
ข้อปฏิบัติส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำ 
เรื่องกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

             ด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และจัดการเรียนการสอนเป็น

ลักษณะออนไลน์เท่านั้น  เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา 

ฝ่ายหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนประถมศึกษา และฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัยประถมศึกษา จึงก าหนดข้อปฏิบัติ 

ส าหรับนักเรียนประถมศึกษา ดังนี้ 

 1. กำรเรียนกำรสอน 

      13 พฤษภาคม 2564  คุณครูประจ าชั้นทดสอบระบบการเรียนผ่านระบบ Microsoft Teams                            

     กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รายห้อง  เวลา 9.00-10.00 น. 

  14 พฤษภาคม 2564  คุณครูประจ าชั้นทดสอบระบบการเรียนผ่านระบบ Microsoft Teams ครั้งที่ 2                            

     กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายห้อง  เวลา 9.00-10.00 น. 

      17 พฤษภาคม 2564   นักเรียนเข้าเรียนผ่านระบบ Microsoft Teams ตามตารางเรียน                         

     เวลา 7.50-15.00 น.  ( คาบเรียนละประมาณ 40 นาที )                                                                         

     ครูผู้สอนปฐมนิเทศ ขอบเขตการเรียน  การเก็บคะแนน และการส่งงาน 
 

 2. กำรประเมินผลภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 มีเกณฑ์ดังนี้ 

    2.1   กำรเข้ำชั้นเรียน (Attendance) 

          เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 = 10%  เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 = 10% 

    2.2   กำรมีส่วนร่วมในกำรเรียน (Participation) 

  เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 = 10%  เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 = 10% 

    2.3   ภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย ( Assignment) ได้แก่  ใบงำน ชิ้นงำน แบบฝึกหัด 

  เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 = 10%  เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 = 10% 

    2.4   กำรทดสอบย่อย ( Quiz and Mini Test) 

  เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 = 10%  เดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 = 10% 

    2.5   กำรสอบกลำงปี 20% 

           หมายเหตุ  หากมีเหตุอันควรให้ระงับการสอบกลางปี จะน าคะแนนของข้อ 2.1-2.4 ซึ่งรวมเป็น 80%  

                        มาขยายฐานคะแนนให้เป็น 100% 



 

   3. ค ำแนะน ำในกำรเรียน 

     3.1 นักเรียนส่งงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนท าในคาบเรียน หากนักเรียนท าไม่เสร็จตามเวลา    

                      ขอให้น าส่งภายในวันที่ครูผู้สอนก าหนดไว้  ขอนักเรียนติดตามการเรียนผ่านทาง General ของห้องเรียน 

                 3.2 นักเรียนท าความเข้าใจเรื่องการเช็คเวลาเรียน และ การส่งงานทาง Assignments (จากคลิป)  

      3.3 นักเรียนสามารถขาดเรียนได้  ไม่เกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

                 3.4 หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนไดต้ามเวลาเรียนจริง ขอให้แจ้งครูประจ าวิชาล่วงหน้า 1 วัน 

           ทาง Chat ใน MS Teams 

   4. ก ำหนดเวลำในแต่ละคำบเรียน ดังนี้ 
   10 นาทีแรก เช็คชื่อ / น าเข้าสู่บทเรียน / ทบทวนบทเรียนเดิม 
   20 นาที  ด าเนินการสอน ( ผ่านคลิปวีดิโอ / สื่อการสอน หรือ live ) 
   10 นาที  สรุปบทเรียน 
   10 นาที  นักเรียนพัก เพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถและพร้อมเรียนคาบต่อไป 
 

  5.  วิชำที่มีกำรแบ่งกลุ่มเรียน ได้แก่ วิชำภำษำอังกฤษ(ครูไทย) ทุกระดับชั้น และวิชำดนตรี ป.1 และป.5  

            แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี 1 เลขที่ 1 - 27   กลุ่มท่ี 2 เลขท่ี 28 - เลขที่สุดท้าย 

            6. ข้อปฏิบัติในกำรใช้ Microsoft Teams  

6.1 เตรียมหูฟัง คอมพิวเตอร์หรือไอแพด หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อม 

  6.2 เข้าเรียนตามตารางเวลาเรียนของห้อง นักเรียนที่ขาดเรียนสามารถดูบทเรียนของแต่ละวิชาย้อนหลังได้ 

        ( 14 วันหลังวันที่โพสต์ ) 

6.3 ขอความร่วมมือนักเรียนไม่เปิดไมโครโฟน ไม่พิมพ์ข้อความท่ีไม่สุภาพ ไม่ส่งสติ๊กเกอร์หรือรูปใด ๆ  

     โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งไม่เปิดห้องสนทนาอ่ืน ๆ 

   6.4 เมื่อจบคาบเรียน ขอนักเรียนกดปุ่ม Leave ออกจากห้องประชุม เพื่อเข้าเรียนในวิชาต่อไป  

  7.  กำรเรียนกำรสอนกิจกรรม MIP  จะเริ่มในเดือน มิถุนำยน 2564 

   



 
8. วันปฐมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 6 ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนระบบ         

     Microsoft Teams  

     วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564  แบ่งรอบการปฐมนิเทศ ดังนี้ 

  รอบท่ี 1 เวลา 09.00 – 11.00 น.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

  รอบท่ี 2 เวลา 12.00 – 14.00 น.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 

      ระเบียบวาระการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ดังนี้ 

  09.00 – 09.30 น. พบผู้บริหารโรงเรียน 

  (12.00 – 12.30 น.) 

  09.30 – 10.00 น.  พบหัวหน้าฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย  

  (12.30 - 13.00 น.) หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (EIP) / 

หัวหน้าฝ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ (IEP) และ 

หัวหน้าฝ่ายศาสนกิจ 

  10.00 – 11.00 น. พบครูประจ าชั้น 

  (13.00 – 14.00 น.) 

  

 

                                         ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา 

                      ฝ่ายหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนประถมศึกษา  

          ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัยประถมศึกษา 

                        11 พฤษภาคม 2564 


