
  

  
  

กฎ การ ปฏบิตั ิตน ระหวา่ง การ ประชุม ทาง ว ีด ีโอ คอล   
  

การ ประชมุ ทาง ว ีด ีโอ คอล ถอื เป็น รปู แบบ หนึ�ง ของ การ เรยีน การ สอน และ กจิกรรม ทางการ ศกึษา   ซึ�ง นักเรยีน 
และ ผู ้ปกครอง ตอ้ง ยอมรับ เงื�อนไข   เพื�อ ให ้กจิกรรม ตา่งๆ   ดําเนนิ ไป อยา่ง ราบ รื�น   จงึ ขอ แนะนํา ให ้นักเรยีน 
ปฏบิตั ิตน เหมอืน อยู ่ใน หอ้งเรยีน จรงิ   
  

1. คร ูเป็น ผู ้ตดัสนิ ใจ เลอืก ใช ้อปุกรณ ์และ รปู แบบ การ เรยีน การ สอน ตาม โปรแกรม   และ ความ ตอ้งการ   
ของ แตล่ะ ชั�วโมง เรยีน   

2. นักเรยีน ควร ได ้รับ การ ชว่ย เหลอื เพื�อ เรยีน รู ้วธิ ีการ   เปิด - ปิด   ไมโครโฟน และ กลอ้ง วดีโีอ   ( หาก นักเรยีน 
โต พอ จะ ทํา เอง ได ้)   ถา้ เป็น ไป ได ้  ขอ ให ้ใช ้ห ูฟัง   

3. การ เรยีน ทาง ว ีด ีโอ คอล   ม ีความ เทยีบ เทา่กบั การ เรยีน ใน ชั �น เรยีน ทกุ ประการ   นักเรยีน ตอ้ง เขา้ ชั �น เรยีน 
ตรง เวลา   และ หา้ม ขาด เรยีน   คร ูจะ ตอ้ง แจง้ กําหนดการ เรยีน ทาง ว ีด ีโอ คอ ล ลว่ง หนา้   นักเรยีน จะ ตอ้ง   
ได ้รับ ลงิค ์เชญิ เขา้ รว่ม ว ีด ีโอ คอล   และ ตอ้ง แจง้ เหตผุล หาก ตอ้ง ขาด เรยีน   นักเรยีน ตอ้ง ล็อค อนิ   โดย ใช ้
ชื�อ และ นามสกลุ   หา้ม ให ้ชื�อ เลน่ หรอื นามแฝง   และ นักเรยีน ตอ้งเต ร ียม อปุกรณ ์ตา่งๆ   ให ้พรอ้ม   
กอ่น เริ�ม คลาส เรยีน   

4. หลงั จาก ที� ชว่ย นักเรยีน เตรยีม ตวั เขา้ เรยีน ทาง ว ีด ีโอ คอล แลว้   ( ตรวจ สภาพ การ ใช ้งาน ของ กลอ้ง   
ไมโครโฟน   และ เสยีง )   ผู ้ปกครอง ควร ปลอ่ย นักเรยีน ให ้อยู ่กบั คร ูเมื�อ คลาส เรยีน เริ�ม   และ ไม ่ควร 
กา้วกา่ย การ เรยีน การ สอน   หรอื เขา้ รว่ม ใน ปฏสิมัพันธ ์ระหวา่ง คร ูกบั นักเรยีน   ( ยกเวน้ ใน กรณี ที�   
คร ูขอ ให ้ชว่ย )     

5. คร ูเป็น ผู ้อนุญาต ให ้นักเรยีน พดู   นักเรยีน ตอ้ง แจง้ คร ูวา่ ตอ้งการ พดู   และ รอ จนกวา่ คร ูจะ อนุญาต ให ้พดู   
ผู ้ที� รับ อนุญาต ให ้พดู จงึ เปิด เสยีง ไมโครโฟน   และ ปิด เสยีง เมื�อ พดู จบ   เพื�อ ไม ่ให ้ม ีเสยีง รบกวน การ เรยีน 
การ สอน จาก ภายนอก   

6. ผู ้เขา้ รว่ม ว ีด ีโอ คอ ล หรอื นักเรยีน ตอ้ง ตั �งใจ ตดิตาม   และ เขา้ รว่ม กจิกรรม และ การ เรยีน การ สอน   โดย 
เคารพ กตกิา การ พดู และ การ ฟัง ผู ้อื�น   

7. หา้ม พดู คยุ เป็นการ สว่น ตวั   คยุ เรื�อง สว่น ตวั   แสดง ความ คดิ เห็น ที� ไม ่เหมาะ สม   ถา้ ผู ้เขา้ รว่ม ว ีด ีโอ คอ ล 
หรอื นักเรยีน คน ใด ทําให ้การ เรยีน การ สอน ม ีปัญหา   จะ ตอ้ง ถงู ลงโทษ โดย การ เชญิ ออก จาก การ รว่ม ว ีด ี
โอ คอล   

8. หา้ม ไม ่ให ้ม ีผู ้ที� ไม ่ได ้รับ เชญิ เขา้ รว่ม ว ีด ีโอ คอล   หาก พบ วา่ ม ีการ ละเมดิ   บคุคล ดงั กลา่ว จะ ถกู เชญิ ออก 
จาก การ รว่ม ว ีด ีโอ คอล   

9. ผู ้เขา้ รว่ม ว ีด ีโอ คอ ล หรอื นักเรยีน จะ ตอ้ง วาง ตน ให ้เหมาะ สม   ดว้ย การ นั�ง ให ้เรยีบรอ้ย   แตง่ กาย สภุาพ   
หา้ม รับ ประทาน อาหาร หรอื ดื�ม เครื�อง ดื�ม ขณะ เขา้ รว่ม ว ีด ีโอ คอล   

10.ผู ้จัดการ ประชมุ ว ีด ีโอ คอล เทา่นั�น ที� จะ เป็น ผู ้ตดัสนิ ใจ วา่ จะ ม ีการ บนัทกึ ภาพ และ เสยีง ของ การ ประชมุ   
โดย จะ ตอ้ง เคารพ สทิธิ� สว่น บคุคล ของ ผู ้เขา้ รว่ม   หาก ม ีการ ละเมดิ   จะ ได ้รับ บท ลงโทษ   

  
ระเบยีบ การ ปฏบิตั ิตน ภายใน โรงเรยีน ม ีผล บงัคบั ใช ้กบั การ ประชมุ ทาง ว ีด ีโอ คอล   
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