
 
ข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นเกีย่วกบัโรงเรียนทอสี ประจ าปีการศึกษา 2564  

 
หมวด ข. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
 
1.ด้านกลัยาณมิตร 
1.1 ครูมีบุคลิกภาพ และความประพฤติเหมาะสมต่อวิชาชีพครูพุทธปัญญา 
1.2 ครูมีความเป็นกลัยาณมิตรต่อนกัเรียน และผูป้กครอง 
1.3 ครูมีความสามารถในการส่ือสารท่ีเป็นกุศลกบันกัเรียนและผูป้กครอง 
1.4 ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดี ตามวฒันธรรมองคก์รของโรงเรียน 
1.4 ครูศึกษาขอ้มูลพื้นฐานรายครอบครัว  และเคารพในความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
1.6 ครูมีการจดัพบปะผูป้กครองสม ่าเสมอ : ตน้เทอม กลางเทอม และปลายเทอม 
 
อนุบาล 
ข้อคิดเห็นเพิม่เติม ในด้านกลัยาณมิตรของคุณครูแต่ละท่าน  

• คุณแม่รับรู้ไดถึ้งความใส่ใจและความเขา้ใจของคุณครูทุกท่าน แมว้า่จะยงัไม่เคยเจอกนัเลยก็ตามค่ะ 
• ครูมีความเป็นมิตร รับฟังความคิดเห็นและเขา้ใจความไม่สบายใจของผูป้กครองพร้อมใหค้ าแนะน าท่ีคลายกงัวลไดดี้ดว้ย 
• คุณครู รร. น้ีน่ารักมาก ๆ ค่ะ ครูขวญัสุดยอดมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
• เน่ืองจากเป็นการสอนออนไลน์ท าใหป้ระเมินไดไ้ม่สูงครับ 
• คุณครูเป็นกลัยาณมิตรและเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคลเป็นอยา่งดี 
• ครูนก ครูอญัน่ารักมากค่ะ อยากใหลู้กไดไ้ปโรงเรียนแลว้ค่ะ 

• คุณครูน่ารัก เป็นมิตร คอยรับฟัง และคอยเป็นกระบอกเสียงใหด้ว้ยดีเสมอมาค่ะ 

 



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ในแง่ของการเคารพขอ้มูลส่วนตวั ในความเห็นส่วนตวัคิดวา่ ครูควรตอ้งขออนุญาต
ผูป้กครองก่อนเสมอในการเผยแพร่รูปภาพ หรือกิจกรรมท่ีเห็นใบหนา้ของเด็กๆเสมอ 
เน่ืองจากขอ้มูลหรือรูปภาพบางรูปอาจไม่ไดเ้ผยแพร่ภายในเวป็ไซดข์อง รร. ยกตวัอยา่ง
เช่น ใน fb บุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งก็สามารถเขา้ถึงได ้ ทั้งน้ีเห็นวา่การขออนุญาต
นั้นไม่เพียงแต่เป็นการเคารพความเป็นส่วนตวัของผูป้กครอง แต่รวมถึงการเคารพสิทธิ
เด็ก และสิทธิมนุษยธรรมขั้นพื้นฐาน 

-รับทราบและจะย  ้ากบัครู บุคลากรทุกท่านในโรงเรียนใหร้ะมดัระวงัมากขึ้นในกรณีน้ีค่ะ 
ตอ้งขออภยัท่ีท าใหใ้หผู้ป้กครองไม่สบายใจนะคะ 
-ท่ีผา่นมาโรงเรียนไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก และไดป้ระกาศแนวปฏิบติัเร่ือง 
“ระเบียบการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network 
Policy)” ใหพ้นกังานทราบและปฏิบติัตาม (ก่อนท่ีจะมีการประกาศพระราชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 27 พฤษภาคม 2564)   
ทั้งน้ี หลงัจากท่ีประกาศ โรงเรียนก็ไดท้บทวนแนวปฏิบติัฯ กบัพนกังานเป็นระยะๆ ในท่ี
ประชุมรวม อยา่งไรก็ดี โรงเรียนจะดูแลใหพ้นกังานเคารพในความเป็นส่วนตวัของนกัเรียน
และผูป้กครองอยา่งเคร่งครัด 

การเรียน online มีเพียงสัปดาห์ละคร้ัง ท าใหค้รูอาจจะไม่ไดส้ัมผสั รู้จกั เขา้ใจนกัเรียน
มากเท่าในสถานการณ์ปกติท่ีเจอกนัท่ีโรงเรียนวนัจนัทร์ถึงศุกร์ 

รับทราบขอ้มูลแลว้และจะพฒันาต่อไปค่ะ 
ในแต่ละสัปดาห์ครูจะตอ้งประชุมออกแบบการสอน การจดัท า ตดัต่อคลิป การจดักิจกรรม 
Zoom พบปะนกัเรียนกลุ่มยอ่ย การประเมินนกัเรียนในหวัขอ้ท่ีครูสามารถท าไดช้ดัเจน การ
ออกแบบใบงาน กิจกรรม  การประชุมกบัส่วนโรงเรียน  และการพบปะผูป้กครองราย
ครอบครัวค่ะ 

การพบเจอระหวา่งครูกบันกัเรียนคุณแม่คิดวา่นอ้ยเกินไปนะคะ 
คุณครูใส่ใจดี รู้จกัและเขา้ใจเด็กดี แต่ขอเสนอเพิ่มเวลาพบปะผูป้กครองรายบุคคลให้
นานขึ้น เพราะบางทีมีเร่ืองปรึกษา หรือขอค าแนะน าจากครูหลายประเด็นพอสมควร 
ในช่วงสถานการ์น้ี คุณครูควรจดัเวลาในการพบเด็กเเละผูป้กครองใหม้ากกกวา่น้ี เพื่อ
ช่วยเเบ่งเบางานต่างๆท่ี ท่ีบา้นตอ้งดูเเลเด็กเองรวมทั้งตารางเเละการบา้นท่ีใหม้า คุณครู
ควรน าการบา้นเด็กไปตรวจหรือประเมินเพื่อพฒันาดว้ยเช่นกนั ไม่ใช่เเค่ใหท่ี้บา้น
ประเมินทุกสัปดาห์หรือ เเค่ประเมินเด็ก ตอนกลางเทอม ปลายเทอม ผา่นทาง zoom  
เพราะเป็นเเต่เวลาช่วงสั้นๆท่ีเด็กพบครูค่ะ 
 
 
 
 



ประถม 
ข้อคิดเห็นเพิม่เติม ในด้านกลัยาณมิตรของคุณครูแต่ละท่าน  

• เพิ่มเป็นเด็กจากท่ีอ่ืนเขา้มาเรียนท่ีน่ี แม่ไดเ้ห็นคุณครูจากการเรียนออนไลน์ และรู้สึกวา่คุณครูทุกท่านไม่ใชค้  าพูดต าหนิ มีเมตตาสูงมาก ซ่ึงจากการคุยกบัเพื่อนๆ ท่ีลูกเรียนท่ีอ่ืนก็
เล่าวา่มีครูท่ีพูดจาท่ีไม่สมควร ตดัสินโดยไม่ค  านึงถึงความรู้สึกเด็ก 

• ขอช่ืนชมและขอบคุณ คุณครูทุกท่านค่ะ  

• ครูเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี รับฟังและแนะแนวทางแกไ้ข คุยแลว้สะบายใจขึ้นค่ะ 

• คุณครูใหค้  าแนะน าเตม็ท่ีทุกท่านครับ 

• คุณครูทุกท่านใหค้วามเป็นกลัยาณมิตรอยา่งดี 

• ขอช่ืนชมคุณครูทุกๆท่าน  ท่ีดูแลและเอาใจใส่ ท าใหก้ารเรียนในช่วงออนไลน์  เด็กๆไดค้วามรู้ ข้อคิด และความสนุก  ใกลเ้คียงกบัการเรียนในห้องเรียนครับ 

• คุณครูทุกท่านใส่ใจ รับฟัง และช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวา่งการเรียนออนไลน์ท่ีผา่นมาไดดี้มากๆ ค่ะ 

• คุณครูเอาใจใส่ใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดีค่ะ 

• ขอยกมือ 2 thumb up ใหคุ้ณครูประจ าชั้นนกัเรียนทุกคนเลยค่ะ ทุ่มเท ใส่ใจ เสียสละ มีเมตตาและเขา้ใจ 
• ดีอยูแ่ลว้ค่ะ 
• คุณครูก้ี เเละคุณครูเป้ิลน่ารัก ดูเเลเอาใจใส่เด็กดีมาก 
• ขอบคุณและช่ืนชมคุณครูภีม คุณครูเป้ิล ท่ีดูแลเด็กๆ เอาใจใส่ และช่วยเหลือทางบา้นของเด็กฟังในการดูแลเด็กๆ เป็นอยา่งดี จากใจจริง 
• คุณครูตลูสอนดีและใจดีมากค่ะ โดยรวมคุณครูทุกท่านเป็นกลัยาณมิตรดีมากค่ะ 
• เน่ืองจากเรียน online การพบปะครู-ผูป้กครองนอ้ยลงมาก (เดิมอาจจะเจอตอนไปส่งเด็กท่ีโรงเรียนและไปร่วมกิจกรรม) จึงสะทอ้นจากส่ิงท่ีเด็กเล่า (อาจจะตรงหรือไม่ตรงบา้ง) 

 
 
 
 
 
 



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ปกติมีการพบปะแค่เทอมละ  2 คร้ังค่ะ ขอเพิ่มเติมเร่ืองการพบปะ หลงัพูดคุยส่ิงท่ีนกัเรียน
ตอ้งพฒันา หรือปัญหาท่ีเกิดขึ้น ขอใหท้างคุณครู feedback ส่ิงท่ีครูไดมี้การท างานเพิ่มเติม
กบัเด็กๆ วา่พฒันาเร่ืองอะไรไปบา้งต่อผูป้กครองค่ะ 

ตามตารางประชุมปกติท่ีคุณครูจะพบรายครอบครัวคือ ภาคเรียนละ ๑ คร้ังค่ะ  แต่ถา้
ครอบครัวไหนมีเร่ืองติดตามจะนดัเพิ่มเติมเป็นรายบา้น  หรือ ผูป้กครองตอ้งการพบ
เพิ่มเติม สามารถแจง้นดัคุณครูเพิ่มเองไดค้่ะ 

ทกัษะการส่ือสารกบัผูเ้รียน ควรเพิ่มเติม เนน้การเสริมแรงทางบวกใหผู้เ้รียน ลดการต าหนิ 
เพิ่มการเนน้พฤติกรรมท่ีตอ้งการปลูกฝังใหเ้กิด 

รับทราบค่ะ เร่ืองการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีโรงเรียนใหค้วามส าคญัและอบรมพฒันาครูอยา่ง
ต่อเน่ือง ขอบพระคุณในการใหเ้สียงสะทอ้น จะน าไปพูดคุยและพฒันาครูต่อไปค่ะ 

ครูบางท่านยงัมีการส่ือสาร/แสดงออกต่อเด็กอยา่งไม่เป็นกลัยาณมิตรเท่าท่ีควร การ
ควบคุมระเบียบวินยัและความประพฤติของเด็กไม่จ าเป็นตอ้งแสดงออกทางน ้าเสียงหรือ
ค าพูด บางเร่ืองสามารถผอ่นปรนได ้
การท่ีครูเขม้งวดเกินไปหรือแสดงท่าที/น ้าเสียงท่ีดุ หรือค าพูดในเชิงลบ จะท าใหเ้ด็กไม่
กลา้ท่ีจะถาม/แสดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้ด็กไทยเป็นเด็กท่ีไม่กลา้แสดง
ความคิดเห็นและไม่กลา้แสดงออก 
โดยภาพรวมของทีม รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ผูเ้รียนดีมาก มีบางท่านท่ีอาจจะตอ้งพฒันา
เร่ืองการส่ือสารทางบวก เพื่อเสริมแรงใหผู้เ้รียนมีพฤติกรรมทางบวก ลดพฤติกรรมทางลบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ด้านสิปปทายก 
2.1 ครูปฏิบติัการสอนตรงเวลา และเตม็เวลา 
2.2 ครูมีความใฝ่รู้ หมัน่พฒันาตนเองและทกัษะการสอนอยูเ่สมอ 
2.3 ครูเคารพในความแตกต่างของนกัเรียน และมีวิธีพฒันาตามศกัยภาพท่ีเหมาะสม 
2.4 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  :  วิชาชีวิต  วิชาการ  วิชาชีพ 
2.5 ครูมีทกัษะดา้นเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
อนุบาล 
ข้อคิดเห็นเพิม่เติม ในด้านสิปปทายกของคุณครูแต่ละท่าน 

• ครูมีความรู้ความสามารถ เขา้ใจและรับฟังเด็กพูดไดอ้ยา่งดี 
• คุณครู สาระวิชา ภาษาองักฤษ, Phonic, ศิลปะ,และพละ มีความตั้งใจอยา่งสูง ในการผลิตส่ือการสอนไดดี้อยา่งต่อเน่ือง เน้ือหาวิชาสามารถน ามาใชไ้ดจ้ริง ถึงแมจ้ะเรียนจากท่ี

บา้นคะ 
• ขอช่ืนชมครูผูส้อนทุกท่านท่ีทุ่มเท พยายามปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในยคุโควิด-19 ไดเ้ป็นอยา่งดีค่ะ โดยเฉพาะทกัษะในการปรับส่ือการสอนต่างๆ การท าคลิป

วิดิโอ อ่านนิทาน หรือหาเทคนิคต่างๆ มาสอนผา่นโปรแกรม zoom โดยท่ีเด็กๆยงัรู้สึกสนุกสนานและมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนค่ะ 
ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 

ขอเสนอใหท้างโรงเรียนจดัอบรมหลกัสูตรการใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียน การสอนใหค้รู 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน 

รับทราบค่ะ เป็นส่ิงท่ีโรงเรียนเห็นวา่เป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรค่ะ 
ทางฝ่ายวิชาชีวิตครูรับทราบ และจะด าเนินการจดัอบรมในช่วงปิดเทอม 1 

น่าจะมีคนช่วยคุณครูดา้น IT รับทราบและขอบคุณมากค่ะ โรงเรียนก าลงัพิจารณาเร่ืองน้ี แต่ในภาคเรียนท่ีผา่นมา ครู
ตอ้ง WFH และจดัการสอนจากฐานท่ีบา้นของตนเอง จึงเป็นการยากในการช่วยเหลือ
พอสมควรค่ะ 

ควรเพิ่มฝ่ายสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารสอน ใหก้บัครูครับ เพราะเป็นความรู้เฉพาะทาง 
ครูจะไดใ้หค้วามส าคญักบัเน้ือหาไดเ้ตม็ท่ี 
Urgent need for IT literacy 
 

 

 



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
การ zoom ระหวา่งครูกบัเด็กๆ  คร้ังละ 15 นาทีต่อสัปดาห์ และมีเด็กๆคร้ังละ 5 คน อาจไม่
เพียงพอต่อการประเมิน เน่ืองจากในความเป็นจริงครูอาจตอ้งการใหเ้ด็กๆ ไดรั้บประโยชน์
หลายทาง แต่ ความสามารถในการรับรู้ รับฟัง ส่ือสาร ของเด็กแตกต่างกนัมาก ดงันั้นเด็ก
บางคนอาจไม่สามารถรับไดเ้ตม็ท่ี บางคนอาจตอบเบา คุณครูไม่ไดย้นิก็ขา้มไป ดว้ยเหตุน้ี 
การ zoom อาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อคลายความคิดถึงคุณครูและเพื่อนๆ เท่านั้น 

ในการ Zoom ของระดบัอนุบาลจุดประสงคเ์พื่อใหค้รู เด็กๆ ไดเ้จอ ไดคุ้ยกนั และ ได้
สนุกสนานร่วมกนัค่ะ  ไม่ไดพ้บกนัเพื่อประเมินเท่านั้น และจะเพิ่มเวลาใหม้ากขึ้นในการ
พบกบันกัเรียนทาง Zoom ค่ะ 

อยากใหมี้สอนผา่นซูมบ่อยกวา่น้ีค่ะ 
ความคิดเห็นของคุณพ่อ ในดา้นวิชาภาษาองักฤษคือตอ้งการใหจ้ดัการจดัจา้งอาจารย ์
native English speaker หรือครูเจา้ของภาษาค่ะ ถา้เป็นไปได ้เพื่อการออกส าเนียงท่ีถูกตอ้ง 

รับทราบและจะน าไปพิจารณาค่ะ การจดัหาครูผูส้อนนั้นนอกจากเร่ืองธรรมชาติของการ
ออกเสียงท่ีส าคญัมากแลว้ เรายงัค านึงถึงเร่ืองจิตวิญญาณความเป็นครู  ความตั้งใจในการ
ถ่ายทอด การออกแบบการเรียนรู้ท่ีสนุก และมีความรักเด็กฯลฯ  ซ่ึงถา้เราพบครู Native ท่ี
มีความครบถว้นแบบน้ี โรงเรียนจะไม่รอชา้เลยค่ะ 

ครูภาษาองักฤษ 1 คนกบันกัเรียน 8-10 คน ในการเรียนออนไลน์ ท าใหก้ารโตต้อบท าได้
ยาก และการคุยกบันกัเรียนทีละคน ท าให ้นกัเรียนเบ่ือเพราะรอนาน 
Everything is good but I think that the content for the live lessons can be more engaging. 
I suggest adding activities where students can use touch screen to respond to teachers in 
order to practice reading or to identify symbols or images. I find that the slides being 
used during the live lessons are very text heavy and should have more visual aids like 
graphics, photos  to make them more engaging to the student.  
(ทุกอยา่งดีหมด แต่ฉนัคิดวา่เน้ือหาส าหรับบทเรียนสดน่าดึงดูดใจมากกวา่ ฉนัแนะน าให้
เพิ่มกิจกรรมท่ีนกัเรียนสามารถใชห้นา้จอสัมผสัเพื่อตอบสนองต่อครูเพื่อฝึกอ่านหรือระบุ
สัญลกัษณ์หรือรูปภาพ ฉนัพบวา่สไลดท่ี์ใชร้ะหวา่งบทเรียนสดนั้นมีขอ้ความจ านวนมาก 
และควรมีส่ือช่วยท่ีเป็นภาพ เช่น กราฟิก รูปภาพ เพื่อใหมี้ส่วนร่วมกบันกัเรียนมากขึ้น) 

รับทราบค่ะ และจะพิจารณาเร่ืองการใชแ้อพลิเคชัน่ในการน ามาสอนในอนาคตนะคะ 

 
 
 
 



ประถม 
ข้อคิดเห็นเพิม่เติม ในด้านสิปปทายกของคุณครูแต่ละท่าน 

• ครูมีความพยายามเรียนรู้ทกัษะดา้นเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน ขอช่ืนชมคุณครูทุกท่าน แมใ้นการน้ีทางโรงเรียนจดัการเรียนการสอนออนไลน์ทั้ง

เทอม ก็คิดวา่ลูกไดรั้บความรู้ครบถว้น คุณครูเป็นกลัยาณมิตรคอยช่วยเตือนเด็กๆ ในเร่ืองการเรียน การส่งงาน มีการพูดคุยในกลุ่มไลน์ของกลุ่มเรียน คุณครูดูแลใกลชิ้ด โดย

ส่วนตวัชอบมากเพราะไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกบัคุณครูแทบทุกวนัทางกลุ่มไลน์ ขอขอบพระคุณคุณครูท่ีดูแลเด็กๆทุกคนอยา่งดีมากๆ ค่ะ 

• คุณครูทุกท่านมีความมุ่งมัน่และตั้งใจจดัการสอนเด็กๆ และมีความเป็นกลัยาณมิตรกบัเด็กๆ มากค่ะ 

• ป.2 มีการดูแลนกัเรียนไดท้ัว่ถึง แมก้ารเรียนออนไลน์ มีการพฒันาทางวิชาชีวิต กบัเด็กๆ อยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
เพิ่มเร่ืองการอบรมและพฒันาครูวิธีพุทธใหเ้ป็นแบบอยา่งกบัผูเ้รียน เน่ืองจากคุณครู
เป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดผูเ้รียนมากท่ีสุด เด็กเรียนรู้การเห็นมากกวา่การฟัง ดงันั้นครูจึงเป็น
แบบอยา่งท่ีส าคญัในทุกๆ เร่ือง 

-รับทราบและเห็นดว้ยค่ะ และโรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการพฒันาครูเป็นอยา่งยิง่ ครูท่ีเขา้
มาท างานในโรงเรียนทอสีเป็นผูมี้อุดมการณ์ทางการศึกษา มีความสนใจในการพุทธศาสนา
เป็นพื้นฐาน แต่คนแต่ละคนตอ้งฝึกหัดขดัเกลา พฒันา ตวัเอง มากนอ้ยต่างกนัซ่ึงโรงเรียนจะ
พยายามพฒันาต่อไปค่ะ 
-ฝ่ายวิชาชีวิตครูรับทราบ และจะเนน้บทบาทการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของครู 

อยากใหคุ้ณครูระงบัอารมณ์และแยกดุนกัเรียนค่ะ (หมายถึงเด็กคนอ่ืนๆ นะคะ เพราะ
กลวัเด็กมีปมค่ะ) 
ป.5 ฝากเร่ืองการใชเ้วลาอบรม ใหค้วามรู้เร่ืองคุณธรรม ทุกวนักบัเด็กๆ ค่ะ ไม่แน่ใจ
เร่ืองการใชเ้วลาร่วมกบัเด็ก เร่ืองการพฒันาตน วิชาชีวิต ดว้ยวิธีใดค่ะ เขา้ใจวา่เวลาส่วน
ใหญ่เป็นการเนน้เน้ือหาวิชาการ (หรือไม่ค่ะ) 
อยากใหมี้คาบพูดคุยแนะแนวการใชชี้วิต การด าเนินตามคุณธรรม ท่ีเวลาไป รร ครูจะ
คุยกบัเด็กๆ ค่ะ ไม่วา่หนา้แถวเรียน หรือ คาบอ่ืนๆ 

-การฝึกฝนตั้งแต่เลก็ ใหท้ าสม ่าเสมอ  การมีตารางชีวิต และวฒันธรรมครอบครัวจะช่วยได้
มากค่ะ  
 
-จะลองพยายามจดัสรรใหน้ะคะ ขอบคุณค่ะ 

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
คุณครูบางท่านอาจมีทกัษะดา้นเทคโนโลยไีม่มากท าใหผ้ลิตส่ือการสอนยงัไม่ค่อย
น่าสนใจและเหมาะสมกบัการเรียน Online อยากใหท้างโรงเรียนจดัใหมี้การพบปะ
พูดคุย ปรึกษาหารือ ตรวจทานส่ือการสอนรายวิชา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทกัษะ
การผลิตส่ือการสอนระหวา่งคุณครู ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้น 

-รับทราบค่ะ เป็นส่ิงท่ีโรงเรียนเห็นวา่เป็นแนวทางการพฒันาหลกัสูตร แนวทางการสอน 
และการพฒันาบุคลากรค่ะ 
-ฝ่ายวิชาชีวิตครูรับทราบ และจะน าเป็นหวัขอ้การเรียนรู้ส าหรับครูในเทอม 2/2564 
 

การประเมินส่วนน้ีเป็นการประเมินของช่วงเรียนออนไลน์ ผูป้กครองเขา้ใจสถานการณ์
ค่ะ แนะน าใหมี้การอบรมครูเพิ่มเติมดา้นเทคนิคการสอนออนไลน์ ความสร้างสรรคใ์น
การใชส่ื้อการสอนออนไลน์ และเตรียมความพร้อมวางแผนรับการเรียนการสอนแบบ
สถานการณ์ไม่ปกติต่อไปในอนาคต ขอบคุณในความตั้งใจในเทอมท่ีผา่นมาค่ะ 
ควรมีการอบรม สัมนา การใชเ้ทคโนโลยใีหค้รูบา้ง เช่น การใชค้อม โปรแกรม การคิด
สร้างสรรคบ์ทละคร การใชแ้อ๊ปใหม่ๆ ทนัสมยั มาประยกุตก์บัการเรียนการสอน มี
ผูป้กครองหลายๆ ท่านท่ีมีความรู้สามารถช่วยพฒันาคุณครูดา้นน้ีได ้บางทีนกัเรียนก็
เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยไีปไกลกวา่ครู จะไดคุ้ยประสานกบัเด็กกบัผูป้กครองรู้เร่ือง 
เด็กจะสนุก ไปกบัการเรียนวิถีพุทธนิวนอลมอลและเทคโนโลยแีบบปลอดภยั 

-ฝ่ายวิชาชีวิตครูจะด าเนินการจดัอบรมการใชเ้ทคโนโลย ีในช่วงปิดเทอม 1 

อาจจะมีบางคร้ังท่ีคลิปสอน เสียงดงั หรือดูแลว้เขา้ใจและใชเ้วลาดูมากในบางวิชา แต่
สุดทา้ยก็มีการปรับและเปล่ียนจนดีขึ้นคะ  

 

ควบคุมเวลาการสอนไม่ใหเ้ลยเวลา อยากใหล้ดเหลือคาบละ 30-40 นาที แลว้ใหง้านท า 
ส่วนนกัเรียนท่ีอยากท าในคาบกบัครูต่อครบ 50 นาทีก็สามารถท าได ้ 

 

 
 
 
 
 
 



3.ด้านธุรการโรงเรียน 
อนุบาล 
ข้อเสนอแนะด้านธุรการโรงเรียน 

• ไดรั้บความช่วยเหลือท่ีทนัเวลาและน่ารักเสมอจากธุรการค่ะ 
ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 

ดว้ยความท่ีเป็นตวัแทน ผปค ในปีน้ี มีผปค. หลายๆบา้นแจง้
เขา้มาวา่ติดต่อกบัทางธุรการ ยากมากๆ ซ่ึงเขา้ใจวา่เป็นช่วง
ท างานท่ีบา้นกนั ทาง รร.อาจจะมีlineกลุ่ม หรือเบอร์ส ารอง 
ส าหรับ ผปค ไดติ้ดต่อหากมีเร่ืองด่วนแจง้กบัทาง รร. 

ในช่วง WFH ท่ีผา่นมา ธุรการไดด้ าเนินการบนัทึกเสียงขอ้ความตอบรับเพื่อเรียนผูป้กครองวา่สามารถติดต่อ
โรงเรียนไดท่ี้หมายเลขมือถือหอ้งธุรการคือ 091-7595815 ในวนั-เวลาท าการ 
ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 7 ธ.ค. 2563 หอ้งธุรการมีการปรับปรุงช่องทางการติดต่อธุรการใหห้ลากหลายมากขึ้น ซ่ึงขณะน้ีมี
ทั้งหมด 4 ช่องทางคือ  
1.  หมายเลขโทรศพัทพ์ื้นฐานของโรงเรียน 
2. หมายเลขมือถือธุรการ 
3.  Line : ห้องธุรการ รร.ทอสี 
4. E-mail : thawsi.information1@gmail.com ซ่ึงทางธุรการจะประชาสัมพนัธ์ใหผู้ป้กครองทราบอีกคร้ังทาง Line@ 
ของโรงเรียนภายในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 

มีความล่าชา้ในการใหข้อ้มูลค่ะ  กรณีท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่น ช่วงเปิดรับสมคัรนกัเรียนใหม่ ธุรการสามารถตอบค าถามไดท้นัที แต่
หากเป็นเร่ืองอ่ืนๆ เช่น การขอพกัการเรียน หรือค่าใชจ่้ายท่ีผูป้กครองจะไดค้ืน ทางธุรการจะรับเร่ืองไวก่้อน และส่ง
ขอ้มูลค าถาม ช่ือ หมายเลขเพื่อติดต่อกลบัไปยงัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใหติ้ดต่อกลบัทนัที 

ประถม 
ข้อเสนอแนะด้านธุรการโรงเรียน 

• ดีมากค่ะธุรการน่ารักใจดีให้ความช่วยเหลือเตม็ท่ีทุกคร้ังค่ะ 

• ครูเมยค์อยช่วยเหลือประสานงานดีมากๆค่ะ 

• ไม่ไดติ้ดต่อธุรการ จึงไม่สามารถประเมินได ้
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