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ส่ิงทีนั่กเรียนจะได้รับจากระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 

VirtualSchool Experience
ของนอร์ดแองเกลยี

ไม่วา่ครอบครัวของคุณจะอยูท่ี่ไหนในโลก เรามุ่งหวงัท่ีจะ

ตอ้นรับลูกๆของคุณเขา้สู่หอ้งเรียนในระบบการเรียนรู้

ออนไลนข์องเรา

ลูกของคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กบัคุณครูท่ีมี

ความเช่ียวชาญระดบัโลกของเรา เดก็ๆจะไดรั้บมอบหมาย

งานและส่งงาน ทาํงานร่วมกบัเพื่อนๆ พฒันาทกัษะสาํคญัได้

อยา่งอิสระ และไดรั้บการยอมรับช่ืนชมในผลงานท่ีมีความ

โดดเด่น

เรานาํบทเรียนท่ีสร้างสรรคแ์ละสร้างแรงบนัดาลใจใหลู้กของคุณ

เรียนรู้ในระบบการเรียนการสอนออนไลนเ์พื่อใหม้ัน่ใจวา่นกัเรียนจะ

ไดเ้รียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตามหลกัสูตรการศึกษาท่ีสมบูรณ์เตม็รูปแบบ

ในขณะเรียนอยูท่ี่บา้นเพื่อดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภยัของ

ตวัเอง พร้อมกบัแนวทาง ท่ีคุณครูสามารถตรวจสอบไดว้า่นกัเรียน

กาํลงัเรียนรู้อยูอ่ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ซ่ึงระบบการเรียนออนไลนข์อง

เรานั้น มอบโอกาสในการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่นกัเรียน

จะมีความพร้อมเม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งกลบัมาเรียนท่ีโรงเรียน ตั้งแต่การ

เรียนวชิาพละ การซอ้มดนตรี การทาํการทดลองวทิยาศาสตร์ หรือการ

แกปั้ญหาพีชคณิตกต็าม คุณจะแปลกใจไปกบัส่ิงท่ีลูกของคุณสามารถ

ทาํไดจ้ากท่ีบา้น

1. การเรียนรู้ตามหลกัสูตร
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นอกจากการเรียนรู้ทางออนไลน์ของโรงเรียนแลว้ 

นกัเรียน 66,000 คนในเครือโรงเรียนของนอร์ดแองเกลีย

ยงัสามารถส่ือสารผา่น Global Campus เพ่ือทาํงาน

ร่วมกนัและสร้างสรรคค์วามคิดท่ียิง่ใหญ่ระดบัโลก แม้

นกัเรียนจะอยูห่่างไกลกนั แต่กส็ามารถทาํงานร่วมกนัเพ่ือ

แกโ้จทยปั์ญหาท่ีกาํหนดโดย Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) หรือคิดร่วมกนัเพ่ือแกปั้ญหาตาม

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development 

Goals) ของ UNICEF ในช่วงเวลาน้ี เป็นเร่ืองน่าต่ืนเตน้ท่ี

เราไดเ้ห็นนกัเรียนของเราจากทัว่โลกมาร่วมกนั

เสริมสร้างการเรียนรู้ และการทาํงานร่วมกนัไดจ้ากบา้น

ของตวัเอง

3. Global Campus
ทีมครูผูส้อนท่ีเช่ียวชาญระดบัโลกจากทัว่โลกของเรา

มีเคร่ืองมือครบถว้นในการแบ่งปันแนวคิดและแนว

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพ่ือช่วยเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้

ส่วนบุคคลของลูกของคุณใหเ้ตม็ศกัยภาพ  ไม่วา่จะ

เป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวประจาํวนัท่ีนาํโดยครูพล

ศึกษา หรือกิจกรรมการคิดนอกกรอบ เพ่ือช่วยให้

นกัเรียนฝึกฝนเรียนรู้อยูเ่สมอ การเป็นโรงเรียนใน

เครือนอร์ดแองเกลียนั้น จะทาํใหลู้กของคุณไดรั้บ

ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรคแ์ละความมุ่งมัน่

ของครูผูส้อนกวา่ 9,000 คนจากทัว่โลก

2. คุณครูผูส้อนมากกวา่ 9,000 คนทัว่โลก

ส่ิงทีคุ่ณจะได้รับจากระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 

VirtualSchool Experience
ของนอร์ดแองเกลยี



ลงช่ือเข้าใช้ Moodle

เป็นส่ิงแรกในตอนเช้า

ตรวจสอบ dashboard บน Moodle สําหรับงานทีค่รู

มอบหมายให้ไว้ – นักเรียนสามารถส่งงานทีน่ี่ได้

เช่นกนั

เข้าเรียนตามทีคุ่ณครูกาํหนดโดยใช้ Moodle –

แพลตฟอร์มทีอ่อกแบบมาเพือ่ให้นักเรียนสามารถ

พูดคุยแลกเปลีย่นกบัคุณครูและร่วมทาํกจิกรรม

ต่างๆ ได้ในขณะทีม่กีารเรียนการสอน

ทาํงานตามทีไ่ด้รับมอบหมายให้สําเร็จ

ตามเวลาทีก่าํหนด

เช็คอเีมลอย่างสมํา่เสมอ หมัน่ตรวจมาตรฐานทีโ่รงเรียนคาดหวงั

จากนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงโรงเรียน

จะแจ้งให้นักเรียนทราบอย่างต่อเน่ือง

หน่ึงวนักบัการเรียนใน virtual school ให้คุ้มค่าทีสุ่ด...



คาํแนะนําสําหรับ

ผู้ปกครอง
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การจดัพ้ืนท่ีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

การมีพ้ืนท่ีสาํหรับการเรียนรู้โดยเฉพาะท่ีบา้นนั้นเป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัมาก โปรดจดัพ้ืนท่ีในการเรียนรู้สาํหรับ

ลูกโดยแยกออกจากพ้ืนท่ีท่ีเขาใชใ้นการรับประทาน

อาหาร นอน และเล่น พ้ืนท่ีน้ีไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเป็น

หอ้งแยกต่างหาก แต่ตอ้งกาํหนดพ้ืนท่ี และควรมี

พ้ืนผวิท่ีเรียบและแขง็พอสาํหรับการทาํงาน ควรเงียบ

ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้มีแสงสวา่งท่ีพอดี และไม่มี

ส่ิงรบกวนใดๆ

เพ่ือใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งราบร่ืน กรุณา

ตรวจสอบสญัญานเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณให้

สามารถใชง้านไดดี้

ช่วยแสดงใหลู้กเห็นถึงความแตกต่างระหวา่งพ้ืนท่ีท่ี

ใชส้าํหรับการ “พกัผอ่น” และพ้ืนท่ีท่ีใชส้าํหรับ “การ

เรียนรู้”  ตวัอยา่งเช่น ถา้ลูกของคุณชอบเรียนใน

หอ้งครัว กรุณาเตรียมพ้ืนท่ีอ่ืนใหเ้ขาสามารถใชใ้น

การพกัผอ่นดว้ย
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อุปกรณ์สาํหรับการเรียนรู้
ลูกของคุณจะไดเ้รียนรู้ผา่นทางระบบการเรียนรู้ 

virtual school ของเขาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เขา

จะไดรั้บรายละเอียดท่ีจาํเป็นในการลงช่ือเขา้ใชแ้ลว้ 

หากประสบปัญหา หรือมีคาํถามใดๆ กส็ามารถ

สอบถามจากคุณครูไดโ้ดยตรง

ระบบการเรียนรู้แบบ virtual school จะช่วยใหลู้ก

ของคุณสามารถเขา้เรียนไดทุ้กวนั ไดรั้บมอบหมาย

งานจากคุณครู ส่งงาน และทาํงานร่วมกบัเพ่ือนๆได้

สามารถทาํทั้งหมดน้ีไดใ้นท่ีๆเดียว นกัเรียนจึงจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งมี laptop หรือ tablet ซ่ึงสามารถรองรับ

ระบบการเรียนรู้ในลกัษณะน้ี

โปรดเตือนใหลู้กของคุณชาร์จและอปัเดตเคร่ือง laptop 

หรือ tablet ของเขาเสมอ และถึงแมว้า่การเรียนรู้

บางส่วนของนกัเรียนอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ แต่การใช้

ปากกา กระดาษ และอุปกรณ์อ่ืนๆในการเรียนนั้นมี

ความสาํคญัไม่แพก้นั

วนัเรียนรู้ของลูกจะเป็นไปตามตารางเรียนปกติของเขา 

โดยสามารถติดต่อครูไดใ้นระหวา่งช่วงเวลา 8:00น.-

15:20น. หรือทางอีเมลน์อกเวลาทาํการได้
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กิจวตัรประจาํวนั
เพ่ือช่วยใหลู้กของคุณมีสมาธิ พยายามปฏิบติัตาม

กิจวตัรประจาํวนัอยา่งสมํ่าเสมอเท่าท่ีจะทาํได ้และ

เร่ิมแต่ละวนัเหมือนกบัวนัเรียนปกติ

ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง: รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์

ใหเ้ป็นเวลา จดัสรรแบ่งเวลาไวส้าํหรับการออกกาํลงั

กาย (ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีมี) และ

เรียนตามตารางเรียนปกติเพ่ือสร้างความสมดุล

ระหวา่งช่วงเวลาเรียนและช่วงเวลาพกั

โปรดอยา่ลืมวา่ส่วนหน่ึงของการศึกษาของลูกของ

คุณคือกิจวตัรประจาํวนัส่วนใหญ่มุ่งเนน้ท่ีกิจกรรมท่ี

สร้างปฎิสมัพนัธ์กบัส่ิงรอบตวั หรือ ออฟไลน์

เราเขา้ใจดีวา่นกัเรียนของเราไม่ควรนัง่หนา้จอ

คอมพิวเตอร์ทั้งวนั

อยา่ลืมช่วยลูกของคุณเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ลูกของคุณมี

ส่วนร่วมทาํโครงงานออฟไลน์ท่ีคุณครูกาํหนดไว้

และสนบัสนุนใหเ้ขาพยายามมีส่วนร่วมกบังานให้

มากท่ีสุด

3.
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พฒันาการดา้นสงัคม
การท่ีไม่ไดเ้ล่นกบัเพ่ือนตามปกติอาจเป็นเร่ืองท่ีทา้

ทายสาํหรับลูกของคุณ

อยา่ลืมท่ีจะแบ่งเวลาใหลู้กของคุณไดคุ้ยกบัเพ่ือนๆ

เหมือนท่ีเขาไดท้าํขณะท่ีอยูท่ี่โรงเรียนหรือใน

ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน ไม่วา่จะเป็นการคุยทาง

โทรศพัท ์การใชโ้ซเชียลมีเดีย หรือการใช้

แพลตฟอร์มการส่ือสารของโรงเรียนในการส่ง

ขอ้ความกต็าม

แมว้า่การใชโ้ซเชียลมีเดียอาจทาํใหเ้ดก็ไม่มีสมาธิใน

ช่วงเวลาเรียน แต่ในช่วงเวลาพกัมนัสามารถช่วยให้

เขารู้สึกวา่ทุกอยา่งยงัเหมือนปกติได้

นอกจากน้ีคุณยงัสามารถสนบัสนุนใหลู้กใชร้ะบบ

การเรียนรู้ออนไลน์ของเรา ในการทาํงานร่วมกนักบั

เพ่ือนๆ เพ่ือใหเ้ขาไดแ้บ่งปันความคิดเห็น จดัการ

แกปั้ญหา หรือทาํงานร่วมกนัเหมือนเวลาเรียนปกติ
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การสนบัสนุนจากผูป้กครอง 
ส่ิงท่ีสาํคญัเป็นลาํดบัแรกสาํหรับเราคือความใส่ใจ

ความรู้สึกของลูกของคุณวา่ในสถานการณ์น้ี ทุก ๆ 

อยา่งยงัคงสามารถดาํเนินไปตามปกติได ้ดว้ยความ

ร่วมมือและสนบัสนุนจากผูป้กครอง อนัเป็นส่ิงสาํคญั

อยา่งยิง่ ดงันั้น ลูกของคุณควรทาํงานไดด้ว้ยตวัเองใน

ช่วงเวลาเรียน เหมือนท่ีเขาตอ้งทาํท่ีโรงเรียนเป็นประจาํ

ทุกวนั

เราทราบดีวา่คุณอาจตอ้งการช่วยลูกทาํงานในช่วงเวลา

เรียนของเขา แต่คุณควรพยายามสนบัสนุนใหลู้กใช้

ทรัพยากรท่ีอยูใ่นระบบการเรียนออนไลนเ์พ่ือถามคาํถาม

คุณครูและทาํงานร่วมกบัเพ่ือนๆ เท่านั้น – เหมือนกบัท่ีเขา

ทาํขณะท่ีอยูใ่นหอ้งเรียน อยา่งไรกต็าม การใหค้วาม

ช่วยเหลือเพ่ือทบทวนการเรียนรู้เป็นเร่ืองดี
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เราเขา้ใจดีวา่ช่วงน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีทา้ทายสาํหรับทุก

คน ซ่ึงทาํใหก้ารรักษาสภาพแวดลอ้มในบา้นเป็น

เร่ืองสาํคญัมากกวา่ท่ีผา่นมา การใหลู้กหยดุพกัเม่ือ

จาํเป็น หรือการรับรู้และการใหร้างวลัเขาเม่ือเขาตั้งใจ

ทาํงานนั้นจะช่วยไดม้ากจริงๆ

คุณครู เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุน และครูท่ีปรึกษายนิดี

จะช่วยพ่อแม่ผูป้กครอง และแบ่งปันความคิดเห็นให้

ทุกคนเพ่ือพฒันาปรับปรุงระบบการเรียนรู้ออนไลน์

ใหดี้ยิง่ข้ึนเร่ือยๆ ไม่วา่จะเป็นแนวทางในการอ่าน

หนงัสือกบัเดก็เลก็ หรือการช่วยทบทวนบทเรียน

ใหก้บัเดก็โต

หากมีคาํถามใดๆ คุณสามารถติดต่อเราไดต้ลอดเวลา

การสนบัสนุนจากผูป้กครอง 
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ทาํอยา่งไรดีหากส่ิงต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้?

อาจมีบา้งท่ีพวกเขาจะตอ้งเจอกบัความทา้ทาย เพราะทุกอยา่ง

ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองง่ายเสมอไป – ถา้จะพดูกนัตามตรง แต่แน่นอน

วา่น่ีคือเร่ืองปกติ

บางทีเขาอาจรู้สึกวา่ไม่อยากเรียน หรือมีความวิตกกงัวล และ

ตอ้งการตาํหนิใครสกัคน (โดยปกติจะเป็นผูป้กครอง) และเขา

อาจไม่อยากขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะคิดวา่คุณไม่

เขา้ใจส่ิงท่ีเขากาํลงัเรียนอยู ่เรามีประสบการณ์น้ีแลว้.....

บ่อยคร้ังท่ีการแกปั้ญหาเป็นเร่ืองง่ายๆ  โดยการ...

 ใหเ้ขามีพ้ืนท่ีส่วนตวั - บางคร้ังเขาตอ้งการแค่นั้น

 อาสาท่ีจะช่วยเขา 

 แนะนาํใหเ้ขาลองทาํอะไรท่ีต่างออกไป

 แนะนาํใหเ้ขาหยดุพกัช่วงสั้นๆ 

 แนะนาํใหเ้ขาลุกข้ึนออกกาํลงักาย เคล่ือนไหวร่างกาย

ลูกของฉันจะพบกบัความท้าทาย

หรือไม่?

ฉันจะช่วยเขาให้ผ่านพ้นได้

อย่างไร?

อยา่ลืมวา่เรายนิดีท่ีจะช่วยคุณเสมอ คุณสามารถ

ติดต่อคุณครูของเราไดต้ลอดเวลา
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คุณครูของเรายนิดีท่ีจะช่วยลูกของคุณในระหวา่งเวลา

เรียนปกติ เพ่ือช่วยลูกของคุณในการเรียนรู้ หากมีคาํถาม

ใดๆ คุณสามารถติดต่อครูทางอีเมลไดต้ามปกติ

เรายนิดีท่ีจะช่วยคุณเสมอ
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