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ป�ญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน�ในระยะแรก 

 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ได�จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน� ในระยะแรก ต้ังแต!วันท่ี 
14 มิถุนายน 2564 เป*นต�นมา มีแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนและครูผู�สอน โดยใช�ตารางสอนภาคเรียนท่ี 1 
ประจําป1การศึกษา 2564 เป*นชั่วโมงสอน 

 ครูท่ีปรึกษา ใช�ไลน�กลุ!มหรือโอเพนแชทไลน� และนักเรียนเข�ามาเป*นสมาชิกในกลุ!มท่ีครูท่ีปรึกษา 
จัดทําข้ึน และให�ครูประจําวิชา เข�าในกลุ!มไลน�หรือโอเพนแชทไลน� เพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน�  
โดยใช�สื่อสังคมออนไลน�หรือโปรแกรมประชุมออนไลน� (Google Meet, Facebook, Zoom ฯลฯ) 

 จากระยะแรกท่ีมีการจัดการเรียนการสอน พบปJญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน ดังนี้ 
 1. อุปกรณ�ท่ีนักเรียนใช�เป*น Smart Phone ประสบปJญหาเรื่องเความร�อน และแบตเตอรี่ของ
อุปกรณ�หมดไว ต�องชาร�ทไฟฟTาตลอดการเรียนออนไลน� เนื่องจาก Smart Phone ไม!ได�ออกแบบมาเพ่ือการ
เรียนการสอนเป*นระยะเวลานาน ๆ 
 2. การใช�อุปกรณ�ไฟฟTาในการเรียนออนไลน�นาน ๆ ทําให�เกิดผลกระทบเรื่องค!าใช�จ!ายเก่ียวกับ
ค!าไฟฟTาในบ�าน ซ่ึงเป*นภาระสําคัญ เนื่องจากสถานการณ�การแพร!ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน!า 2019 
ครอบครัวของนักเรียนหลายคนได�รับผลกระทบเรื่องการประกอบอาชีพ/เศรษฐกิจในครอบครัว  
 3. การเรียนในรูปแบบออนไลน� นักเรียนมีค!าใช�จ!ายเพ่ิมเติมเรื่องของอินเทอร�เน็ต นักเรียนส!วน
ใหญ!ไม!ได�ใช�เครือข!ายไร�สายแบบไม!จํากัดปริมาณข�อมูล (WIFI) แต!ใช�การเติมเงินเพ่ือซ้ือชั่วโมงอินเทอร�เน็ต  
ซ่ึงเป*นการเติมรายวัน หรือเติมเม่ือปริมาณการใช�ข�อมูลอินเทอร�เน็ตหมด 
 4. การเรียนทุกรายวิชา ตามเวลาในตารางสอน  นักเรียนได�รับภาระงานเป*นจํานวนมาก ถ�ามี
ชั่วโมงสอนหลายชั่วโมง ภาระงานของนักเรียนจะมีในทุกชั่วโมงเช!นเดียวกัน ทําให�นักเรียนไม!มีเวลาพักในการ
ทํางาน การบ�าน หรือแบบฝ`กหัด นักเรียนส!วนใหญ!เกิดความเครียด และอาจเกิดโรคออฟฟaศซินโดรมตามมาได� 
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การปรับแก�วิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
 
ครูผู�สอน 
 1.  ปรับลดชั่วโมงสอนลงตามรูปแบบท่ีโรงเรียนฯ กําหนดเป*น 
  ชั่วโมงสอน 5-6 ชั่วโมง  ปรับลดเหลือ 2 ชั่วโมง 
  ชั่วโมงสอน 4 ชั่วโมง  ปรับลดเหลือ 2 ชั่วโมง 
  ชั่วโมงสอน 3 ชั่วโมง  ปรับลดเหลือ 1 ชั่วโมง 
  ชั่วโมงสอน 2 ชั่วโมง  ปรับลดเหลือ 1 ชั่วโมง 
  ชั่วโมงสอน 1 ชั่วโมง  ปรับเวลาสอนให�อยู!ระหว!าง 20-40 นาที 
 2. ครูผู�สอนใช�กลุ!มไลน�หรือโอเพนแชทไลน�ในการนัดหมาย สั่งงานนักเรียนตามปกติ  
 3. การบันทึกการสอนรายชั่วโมง จะยึดเวลาสอนท่ีมีการปรับลดแล�ว เป*นหลัก และใช�วิธีการให�
เวลาเรียนกับนักเรียนในชั่วโมงท่ีไม!ได�สอนออนไลน� โดยการตรวจงาน/แบบฝ`กหัด หรือภาระงานอ่ืน ๆ ใน
ชั่วโมงท่ีไม!มีการสอนออนไลน� ของครูประจําวิชายังถือเป*นชั่วโมงท่ีครูประจําวิชานําไปใช�ในการนัดหมาย, 
ติดตามนักเรียนได� 
 4. ครูผู�สอนให�บันทึกการจัดการเรียนการสอนตามลิงค� https://forms.gle/1KKaGVSbWkJ9gT3v9 
โดยบันทึกข�อมูลการสอนในแต!ละชั่วโมงหลังจากสอนเสร็จสิ้น (รายงานครั้งนี้จะไม!มีการส!งข�อมูลกลับไปยังครูผู�สอน) 
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นักเรียน 
 1.  เรียนออนไลน�ตามตารางท่ีปรับใหม! ซ่ึง มีการลดชั่วโมงเรียน  

        
 2. นักเรียนใช�กลุ!มไลน�หรือโอเพนแชทไลน�ในการนัดหมาย สั่งงานของ 
ครูประจําวิชา ไว�พูดคุย ถึงปJญหาด�านการเรียนและมีครูปรึกษาเข�ารับทราบประเด็นปJญหา 
หรือข�อปJญหาอ่ืน ๆ 
 
 
 
ครูที่ปรึกษา 
 1. ครูท่ีปรึกษาใช�กลุ!มไลน�หรือโอเพนแชทไลน�ในการนัดหมาย พูดคุย ถึงปJญหาด�านการเรียน
รับทราบความเคลื่อนไหวของนักเรียนและครูประจําวิชาในห�องท่ีตนเองรับผิดชอบ  
 2. ตรวจสอบการเข�าเรียนของนักเรียนโดยผ!านเว็บไซต� โรงเรียนลาดยาววิทยาคมในหัวข�อของ
เอกสารกลุ!มบริหารวิชาการ  รายงานจํานวนนักเรียนเข�าเรียนออนไลน� ภาคเรียนท่ี 1/2564 (รายละเอียด
ข้ันตอนการทํารายงานอยู!ท่ีภาคผนวก) 
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ร�อยละของการลดช่ัวโมงการสอนออนไลน�ของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น 

มีช่ัวโมงเรียน 16 ช่ัวโมง จาก 30 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
  

ระดับช้ัน 
ช่ัวโมง
เต็ม 

ลดเหลือ 
(ช่ัวโมง) 

คิดเป5นร�อยละ 

ม.1/1 30 16 53.33 
ม.1/2 30 16 53.33 
ม.1/3 30 16 53.33 
ม.1/4 30 16 53.33 
ม.1/5 30 16 53.33 
ม.1/6 30 16 53.33 
ม.1/7 30 16 53.33 
ม.1/8 30 16 53.33 
ม.1/9 30 16 53.33 
ม.1/10 30 16 53.33 
เฉล่ีย   16 53.33 

ระดับช้ัน 
ช่ัวโมง
เต็ม 

ลดเหลือ 
(ช่ัวโมง) 

คิดเป5นร�อยละ 

ม.2/1 30 16 53.33 
ม.2/2 30 16 53.33 
ม.2/3 30 16 53.33 
ม.2/4 30 16 53.33 
ม.2/5 30 16 53.33 
ม.2/6 30 16 53.33 
ม.2/7 30 16 53.33 
ม.2/8 30 16 53.33 
ม.2/9 30 16 53.33 
    
เฉล่ีย   16 53.33 

ระดับช้ัน 
ช่ัวโมง
เต็ม 

ลดเหลือ 
(ช่ัวโมง) 

คิดเป5นร�อยละ 

ม.3/1 30 16 53.33 
ม.3/2 30 16 53.33 
ม.3/3 30 16 53.33 
ม.3/4 30 16 53.33 
ม.3/5 30 16 53.33 
ม.3/6 30 16 53.33 
ม.3/7 30 16 53.33 
ม.3/8 30 16 53.33 
ม.3/9 30 16 53.33 
    
เฉล่ีย   16 53.33 
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ร�อยละของการลดช่ัวโมงการสอนออนไลน�ของนักเรียน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีช่ัวโมงเรียนเฉลี่ย 18 ช่ัวโมง จาก 35 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
  

ระดับช้ัน 
ช่ัวโมง
เต็ม 

ลดเหลือ 
(ช่ัวโมง) 

คิดเป5นร�อยละ 

ม.4/1 35 20 57.14 
ม.4/2 35 20 57.14 
ม.4/3 35 20 57.14 
ม.4/4 35 19 54.29 
ม.4/5 35 18 51.43 
ม.4/6 35 16 45.71 
ม.4/7 35 17 48.57 
เฉล่ีย   18.57 53.06 

 

ระดับช้ัน 
ช่ัวโมง
เต็ม 

ลดเหลือ 
(ช่ัวโมง) 

คิดเป5นร�อยละ 

ม.5/1 35 18 51.43 
ม.5/2 35 18 51.43 
ม.5/3 35 18 51.43 
ม.5/4 35 19 54.29 
ม.5/5 35 19 54.29 
ม.5/6 35 18 51.43 
ม.5/7 35 18 51.43 
เฉล่ีย   18.29 52.24 

ระดับช้ัน 
ช่ัวโมง
เต็ม 

ลดเหลือ 
(ช่ัวโมง) 

คิดเป5นร�อยละ 

ม.6/1 35 19 54.29 
ม.6/2 35 19 54.29 
ม.6/3 35 19 54.29 
ม.6/4 35 19 54.29 
ม.6/5 35 19 54.29 
ม.6/6 35 19 54.29 
ม.6/7 35 19 54.29 
เฉล่ีย   19 54.29 
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ภาคผนวก  
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ตารางสอนปรับลดเวลาเรียนออนไลน� 

 
 

ดาวน�โหลดได�จากเว็บไซต�โรงเรียน ในเอกสารกลุAมบริหารวิชาการ 
www.latyao.ac.th 
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คูAมือการใช�งานระบบรายงานจํานวนนักเรียนเข�าเรียนออนไลน� 
 
หลักการทํางาน 

 ระบบจะรับข�อมูลจาก  Google Form ท่ีครูประจําวิชาได�ทําการบันทึกในการจัดการเรียนการ
สอน Online ภาคเรียนท่ี 1 ป1การศึกษา 2564 โดยระบบรายงานจะทําการสรุปจํานวนนักเรียน มาเรียน  
ขาดเรียน นักเรียนท้ังหมด รวมถึงรายชื่อนักเรียนท่ีขาดเรียน โดยสามารถเลือกวันเดือนป1 ท่ีต�องการได� เพ่ือ
เป*นสถิติข�อมูลให�ครูท่ีปรึกษา ใช�ในการดําเนินการติดตามนักเรียนท่ีขาดเรียนบ!อย ๆ หรือ ใช�เป*นสรุปรวมเพ่ือ
รายงานระดับสถานศึกษาต!อไป 
 
การใช�งาน 
 1. เปaดใช�งาน โดยไปท่ีเว็บไซต� http://latyao.ac.th/report.html   หรือ    

จะได�หน�าจอ ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 หน�าแรกของระบบรายงานนักเรียนเข�าเรียนออนไลน� 
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 2. เลือกช!วงวันท่ี ท่ีต�องการรายงานข�อมูล (หากต�องการวันเดียว) ให� ไปเลือก  จากหัวข�อ
วันท่ีออกไปก!อน แล�วจึงเลือกวันท่ีท่ีต�องการ 

 
 3. เลือกเดือนท่ีต�องการรายงานข�อมูล (หากต�องการเดือนดียว) ให� ไปเลือก  จากหัวข�อเดือน
ออกไปก!อน แล�วจึงเลือกเดือนท่ีต�องการ 
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 4. เลือกระดับชั้นท่ีต�องการรายงานข�อมูล (หากต�องการระดับชั้นเดียว) ให� ไปเลือก  จาก
หัวข�อระดับชั้นออกไปก!อน แล�วจึงเลือกระดับชั้นท่ีต�องการ 

 
 5. เลือกห�องท่ีต�องการรายงานข�อมูล (หากต�องการห�องเดียว) ให� ไปเลือก  จากหัวข�อห�อง
ออกไปก!อน แล�วจึงเลือกห�องท่ีต�องการ 
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 เม่ือกําหนดเง่ือนไขของการรายงานครบถ�วน จะปรากฏข�อมูลรายงานตามท่ีเลือกไว� ตัวอย!างเช!น 
ต�องการดูรายงาน วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ระดับชั้น ม.2/5 
 

 
 ในช!องหมายเหตุ จะปรากฏนักเรียนท่ีขาด (ขอให�คุณครูประจําวิชา บันทึกชื่อนักเรียน จะง!ายต!อ
การตรวจเช็คมากกว!าใส!เลขท่ีของนักเรียน เพราะเลขท่ีอาจมีการคลาดเคลื่อนได�) 

 
 กรณีข�อความมีตัวอักษรมากกว!าช!องหมายเหตุ สามารถใช�เมาส� ชี้ไปยังตําแหน!งบรรทัดหมาย
เหตุของแต!ละวิชาได� จะปรากฏข�อความท้ังหมดในกรอบ 
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 หากครูท่ีปรึกษาต�องการเช็คการเข�าเรียนท้ังสัปดาห� ก็สามารถเลือกช!วงของวันท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือดูรายงานการเข�าเรียนได� เช!น เลือก วันท่ี 19-23 กรกฎาคม 2564 ชั้น ม.3/5  
 

 
 
 หากคุณครูท!านใดมีความสงสัยในการจัดทํารายงาน ติดต!อได�ท่ี กลุ!มบริหารวิชาการ (ครูภูมิศักด์ิ 
คงจันทร� หรือ ครูอนิรุทธ�  พูนวิวัฒน�) 

เน่ืองจากก!อนวันท่ี 23 
ก.ค.64 ระบบบันทึกยัง
ไม!มีการให�กรอกข�อมูล
นักเรียนขาดเรียน จึงไม!
ปรากฎช่ือนักเรียนขาด
เรียน 




