน้ตอนการเข้าถงึ
ระบบการเรียน

ออนไลน์ 





Our 

Services 

www.pkpk.ac.th 

เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ 

คลิกเลือกเรียนตามกลุม่
สาระการเรียนรู้แล้วคลิกที่

ช่ือครูผู้สอน.       

 

 

เข้าเวบ็ไซต์โรงเรียน 

น ารหสัเข้าร่วมชัน้เรียน 

ใน Google classroom       

รับรหสัเข้าสู่ห้องเรียน 

ใน Google classroom 

และเรียนออนไลน์ตามที่
ครูผู้สอนก าหนดแตล่ะ

รายวิชา       

นักเรียนลงทะเบยีนเข้า
ชัน้เรียนออนไลน์ 

.       

นักเรียนเข้ารับชมแบบ
ถ่ายทอดสดผ่าน

ช่องสัญญาณทวีีดจิติอล 

(DLTV)หรือเวบ็ไซต์ 

www.dltv.ac.th 

ตามตารางเรียนที่กลุม่
บริหารวิชาการก าหนด 

Presentation Designed 

1. 2. 

3. 4. 5. ครูผู้สอน 

ประเมนิผลการเรียน
ออนไลน์ 

http://www.pkpk.ac.th/
http://www.dltv.ac.th/


การใช้งาน เว็บไซต์ โรงเรียน 

เข้าสู่เวบ็ไซต์ 

www.pkpk.ac.th 

คลกิแถบห้องเรียนออนไลน์ 

www.pkpk.ac.th 

คลกิเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

www.pkpk.ac.th 

คลกิช่ือครูผู้สอน 

www.pkpk.ac.th 



www.classroom.google.com 

กดเข้าสูร่ะบบ(Sign in) 

ด้วยอีเมล์ของนกัเรียน 

เข้าเวป็ไซต์ 

มมุบนขวา แล้วเลือก เข้าร่วม
ขัน้เรียน (join class) 

กดเคร่ืองหมาย + 

แล้วกดเข้าร่วมชัน้เรียน (Join) 

โดยรหสันกัเรียนสามารถเข้าไป
ดไูด้ที่ช่ือครูแตล่ะกลุม่สาระ

ที่เว็ปไซต์โรงเรียน 

กรอกรหสัชัน้เรียน 

นกัเรียนสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชนั Google 

Classroom ไว้ในโทรศพัท์ 

แอพพริเคชัน 

การใช้งาน                   Google Classroom 

http://www.classroom.google.com/


ช่องทางการเรียนออนไลน์ 
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เรียนสดออนไลน์ผ่านโปรแกรม 

Microsoft Teams 

Line  

Facebook Live 

Zoom Cloud Meetings  
2. ครูผูส้อนนดันกัเรียนเขำ้โปรแกรมเพื่อเรียนออนไลน์ 



Presentation Designed 

ตารางการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be 

adapted to any content and meets various market segments.  



Presentation Designed 

ตารางการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be 

adapted to any content and meets various market segments.  



Presentation Designed 

ตารางการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be 

adapted to any content and meets various market segments.  



Presentation Designed 

ตารางการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be 

adapted to any content and meets various market segments.  



Presentation Designed 

ตารางการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be 

adapted to any content and meets various market segments.  



Presentation Designed 

ตารางการสอนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

This PowerPoint Template has clean and neutral design that can be 

adapted to any content and meets various market segments.  



รหสัห้องเรียน
ออนไลน์ 

Google Classroom 



กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

70% 

20% 

10% 

ครูผู้สอน รายวิชา  รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา 

ครูกฤตยาภรณ ์ขันตี 
ปิโตเลี่ยมและพอลิเมอร์ ปฏิกริยาเคมี เซลล์ไฟฟ้าเคมี วิทยาศาสตร์5 ชีววิทยา 5 

สารและสมบัติของสาร
ชีววิทยา 5 

oyodum3 3y6jkds joeygvi rkwoewk 6uog2lg 5bg0vei 

ครูมนิษิน แก้วหอมค า 
วิทยาการค านวณ ม.4 วิทยาการค านวณ ม.5 วิทยาการค านวณ ม.6 

rnybc2r ddlahno  767mwjx 

ครูสุดารัตน์ คนตรง 
วิทยาศาสตร์ 3 
 ห้อง 3/1-3/2 

วิทยาศาสตร์ 3  
ห้อง 4/1-4/2 

bqebitk 3ntx6pn 

ครูณัฐพงศ์ ชนะการี 
วิทยาศาสตร์ 3 

ห้อง 2/1 
วิทยาศาสตร์ 3 

ห้อง 2/2 

qbxvcoi a6rlj7l 

ครูอภิญญา เกิดทะเล 
เทคโนโลยี 1 
 ว21103 ม.1 

เทคโนโลยี 1  
ว22103 ม.2 

22xsfv5 vfhli54 



กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

70% 

20% 

10% 

ครูผู้สอน รายวิชา  รายวิชา รายวิชา รายวิชา 

ครเูบญวรรณ รอบคอบ 
 

คณิตศาสตร์5  
ห้อง ม.3/1 

คณิตศาสตร์5  
ห้อง ม.3/2 

คณิตศาสตร์5  
ห้อง ม.6/1 

คณิตศาสตร์5  
ห้อง ม.6/2 

xqb3y64 qt3v45a sc4zuxw jufatq3 

 ครูเกสริน ภาคสุทธิผล 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ห้อง ม.1/1 -1/2 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ห้อง ม.5/1 -5/2 

oyodum3 3y6jkds 

ครสูุนันทา อุ่นจางวาง 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์1 

ห้อง ม.4/1-4/2 

2czwpgd xz27ypo 



กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

70% 

20% 

10% 

ครูผู้สอน รายวิชา  รายวิชา 

ครูวีรยา นามวงศ์ชัย 
ภาษาไทย ม.๕ ภาษาไทย ม.๖ 

esum7z3 tmrq5hm 

ครูธิดารัตน์ หมู่หัวนา 
ภาษาไทย ม.๓ 

osapbyn 

ครูสมบัติ ท่ังทอง 
ภาษาไทย ๑ 

bb3umci 



กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

70% 

20% 

10% 

ครูผู้สอน รายวิชา  รายวิชา รายวิชา รายวิชา 

ครูกัณฑ์กมล แตงอุไร 
สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ม.1 ประวัติศาสตร์ ม.2 

ประวัติศาสตร์ 
ม.3 

6v34wxe wbogmny 6v34wxe q7r6dxu 

ครูทักษิณา ทศพิทักษ์กุล 
ประวัติศาสตร์ ม.4 ภูมิศาสตร์ ม.5  

 jrocfii 7t3cs3f  



กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

70% 

20% 

10% 

ครูผู้สอน รายวิชา  รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา 

ครูอริสา ทองอัญชา 
ภาษาอังกฤษ1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร1 

ภาษาอังกฤษ3  
ภาษาอังกฤษ

รอบรู้1 
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ1 

uvp64zc  uvp64zc dt2boe3 hjttg7s  tkj6hzn 

 ครูพัชราภรณ์ บุญ
เกื้อ 

ภาษาอังกฤษ  ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.6 วิทยาการค านวณ ม.6 

bmxajvr  yfgyibs 767mwjx 

ครูพัชรา สุวรรณชัย  
ภาษาอังกฤษ 

mzsajr7 



กลุม่สาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพ 

70% 

20% 

10% 

ครูผู้สอน รายวิชา  รายวิชา รายวิชา รายวิชา 

ครูศศิธร สงวนรัตน 
การงานอาชีพ ม.1  การงานอาชีพ ม.1  การงานอาชีพ ม.1  

การงานอาชีพ 
ม.1  

5gochjy  7yrcimj  zy2c7u5 h4tzvtt  



กลุม่สาระการเรียนรู้การเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 

70% 

20% 

10% 

ครูผู้สอน รายวิชา  รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา 

ครูณัฐพงษ์ ทองมา 
สุขศึกษา1 พลศึกษา1 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

แบดมินตัน 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
เปตอง 

g2vgksu g3totgf pzopzon nj4ho44 qi5rplr  zbkblzf 

ครูพยงค์ บุตรวัง 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 
สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

 yxwn2sh kwk4w73 sj7jnkk nw5pkaq ts3jlcw 22gs6gs 



กลุม่สาระการเรียนรู้การเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ 

70% 

20% 

10% 

ครูผู้สอน รายวิชา  รายวิชา 

ครูจรูญ แตงอุไร 
ศิลปะ 

2zau3s4 

ครูอทิตยา ศรปีระเสริฐ 
ศิลปะ5 ศิลปะ5 

rvxzjfg bdr5yvo 



Thank you 


