
 

ข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นเกีย่วกบัโรงเรียนทอสี ประจ าปีการศึกษา 2564  
 

หมวด ค. หลกัสูตรการเรียนการสอนและคุณภาพนักเรียน 
 

อนุบาล 
1.ด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน 

1.1 หลกัสูตร (การสอนออนไลน์) มีเน้ือหาสาระท่ีครบทั้งวิชาชีวิต วิชาการ 
1.2 การเรียนสามารถคงคุณค่าของหน่วยบูรณาการ “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” ไวไ้ด้ 
1.3 การจดัการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมคุณธรรม 12  ประการ 
1.4 ผูส้อนจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ผา่น คลิป หรือ การสอน ZOOM 
1.5 มีการส่ือสารขอ้มูลการเรียนรู้ ใหผู้ป้กครองเขา้ใจ ชดัเจน สม ่าเสมอ 
1.6 ส่ือ TPK สามารถน าไปใชไ้ดป้ระโยชน์ไดจ้ริง และเหมาะสมกบันกัเรียน 
1.7 ผูป้กครองสามารถประเมินผลนกัเรียนตามหวัขอ้การเรียนรู้ท่ีคุณครูส่งให้ 
1.8 ผูป้กครองสามารถศึกษาคลิป หรือ ส่ือ Thawsi PLERN Kits (TPK) และน าไปต่อยอดกบันกัเรียนได ้
1.9 ตารางเรียนช่วยใหผู้ป้กครองท างานกบันกัเรียนและยดืหยุน่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน 
ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 

แนะน าใหท้างโรงเรียน แจกแจงตารางเรียนท่ีชดัเจนส าหรับแผนการเรียนของเด็กวยัอนุบาล (วยัเล่น) 
เพราะทาง ผูป้กครอง ตระหนกัถึงค่าใชจ่้ายท่ีเตรียมจ่ายส าหรับเทอม 2 ทางโรงเรียน ไดมี้การลด
ค่าใชจ่้ายก็จริง แต่รู้สึกไม่สมเหตุสมผล ส าหรับรายจ่ายท่ีมากขึ้น (WFH) ในสถานการณ์วิกฤติแบบน้ีค่ะ 

-ทางโรงเรียนเขา้ใจความกงัวลและเดือดร้อนของผูป้กครอง และเร่งสรุป
ตารางเรียนภาคเรียนท่ี 2 มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่งค่ะ 
-เร่ืองค่าเทอมนั้น มีหลกัในการค านวนค่ะ เพราะโรงเรียนเองก็มีค่าใชจ่้ายท่ี
เป็น Fixed มีช้ีแจงในหมวด ซ.การจดัการฝ่ายการเงิน ค่ะ 

อยากใหโ้รงเรียนปรับหลกัสูตร ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์การเรียนออนไลน์  รับทราบค่ะ จะพฒันาในเร่ืองน้ีนะคะ  ในเร่ืองอุปกรณ์การใชง้านทาง
โรงเรียนพยายามจะใหร้บกวนผูป้กครองนอ้ยท่ีสุด แต่เน่ืองดว้ยระยะเวลาท่ี
ยาวนาน และครูเองก็ท างานจากท่ีบา้น จึงท าใหก้ระทบกบัการใชอุ้ปกรณ์
จากท่ีบา้นไดย้ากขึ้นค่ะ 

เสนอใหค้รูปรับหลกัสูตรใหเ้ขา้กบัการเรียนออนไลน์ใหม้ากกวา่น้ี และอยากใหค้  านึงถึงความสะดวก
ของแต่ละบา้นในเร่ืองของอุปกรณ์การเรียน 

จริงๆ เน้ือหาท่ีทางโรงเรียน ส่งมา บางหวัขอ้ทางบา้นสามารถโหลดไดจ้าก webpage (Homeschool หรือ
สถาบนัต่างๆ) ไดเ้ลย อยากใหเ้นน้เน้ือหาเฉพาะตามหลกัสูตรของโรงเรียนค่ะ 

รับทราบค่ะ และจะพยายามศึกษาขอ้มูลจากแอพพลิเคชัน่และเอกสารงานท่ี
มีให ้Download นะคะ ท่ีผา่นมาเราพยายามออกแบบเองสร้างงานเองเพื่อให้
ตรงกบัหน่วยการเรียนและเป็นของเฉพาะโรงเรียนเรามากท่ีสุดค่ะ 

คลิปยงัไม่น่าสนใจและกิจกรรมดูธรรมดาเกินไป เด็กไม่ค่อยสนใจ  คลิปภาษาองักฤษชอบมากกวา่ รับทราบค่ะ  คุณครูก าลงัพยายามเรียนรู้ พฒันานะคะ เพราะเป็นเร่ืองใหม่
ส าหรับคุณครูเช่นกนั และยิง่ในช่วงหลงัท่ีครูทุกคนใชบ้า้นเป็นฐานในการ
ท างานยิง่ท าใหก้ารท างานร่วมกลุ่มของครูเป็นไปไดย้ากยิง่ขึ้นค่ะ 

เขา้ใจในสถานการณ์วา่น่ีคือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีโรงเรียนจะสามารถท าไดแ้ลว้ แต่ผูป้กครอง มีภารกิจท าใหไ้ม่
สามารถท าการสอนนกัเรียนไดทุ้กอยา่ง หรือเทียบเคียงกบัการท่ี โรงเรียน / ครูสอน อยากใหพ้ิจารณา
เร่ืองเปิดโอกาสให ้ผูป้กครอง พิจารณา drop ภาคการศึกษาต่อไปหากตอ้งยงัเป็นแบบน้ี โดยสามารถคง
สิทธ์ิการศึกษาใน รงเรียน น้ีไดอ้ยู ่หรือใหส่้วนลดมากกวา่น้ี 

รับทราบ และไดพ้ิจารณาอนุญาตเป็นกรณีเฉพาะ  นกัเรียนอนุบาลและ
เฉพาะภาคเรียนท่ี 2 น้ี ดว้ยเหตุสถานการณ์โรคระบาดน้ีเท่านั้น 

มีการส่ือสารท่ีสับสนบา้งทั้งเร่ืองการประเมิน การตอบแบบสอบถาม การ zoom ซ่ึงมีการปรับปรุงดีขึ้น
ในช่วงหลงัค่ะ 

ขอบคุณค่ะ  เร่ืองน้ีใหม่ส าหรับคุณครูท่ีจะออกแบบและจดัการอาจจะมี
ขลุกขลกับา้ง แต่เม่ือผูป้กครองใหเ้สียงสะทอ้นมา เราก็พยายามรับมาและ
แกไ้ขใหไ้ดม้ากท่ีสุดค่ะ 

การเรียน HBL ยงัไม่ค่อยเหมาะกบันกัเรียนระดบัอนุบาลท่ีผูป้กครองมีความจ าเป็นตอ้งท างานประจ า รับทราบดว้ยความเขา้ใจค่ะ 



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
อยากจะใหค้รูจดัหาเวลา ในการส่ือสาร มีการอธิบายเร่ืองกิจกรรม ATK ท่ีส่งมาใหแ้ต่ละชุดดว้ย ก่อนท่ี
เด็กจะท ากิจกรรม  อยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะคร้ัง เน่ืองจากเด็กจะไดมี้ส่วนร่วมวา่อนัน้ีเป็นกิจกรรมของ
โรงเรียน และเด็กๆ จะไดเ้ตรียมตวัและเตรียมใจในการท ากิจกรรม ท่ีครูส่งมาให ้ และเด็กจะไดเ้ขา้ใจ
จุดประสงคมี์ความรู้สึกร่วมในการท ากิจกรรม 

รับทราบและจะน ามาปรับปรุงพฒันาค่ะ 

ยงัท าไดดี้กวา่น้ี มี Gap for Improvement อีกมาก อาจจะตอ้งมีมืออาชีพ เขา้มาช่วย 
ผูป้กครองไม่สามารถจดัการเรียนได ้เน่ืองจากเวลาการท างานของผูป้กครองเองค่ะ รับทราบและเขา้ใจสถานการณ์ค่ะ คุณครูใหต้ารางกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทาง

ไปเท่านั้น และเลือกใชค้ลิปเพื่อใหส้ามารถยดืหยุน่ไดต้ามท่ีผูป้กครอง
สามารถจดัสรรเวลาไดเ้ลยค่ะ 

อยากใหกิ้จกรรมบางอยา่งสามารถกระตุน้ หรือปรับให้เหมาะสมกบัเด็กทุกคน เน่ืองจากลูกเป็นเด็กพลงั
เยอะ จึงยงัมีความสนใจในดา้นการระบายสีหรือนัง่ท างานน่ิงๆ ไม่ค่อยส าเร็จเป็นเวลานานค่ะ 

รับทราบค่ะ  ถา้ครูไดส้อนในหอ้งเรียน จะค านึงถึงเร่ืองความแตกต่างของ
นกัเรียนดว้ย  แต่ในสถานการณ์ท่ีผูป้กครองอยูก่บัลูกตลอดเวลา ก็อาจจะ
ตอ้งเพิ่มเติมกิจกรรมบางส่วนใหเ้หมาะสมกบัลูกแต่ละบา้นไปดว้ยค่ะ 

เด็กปฐมวยัชอบเล่นออกแรง ชอบศิลปะ การสอนผา่นzoom ส่วนใหญ่ไม่น่าสนใจ (เพราะธรรมชาติ
ปฐมวยัชอบเลน ลุย และสนใจส่ิงท่ีตนขอบ)...น่าจะใชก้ารเรียนเป็นโปรเจค แลว้ใหเ้ด็กน าเสนอส่ิงท่ีเคา้
สนใจเอง เพื่อสร้างแรงกระตุน้ในการเรียนรู้ และไม่คาดหวงัผลลพัธ์มากเกินไป 

รับทราบค่ะ และมีประโยชน์มากค่ะ จะน าไปพิจารณานะคะ 

อยากใหมี้การเวียนใชชุ้ด TPK เหมือนช่วงก่อนหนา้น้ีค่ะ ช่วงคร่ึงเทอมหลงั เป็นช่วงท่ีคุณครูเองก็ WFH 100% เช่นกนั จึงกระทบต่อ
การท างานกลุ่ม การท าชุด TPK ค่ะ ตอ้งขออภยัผูป้กครองอยา่งยิง่ค่ะ ท่ีท า
ใหไ้ดรั้บความไม่สะดวก 

อยากใหมี้อุปกรณ์ TPK แจกทุก 2 สัปดาห์เหมือนเดิมค่ะ การเรียนออนไลน์ในเด็กเลก็อยากใหแ้บ่งเป็น
กลุ่มเลก็ๆจะไดผ้ลกวา่ ปัจจุบนัวิชาพละและองักฤษกลุ่มใหญ่เกินไปค่ะ 

รับทราบค่ะ การเรียนออนไลน์กลุ่มเลก็ใหผ้ลดีท่ีสุด จะพยายามนะคะ 
เพราะตอนน้ีติดท่ีเวลาของครูในการสอน ถา้แบ่งกลุ่มเลก็เหมือนครูประจ า
ชั้น ก็จะตอ้งแบ่งสอน 4-5 คร้ัง / ชั้นค่ะ 

อยากใหมี้ความยดืหยุน่หรือมีทางเลือกในการเรียนของนกัเรียน เช่นมีการเรียนกลุ่มยอ่ยและมีตวัเลือกใน
การเรียนหลายแบบ 

เป็นแนวคิดท่ีดีค่ะ แต่ทางโรงเรียนอาจจะยงัไม่สามารถจดัการไดใ้นขณะน้ี
ค่ะ แต่จะรับไวท้ดลองดูนะคะ 

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ก่อนอ่ืนตอ้งขอขอบพระคุณคุณครูทุกๆท่าน เขา้ใจวา่เบ้ืองหลงัการท าส่ือสารสอน และคลิป vdo อาจไม่
ง่าย และมีความทา้ทายท่ีจะขมวดเวลาใหค้รบแค่ 10 - 15 นาที อยา่งไรก็ดีในทางปฏิบติั โดยส่วนตวัอาจ
ไม่ไดส้ามารถเอาไปปรับไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขออนุญาตใหข้อ้สังเกตดงัน้ี 
1. ในช่วงท่ี Lockdown ท่ีคุณครูส่งกิจกรรมแบบ online อยากใหมี้ความสัมพนัธ์ (Corelate) ในทุกวิชา/
กิจกรรม  
ยกตวัอยา่ง สัปดาห์ท่ี 12 เก่ียวกบักิจกรรมบนโต๊ะอาหาร สัปดาห์น้ีคุณครูวางแผนกิจกรรมไดดี้มาก คือ 
ครูสามารถประยกุตภ์าษาชีวิต/คณิตศาสตร์ ไดเ้หมาะสม ผูป้กครองก็สามารถมีกิจกรรมเล่นหมุนเวียน
กบัเด็กไดต่้อ อีกทั้งสามารถต่อยอดไปในกิจกรรมผสมผสานวิชาชีวิตอ่ืนๆ เช่น healthy/unhealthy food 
หรือ จดักลุ่มอาหาร/ผกั/ผลไม ้หากเสนอเพิ่ม ในภาษาองักฤษก็สอนเก่ียวกบัหวัขอ้อาหาร และวิชาพละ
อาจเตน้เพลงผลไม ้
ดงันั้นจะเห็นวา่ หากเรายงัคงไม่สามารถไป โรงเรียน ได ้กิจกรรมส าหรับเด็ก หากน าเสนอในรูปแบบ 
theme based น่าจะไดป้ระโยชน์กวา่ เช่น ในสัปดาห์น้ี เราจะเลือก theme ทะเล ก็น าเสนอ การสอนให้
สอดคลอ้งเช่น ภาษาองักฤษก็เป็นเร่ืองทะเล คุณครูก็มีกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั theme เช่น มารูปจกัทะเล
กนั มีสัตวท์ะเลเอามานบัเลข เด็กๆ ประดิษฐ์สัตวท์ะเลจากวสัดุเหลือใช ้ภาษาชีวิตผา่นการเล่าเร่ืองทะเล
หรือขยะในทะเล หรือการลองกรองน ้าสกปรกผา่นกรวด ทราย ส าลี ก็เป็นวิทยาศาสตร์สนุกๆ เป็นตน้ 
ขณะเดียวกนั ครูควรมี list แนะน ากิจกรรมอ่ืนๆ แนะน าดว้ยเพื่อผูป้กครองสามารถเอาไป "เล่น" ต่อกบั
เด็กๆได ้
2. เพื่อใหเ้กิดการพฒันาของเด็กๆไปพร้อมๆกนั ครูอาจจะตอ้งท า list ใหแ้ก่ผูป้กครองว่า เป้าหมายใน
ภาคเรียนน้ีเด็กๆ ควรจะตอ้งท าอะไรไดบ้า้งเป็นอยา่งนอ้ย  
ขออนุญาตยกตวัอยา่งเฉพาะกรณีวิชาการ เพื่อจะไดเ้ห็นภาพ เด็กๆควรรู้เร่ืองเศษส่วน ดงันั้นผูป้กครอง
อาจสอนผา่นการกินพิซซ่า หรือเร่ืองรูปทรงเรขาคณิต ผา่นส่ิงรอบตวั เป็นตน้ และนดัพูดคุยหรือท า
แบบฟอร์มประเมินเป้าหมาย 

รับทราบและขอบพระคุณมากค่ะ  ค  าแนะน าของผูป้กครองมีประโยชน์มาก
ค่ะ คุณครูจะน าไปศึกษาและพูดคุยกนัต่อนะคะ    

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
Live lesson content can be more engaging by adding interactive software that allow students to 
circle/color/choose an answer and making the context more visually engaging. Zoom schedules and 
communication of changes can be improved. Excessive social media postings make it difficult to 
follow changes so a single source for lesson content(e.g. Google Classroom, Seesaw, etc) and a single 
source for parent communication(e.g. Line or Facebook) would be helpful. Re-posting old 
communication materials regarding zoom schedules with students' groups but telling parents to follow 
the groups and ignore the dates and ignore the old Zoom link and use the new Zoom link in the chat 
creates confusion for us. 

รับทราบและทางโรงเรียนจะเรียบเรียงช่องทางการเรียน การส่ือสารเพื่อเป็น
องคค์วามรู้ ในการพฒันาระบบการสอน การจดัการให้เหมาะสมต่อไปค่ะ 

1.  อยากใหมี้ส่ือการเรียนรู้ อุปกรณ์ หรือ แนวทางการประดิษฐ์ ประยกุต ์ในการ เรียนรู้ท่ีบา้นมากกวา่น้ี  
2. ควรมีกิจกรรม หรือ การเพิ่มปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่ง ครู กบั นกัเรียน และ นกัเรียนกบันกัเรียนมากกวา่น้ี 
3. กิจกรรมพละ ควรปรับปรุงมาก เพราะ การท าต่อหนา้จอ เด็กๆ รู้สึกไม่ focus และ ทางผูป้กครองก็
แนะน าแนวทาง หรือ ประเมินผลยาก หากยงัคง WFH ต่อไป คิดวา่ อยากใหค้รูพละ แนะน าแนวทางกบั
ผูป้กครองมากกวา่น้ี วา่ในดา้นพลศึกษา เราควรสอนลูกอยา่งไร 

รับทราบและจะพฒันาตารางกิจกรรมน้ีค่ะ 

ในช่วงสถานการ์น้ี คุณครูควรจดัเวลาในการพบเด็กเเละผูป้กครองใหม้ากกกวา่น้ี เพื่อช่วยเเบ่งเบางาน
ต่างๆท่ีท่ีบา้นตอ้งดูเเลเด็กเองรวมทั้งตารางเเละการบา้นท่ีใหม้า คุณครูควรน าการบา้นเด็กไปตรวจหรือ
ประเมินเพื่อพฒันาดว้ยเช่นกนั ไม่ใช่เเค่ใหท่ี้บา้นประเมินทุกสัปดาห์หรือ เเค่ประเมินเด็ก ตอนกลาง
เทอม ปลายเทอม ผา่นทาง zoom เพราะเป็นเเต่เวลาช่วงสั้นๆ ท่ีเด็กพบครูค่ะ 
อยากใหมี้ zoom รายบุคคล สัปดาห์ละไม่ก่ีนาที เพื่อ ครูและนกัเรียนจะไดป้รับ ศึกษากนั ใชเ้วลาแค่คน
ละไม่ก่ีนาทีต่อสัปดาห์ครับ 
ควรเพิ่มวนั Zoom เพื่อเพิ่มการส่ือสารแบบไปกลบั 2 ทาง และสร้างความคุน้เคยของครูกบันกัเรียน
เพื่อใหน้อ้งคุน้เคยกบัสภาพการเรียนการสอนเสมือนจริง โดยใชเ้วลา 15 นาทีเท่าเดิม 
บางอาทิตยมี์งานเยอะมากค่ะ อีกทั้งส่งคลิปถ่ายรูป รบกวนสมาธิของเด็กระหวา่งท ากิจกรรม 

 
 



2. ด้านคุณภาพนักเรียน (ประเมินรายบุคคล) 
คุณภาพนักเรียน 

1. นกัเรียนดูแลสุขภาพตนเอง กิน อยู ่ออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 
2. นกัเรียนสามารถท าตามขอ้ตกลงในการใชอุ้ปกรณ์ออนไลน์ 
3. มีวินยั ปฏิบติัตามตารางเวลาท่ีก าหนด (เขา้เรียน ท างานบา้น ฯลฯ) 
4. มีวินยั เคารพขอ้ตกลงท่ีตั้งไวข้องท่ีบา้น 
5. มีวินยั ใหค้วามร่วมมือในการเรียน การส่งงาน กบัครู 
6. มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมทั้งในบา้น หรืออ่ืนๆ 
7. มีสุขภาพจิตแจ่มใส  เบิกบาน 
8. มีสมรรถภาพจิต บริหารจดัการอารมณ์ดา้นลบ เช่น เบ่ือ ไม่อยาก ขี้ เกียจ โกรธ ฯลฯ 
9. มีสติ ควบคุมตนเองไดใ้นช่วงการเรียนรู้ 
10. มีความเพียร อดทน สู้ส่ิงยาก ไม่ทอ้ถอยง่ายตามวยั 
11. มีความอ่อนนอ้ม รับฟังค าแนะน า ตกัเตือนของผูป้กครอง และพยายามปรับปรุง 
12. มีทศันคติทางบวกกบัการเรียน Thawsi Home-based Learning 
13. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองตามบทเรียน 
14. มีความยนืหยุน่ ปรับตวั ตามสถานการณ์ 
15. สามารถคิด แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพนักเรียน 

• เน่ืองจากนอ้งปัญญย์งัไม่เคยไปเรียนท่ีทอสีเลย จึงมีความสุขกบัการไดน้ัง่รถออกจากบา้นไปรับชุด TPK ท่ีโรงเรียนแลว้น ากลบัมาท ากิจกรรมท่ีบา้นค่ะ และตั้งตารอเวลาคุณครู
ส่งกิจกรรมออนไลน์มาใหใ้หม่ทุกวนัเสาร์ โดยรวมแลว้จะใหค้วามร่วมมือดีทุกกิจกรรม อนัไหนชอบมากหน่อยก็จะขอท าซ ้าค่ะ 

• ลูกเป็นเด็กท่ีเรียนรู้ผา่นการเล่น และเคล่ือนไหวเป็นส่วนใหญ่ แต่สามารถอดทนกบัส่ิงท่ีตนเองไม่ชอบได ้ (อดทนสู้ส่ิงยาก) แต่วิชาชีวิต ภาษาชีวิต น่ีส าคญัและสอนไดทุ้กเร่ือง 

ทุกเวลา  ในสถาณะการณ์ท่ีตอ้งจ ากดัแบบน้ี (การเรียนแบบยดืหยุน่)" 

ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ข 
ดว้ยความอยูท่ี่บา้นกนัไม่ก่ีคน การเรียนรู้เร่ืองการพบปะผูค้นเคา้จะขาดหายไปเลยค่ะ รับทราบค่ะ 

 นกัเรียนไม่ใหค้วามสนใจในบางกิจกรรม การบา้น แต่ให้ความสนใจในวิดีโอและเน้ือหาการเรียนรู้ 
ในส่วนของการประเมิน อยากใหคุ้ณครูประจ าชั้นมีส่วนร่วมในการประเมินพูดคุยกบัเด็กดว้ย ใน
ความสามารถแต่ละดา้น  เพื่อท่ีจะรู้จกัเด็ก เขา้ใจและรับรู้ถึงพฒันาการของเด็กไปในเวลาเดียวกนั 
และเพื่อเสนอแนะแนวทางท่ีตอ้งมีการแกไ้ข ปรับปรุง ในตวัเด็กไปดว้ยกนักบัผูป้กครอง 
Needs small group interaction with friends.  

 
3. ด้านการบริการเร่ืองข้อมูลเกีย่วกบัทะเบียนนักเรียน 

3.1 ระยะเวลาในการจดัท าเอกสาร (หนงัสือรับรอง/หลกัฐานการศึกษา) ตามเวลาท่ีก าหนด 
3.2 เอกสารมีความถูกตอ้งชดัเจน 
3.3 กระบวนการในการติดต่อเร่ืองเอกสารการศึกษาต่างๆ 

ข้อเสนอแนะด้านการบริการเร่ืองข้อมูลเกีย่วกบัทะเบียนนักเรียน 
ขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ข 

ยงัไม่เคยติดต่องานในส่วนน้ีค่ะ รับทราบค่ะ 
 ไม่ทราบเพราะไม่เคยขอ 

ตอ้งปรับเร่ือง file format และ ลดการใช ้FB 
 

 



ประถม 
1.ด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน 

1.1 หลกัสูตร(การสอนออนไลน์)มีเน้ือหาสาระท่ีครบทั้งวิชาชีวิต วิชาการ 
1.2 การเรียนสามารถคงคุณค่าของหน่วยบูรณาการ “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” ไวไ้ด้ 
1.3 การจดัการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมคุณธรรม 12  ประการ 
1.4 ผูส้อนจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ผา่น คลิป หรือ การสอน ZOOM 
1.5 มีการส่ือสารขอ้มูลการเรียนรู้ ใหผู้ป้กครองเขา้ใจ ชดัเจน สม ่าเสมอ 
1.6 รูปแบบวดัประเมินผล  การเก็บคะแนน   การสอบเหมาะสม 
1.7 การจดัตารางเวลาเขา้เรียนผา่นระบบ  ZOOM  เหมาะสม 
1.8 การจดัการเรียนรู้กลุ่มยอ่ยและการสอนของครูมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะด้านหลกัสูตรการเรียนการสอน 

• คลิปวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูตั้งใจท ามากค่ะ อธิบายใหเ้ห็นภาพไดเ้ขา้ใจง่าย น่าสนใจ รูปภาพน่ารัก การอธิบายชดัเจน มีการวางแผนการสอนในภาพรวมทั้งภาคเรียนไดดี้ มี
การสอนเป็นล าดบัขั้นดีมากค่ะ ขอช่ืนชมคุณครูแนนนะคะ ท่ีพยายามตดัต่อ พยายามเรียนรู้ท่ีจะท าคลิปวีดีโอ ซ่ึงคุณแม่เขา้ใจดีวา่ น่าจะเป็นเร่ืองใหม่มากส าหรับครูแนนค่ะ 

• เม่ือจ าเป็นตอ้งเรียนออนไลน์ ชอบการเรียนกลุ่มยอ่ยนะคะ เพราะยงัคงความใส่ใจของคุณครูท่ีมีต่อนกัเรียนแต่ละคน ขอบคุณท่ีครูเสียสละสอนหลายคร้ังค่ะ 
• จดัการสอนไดเ้หมาะสม และดูแลนกัเรียนไดท้ัว่ถึงดีมาก 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
วิชาดนตรีในช่วงเรียนออนไลน์ดูไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ถา้คุณครูมาสอนไม่ได้
คิดวา่ควรงดและเอาเวลาเรียนใหก้บัวิชาอ่ืนแทน 

รับทราบและจะน าไปพิจารณาค่ะ 
 

ตารางเรียนใน 1 สัปดาห์มีเรียนคาบเดียวถึง 2 วนั ควรปรับปรุงใหส้มดุลกวา่น้ีค่ะ 
รู้สึกวา่บางวิชาไม่จ าเป็นตอ้งมี Zoom เช่นวิชา PJ แต่บางวิชาควรมีหรือมีมากขึ้น
หน่อย คือภาษาองักฤษท่ีสอนไดเ้ขา้ใจง่ายกวา่น้ีและอาจจะเพิ่มชัว่โมงภาษาไทย
เขา้มาอีก หรือวิชาอยา่งเช่น วิทยแ์ละสังคม อาจจะมี Zoom บา้งบางคร้ังแต่ไม่
จ าเป็นตอ้งทุกสัปดาห์ก็ไดค้่ะ 
อยากใหเ้พิ่มวิชาคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมพื้นฐานใหก้บัประถามปลายครับ 



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ไม่แน่ใจวา่เด็กๆ ไดเ้รียนรู้เน้ือหาดา้นวิชาการตามหลกัสูตรครบถว้นแลว้หรือไม่ 
เพราะเห็นวา่แบบฝึกหัดในหนงัสือ คุณครูยงัไม่ไดม้อบหมายใหท้ าครบทุกหนา้ 
(โดยเฉล่ียทุกวิชาท าไปประมาณ 50-60%%) หากเป็นท่ีขอ้จ ากดัในการเรียน 
Online ทางโรงเรียนอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนเพิ่มเติม หรือใหท้ า
แบบฝึกหดัส่วนท่ีเหลือก็ยนิดีค่ะ 

ในช่วงเวลาน้ี ทางกระทรวงฯ ไดป้รับตวัช้ีสัดท่ีเด็กตอ้งรู้ และควรรู้  โดยโรงเรียนไดน้ ามา
ออกแบบการสอนใหไ้ดเ้รียนในส่ิงท่ีตอ้งรู้เป็นอนัดบัแรก และเรียนควรรู้ในการสอน หรือ
การศึกษาดว้ยตวัเอง 

ตารางเรียน zoom บางวนัก็เยอะและติดกนัเกินไป บางวนัก็นอ้ย อยากใหเ้ฉล่ีย
ตารางแต่ละวนัใหเ้ท่าๆกนัค่ะ เพิ่มชัว่โมงเรียนก็ดีค่ะ เพราะนอ้งจะตั้งใจท า
แบบฝึกหดัในคาบเรียนมากกวา่ค่ะ 

การจดัตารางเรียนมีเง่ือนไขบางประการท่ีผกูพนักบัครู   ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัชั้นอ่ืนดว้ยแต่
รับทราบขอ้มูลและจะน าไปพิจารณาค่ะ 

-อยากใหก้ระจายเน้ือหาการเรียนและงานท่ีตอ้งท าส่งมาในช่วงเตรียมงานปลาย
ภาคบา้งค่ะ อาจจะมีเรียนสัก 1 คาบต่อวนั เน่ืองจากช่วงเรียนบางสัปดาห์งาน
เยอะ แต่ช่วงเตรียมงานปลายภาคค่อนขา้งวา่งมากเป็นส่วนใหญ่ค่ะ 
-อยากใหเ้พิ่มการสอนเก่ียวกบัศิลปะและธรรมชาติในหลกัสูตรค่ะ เพื่อกระตุน้
ใหไ้ดมี้จินตนาการ 

-ในช่วงเตรียมงานปลายภาค  เด็กจะตอ้งท างานกลุ่มตามงานท่ีเลือกกบัครูประจ ากลุ่ม ซ่ึงถือเป็น 
1 ในการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีมีภาระงานท่ีตอ้งท าค่อนขา้งเยอะ  แต่อาจจะสามารถจดัไดต้ามท่ี
แนะน า จะน ามาทบทวนดูนะคะ 
-  การเรียนศิลปะกบัธรรมชาติมีความส าคญัมาก  และจะเห็นไดว้า่หลกัสูตรบูรณาการนั้นมีแกน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติเป็นส าคญั  และการออกแบบกิจกรรมยงัใชศิ้ลปะเป็นตวัขบัเคล่ือนงาน
ดว้ย  แต่จะพยายามเพิ่มใหช้ดัเจนขึ้นในอนาคตนะคะ 

ระยะเวลาในการใช ้Zoom ควรอยูท่ี่คร่ึงวนั ส่ิงส าคญัคือ การปลูกฝังกิจกรรมท่ี
ไม่ตอ้งใชส่ื้อออนไลน์ เนน้กิจกรรมท่ีมีอยูใ่นชีวิตประจ าวนั เช่น งานบา้น, กร
อ่านหนงัสือ, การเขียนบนัทึก, การจดัตารางชีวิตของผูเ้รียนในทุกๆวนั 

การพยายามใหเ้ด็กไดอ้ยูก่บัจอไม่มากเกินไป และมีเวลาท ากิจวตัรประจ าวนัดีๆ ท่ีบา้นเป็นส่ิงท่ี
โณงเรียนใหค้วามส าคญัมาก แต่การออกแบบตารางเรียนผ่าน Zoom  เป็นส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึง
หลายปัจจยั  และความพร้อมของแต่ละครอบครัวดว้ย  การใช้ Zoom เฉพาะช่วงเชา้จะท าให้
เหลือเวลาเรียนนอ้ยลงไปอีก  อาจจะท าใหท้ั้งคุณครูและผูป้กครองบางท่านกงัวลและจดัสรร
ชีวิตยากดว้ยค่ะ 

บางบทมีเน้ือหามาก สอนเร็วเกินไป ไม่เเน่ใจวา่เด็กสามารถเขา้ใจได ้ 
 

ถา้ผูป้กครองสามารถแจง้คุณครูผูส้อนโดยตรง ณ  ช่วงเวลานั้น ทางคุณครูจะไดท้ราบและ
พยายามปรับการสอนค่ะ 

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
อยากใหท้ าจบในคาบ ไม่มีการบา้น ให้ผูป้กครอง ตอ้งมาตามเก็บ และฝึกให้
นกัเรียนส่งงานเอง เพราะบางคร้ังตามคุณพ่อคุณแม่ใหลู้กส่งงาน ณ ช่วงเวลาน้ี  
เป็นการล าบาก เพราะทุกคนคงตอ้งท างานหนกัขึ้นในสถานการณ์แบบน้ี  

เขา้ใจในความเหน่ือยและล าบากของผูป้กครองค่ะ การให้งานหลงัคาบเรียน เพื่อฝึกความ
รับผิดชอบ  ทบทวนส่ิงท่ีเรียนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเด็กตอ้งท าเองได ้ และผูป้กครองสามารถสอนใหเ้ด็กได้
เรียนรู้วิธีการส่งงานเองไดเ้ลยค่ะ 
แต่ทาง โรงเรียนจะทบทวนใหเ้หมาะสมไม่เป็นภาระกบัผูป้กครอง แต่ยงัใหเ้ด็กไดฝึ้กฝนตนเอง
ต่อไปนะคะ 

อยากใหก้ารเรียนการสอนหรือการบา้นจบในห้องเรียน ไม่อยากใหเ้ด็กตอ้งมี
การบา้นหรืองานคา้งท่ีตอ้งมาท าต่อนอกเวลาเรียน เน่ืองจากการเรียนออนไลน์
เด็กก็มีความไม่เขา้ใจเตม็ร้อยอยูแ่ลว้ เลยอยากใหทุ้กอยา่งจบท่ีหอ้งเรียนเพื่อไม่
เป็นภาระของพ่อแม่มากเกินไปค่ะ 
บางอาทิตย ์การบา้นจะรวมกนัเยอะหน่อย เด็กเร่ิมท างานไม่ตั้งใจ ท าลวกๆ,  วิชา
ไหนมีเขียนเยอะหน่อย ยากหน่อย เร่ิมมีความเบ่ือในวิชานั้นๆ มากขึ้น และเร่ิม
ไม่ชอบมากขึ้น (คุณแม่ตอ้งปรับความคิดลูกช่วยดว้ยค่ะ)     

รับทราบและจะแจง้ประเด็นน้ีใหคุ้ณครูทราบเพื่อระมดัระวงัภาพรวมของงานทั้งหมดน้ีค่ะ 

การบา้นอยากใหน้อ้ยกวา่น้ี รับทราบค่ะ จะจดัสรรใหเ้หมาะสมนะคะ 
ทุกอยา่งในเทอม 1 ส่วนตวัคิดวา่คุณครูทุกวิชาท าไดดี้เยีย่มมากๆ ค่ะ การเรียน
และการส่งงานเป็นระบบมากกวา่ปีท่ีแลว้มากๆ คุณครูส่งเช็คลิสตก์ารเรียน การ
ส่งงาน การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใหเ้ด็ก ถา้ทุกครอบครัวดูตามตารางเช็คลิสตจ์ะ
ส่งงานไดค้รอบถว้น  ส่ิงท่ีอยากใหเ้พิ่มเติมคือวิชาดนตรี อยากใหมี้คุณครูมา
สอน เน่ืองจากเป็นวิชาท่ีตอ้งใชค้วามเขา้ใจ ท่ีผา่นมาเป็นการใหท้ าใบงาน และ
ใหเ้ด็กๆดูคลิปวีดีโอ เป็นการส่ือสารทางเดียว เด็กๆ ควรไดถ้ามตอบกบัคุณครู
ประจ าวิชาได ้ ^_^ ในส่วนของวิชาอ่ืนๆ คุณครูท าไดดี้มากๆๆๆๆๆๆๆคะ่  การ
จดการบา้นถา้เป็นไปไดอ้ยากขออนุญาตจดช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียน ปัจจุบนัเด็กๆ 
เขา้จดการบา้นเวลา 7:30น. อยากใหลู้กเร่ิมใชจ้อเวลาประมาณ 8:30น.  

ขอบพระคุณในก าลงัใจค่ะ  คุณครูพยายามทบทวน แกไ้ข จากปัญหาหรือเสียงสะทอ้นจากท่าน
ผูป้กครอง และเด็กๆ เสมอค่ะ และจะน าไปพิจารณาเร่ืองตารางเวลานะคะ 

อยากใหเ้รียนและท างานไปพร้อมกนักบัครูและเพื่อนเหมือนเรียนในห้อง
มากกวา่การอดัคลิปและสั่งงานค่ะ เด็กไดส่ื้อสาร 2 ฝ่ายและครูไดส่ื้อสารกบัเด็ก
เสมือนการเรียนในหอ้งเรียนจริง ลูกกระตือรือร้นและไดค้วามรู้มากกวา่ค่ะ 

ถา้ในระดบัประถม 3-6  จะใชก้ารเรียน Zoom เป็นหลกั  แต่ถา้ระดบัประถม -1-2 จะผสมผสานกบั
คลิป เน่ืองจากเป็นเด็กเลก็ ก าลงัปรับตวั แต่หากยงัเรียนแบบออนไลน์ต่อเน่ืองคิดวา่สามารถปรับ
ใหเ้รียน Zoomไดม้ากขึ้นค่ะ 

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
อยากเสนอแนะส าหรับการเรียนออนไลน์ ใหใ้ชก้ารเก็บคะแนนระหวา่งเทอม
อยา่งเดียว ไม่ตอ้งมีการสอบปลายภาค เน่ืองจากการสอบออนไลน์อาจไม่ค่อย
เหมาะสมในทางปฎิบติั โดยเฉพาะกบัเด็กระดบัน้ี 

ในเร่ืองการสอบทางฝ่ายประถมไดป้ระชุมและคิดทบทวนกนัมากวา่ควรสอบหรือไม่ควรสอบ  
ในท่ีสุดไดส้รุปวา่การสอบแบบออนไลน์ก็เป็นแนวทางใหม่ๆ ท่ีทั้งครูและเด็กไม่เคยท ามาก่อน ก็
เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในอีกรูปแบบ และกระตุน้ใหน้กัเรียนไดท้บทวนการเรียนอีกคร้ัง แต่
ไม่ไดเ้นน้ส าคญัเร่ืองผลคะแนนของนกัเรียนมากเท่ากบัเป็นการประเมินความรู้ ความเขา้ใจจาก
การสอนของครูมากกวา่ 

ควรจดัตารางเวลท่ีใชผ้า่น zoom ใหส้มดุลกวา่น้ี เพราะบางวนั จะเขา้เรียนเกือบ
เตม็วนั ส่วนบางวนัเขา้แค่ช่วง homeroom ตอนเชา้ แลว้เวลาอ่ืนๆ ไม่ไดเ้รียน 
เวลาวา่งเยอะเกินไป 

รับทราบและ จะน าไปพิจารณาเร่ืองตารางเวลานะคะ 

การท าแบบฝึกหดับางวิชา ท าค่อนขา้งนอ้ยค่ะ สังเกตไดจ้ากหนงัสือแบบฝึกหดั
ของลูก บางวิชาท าไปไม่ถึง 20% ของหนงัสือ 

ในรายวิชามีการปรับเน้ือหาใหน้อ้ยลงตามสถานการณ์จากทั้งทางกระทรวงฯ และโรงเรียนค่ะ 

บางวิชาท่ีลูกไม่เขา้ใจ (ภาษาองักฤษของภูภูมิ) การเรียนออนไลน์ก็เป็นอุปสรรค
ในการเรียน เพราะฟังไม่เขา้ใจ ตามไม่ทนั แลว้ก็ท าใหไ้ม่อยากเรียนค่ะ 

จะแจง้ครูผูส้อนใหน้ะคะ เพื่อดูแลช่วยเหลือนอ้งใหก้ระชบัขึ้นค่ะ 

ครูพยายามดีครับ ช่ืนชม แต่การเรียนออนไลน์คือปัญหาระดบัโลก เพราะท าให้
เด็กขาดความสนใจ 
(เบ่ือ-ไม่น่าสนใจ) แต่โชคดี ท่ีโรงเรียนทอสี สอนวิชาชีวิต ""อดทนสู้างยาก""  
จึงท าใหเ้ด็กใชค้วามพยายาม และวินยัเป็นตวัยดึ 

ขอบพระคุณค่ะ  ปัญหาระดบัโลกจริงๆ แต่เป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้รามัน่ใจไดว้า่ วิชาชีวิตจะช่วย
บรรเทาปัญหาได ้มากกวา่วิชาการ ท่ีจะช่วยใหเ้ด็กๆ รอดไดใ้นสถานการณ์วิกฤติค่ะ 

ป.1 น่าจะเพิ่มการเรียน zoom ใหม้ากขึ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ผา่นการเล่นเกมส์กบั
ครู อาจจะเป็นให้ดูคลิปท่ีครูสอน บวกกบัเกม ถาม-ตอบ เด็กจะไดจ้ากการเล่น
โดยไม่รู้ตวั 
ป.4 เพียงพอแลว้ 

ระดบัประถม 1  เป็นเด็กเลก็ ก าลงัปรับตวัใหม่ แต่หากยงัเรียนแบบออนไลน์ต่อเน่ืองคิดวา่
สามารถปรับตวัไดแ้ลว้ และคงจดัใหเ้รียน Zoom ไดม้ากขึ้นค่ะ 

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
แม่รู้สึกวา่ภาพรวมโรงเรียนจดัการเรียนการสอนไดดี้มากนะคะแต่ถา้ถามเร่ืองขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม (ถา้มี) เลย
ขออนุญาติน าเสนอตามน้ีค่ะ 
1. ส าหรับการจดัเวลา น่าจะใชเ้วลาสอน กระชบัขึ้น สัก 15 นาที แลว้ใหเ้ด็กแยกยา้ยไปท างาน ไม่เขา้ใจก็เขา้
มาถามครู จะท าใหเ้ด็กท่ีท างานเร็ว, ชา้, เขา้ใจ, ไม่เขา้ใจไม่ตอ้งมารอกนั  
2.เขา้ใจวา่วิชาศิลปะอยูใ่นเด็ดดอกไม ้แต่ความรู้สึกเด็กๆ เท่าท่ีแม่สัมผสั เหมือนไม่ไดเ้รียนศิลปะ มนัไม่ผอ่น
คลาย มนัไม่เร้าจินตนาการ กบัฉนัทะในศิลปะอยา่งท่ีควรจะเป็นเท่าใดนกั  ควรจดัวิชาศิลปะท่ีอยูใ่นเด็ด
ดอกไมใ้หช้ดัเจนขึ้น แม่รู้สึกวา่ลูกน่าจะไดเ้รียนเทคนิคศิลปะใหม่ๆ หรือรูปแบบท่ีไดท้ดลองท าไดก้วา้งขึ้น 
และ สนุกขึ้นกวา่การเขียนสรุปขั้นตอนและเขียนสรุปเรียนรู้ พร้อมวาดภาพประกอบ เด็กไม่ไดผ้อ่นคลายใน
งานศิลปะจริงๆ นะค่ะ 
3. งานท่ีครูใชเ้ป็น sheet เช่นวิชา ภาษาองักฤษ หรือ เลข ถา้พอจะมีงาน optional ให้เด็กเลือก a,b,c ไล่ความ
ยากง่าย เด็กปกติเลือกท าอนัใดอนัหน่ึง แต่เด็กท่ีเรียนรู้เร็ว เผื่อเด็กท่ีอยากทา้ทายรู้สึกวา่งานง่ายเกินไปท าเสร็จ
เร็วจะไดมี้งานใหท้ าต่อ เพิ่มฉนัทะในการเรียนรู้ 
4.รณรงคว์ฒันธรรมรักการอ่านเป็นกิจจะลกัษณะเช่นมีจดัช่วงเวลาใหม้าเล่าใหเ้พื่อนฟัง แลกเปล่ียนความสุข
จากการอ่าน 
5.ลูกป.4 ไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์เลยค่ะ ต่างกบัลูกคนโตท่ีตอนอยู ่ป.4 ชอบวิชาวิทยาสาสตร์ท่ีสุด รักครูมาก
ของท างานท่ีครูสั่งก่อนวิชาอ่ืนๆ เลยและเสร็จไดโ้ดยฉนัทะของตวัเองไม่ตอ้งใหผู้ป้กครองช่วยเลย ก็เลย 
อยากใหดู้เร่ืองการสั่งงานของครูท่ีใหก้บัเด็ก ภาพรวมของเด็ก ป.4 ปีน้ีแต่ละคนกบัวิชาน้ีวา่เป็นอยา่งไรบา้งค่ะ  
6.การติดตามงานของครูบางวิชา เช่นวิทยาศาสตร์ ผา่นมา 12 สัปดาห์แลว้แม่พึ่งไดรั้บขอ้ความเตือน รวบรวม
งานบอกวา่ลูกคา้งอะไรบา้ง แม่คิดวา่ อยากใหค้รูแจง้เตือนเป็นรายสัปดาห์หรือ 2 สัปดาห์หรือใชร้ะบบ 
google class room มาจบัก็น่าจะช่วยเร่ืองการแจง้เตือนได ้ไม่ควรปล่อยใหย้าวนานเกินไป 
7.คุณครูประจ ากลุ่มเด็กๆ มีความละเอียด เขา้ใจเด็กทุกคนเป็นอยา่งดีมากใส่ใจเขา้ใจ, ฟังเด็ก และเด็กก็รักครู
ท างานใหอ้อกมาไดมี้ตามท่ีครูสั่ง เร่ืองน้ีขอช่ืนชมครูประจ ากลุ่มเด็กมากๆ เลยค่ะ 

ขอบพระคุณค่ะ เป็นขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์มากค่ะ  โรงเรียนจะ
น าไปพิจารณาปรับปรุงนะคะ 
1.รับทราบค่ะ จะแนะน าครูนะคะ เพราะคงเป็นวิจารณญาณและ การ
ออกแบบการสอนของครูแต่ละคน 
2.ในเร่ืองศิลปะ โรงเรียนให้ความส าคญัมากค่ะ และเราพยายามมอง
ศิลปะเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนท่ีเป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก 
ความรู้ แบบเป็นธรรมชาติ กบั 2.เทคนิคทางศิลปะ ซ่ึงในส่วนท่ี 2 
อาจจะดูนอ้ยไปไม่ชดัเจน  ซ่ึงถา้เปิดเรียนมาจะพยายามเติมเตม็ส่วน
น้ีค่ะ 
3. รับทราบและจะพยายามน าไปพฒันาต่อไปนะคะ 
 
 
4.ถา้มา โรงเรียน จะมีวนัท่ีสามารถจดัไดใ้นช่วงเวลาต่อจากสวด
มนตส์ัปดาห์ละ 1 คร้ังค่ะ 
5. โรงเรียนจะลองศึกษากรณีน้ีดูนะคะ  แต่ถา้ในสภาวะปกติ คือ เด็ก
แต่ละคนไม่เหมือนกนั ถนดัต่างกนั และครูแต่ละคนก็มีสไตลต์่างกนั 
ความถูกใจ ชอบใจระหวา่งกนั ก็อาจจะต่างกนัดว้ยค่ะ 
6. จะพฒันาระบบติดตามงานของครูนะคะ และขอใหผู้ป้กครองแจง้
ท่ีครูโดยตรงดว้ยค่ะ 
 
7. ขอบพระคุณส าหรับก าลงัใจของคุณครูค่ะ 

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
หลกัสูตรกระทรวงท่ีไม่เหมาะกบัวิถีปัจจุบนั อยากใหไ้ม่ตอ้งตามทุกอยา่งครับ 

 
ในช่วงการเรียนออนไลน์เราไดมี้การปรับเน้ือหาหลกัสูตรลงแลว้ค่ะ  
โดยแยกออกเป็นเน้ือหาท่ีตอ้งรู้ กบัควรรู้ค่ะ 

อยากให ้มีวิชาต่างๆ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ค่ะ 
 

ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาเรียนท่ีหนา้จอท่ีจะใชใ้นแต่ละวนัท่ีไม่ใหม้าก
เกินไปส าหรับเด็กๆ ท าใหไ้ม่สามารถจดัเวลาเรียนใหไ้ดเ้ยอะมากนกั
แต่จะลองพยายามจดัหาวิธีดูนะคะ 

1.ควรมีการเนน้หรือทวนบทเรียน เน่ืองจากการเรียนออนไลน์เด็กขาดสมาธิไดง้่าย รวมถึงอาจมีปัญหาดา้น
สัญญาณอินเทอร์เน็ต/ดา้นเทคนิคอ่ืนๆ ท าให้อาจจะไม่ไดรั้บรู้เน้ือหาอยา่งเตม็ท่ี 
2.ควรมีการส่ือสารแบบสองทาง คือ 1) ครูออกค าสั่ง 2) ครูทวนค าสั่ง 3) ให้เด็กทบทวนค าสั่งอีกคร้ังเพื่อให้
มัน่ใจวา่เด็กไดฟั้งค าสั่งครบถว้นและเขา้ใจความหมายของค าสั่ง  
3.ควรมีการทบทวนบทเรียนใหก่้อนวนัสอบเสมอ เพื่อใหเ้ด็กและผูป้กครองไดท้ราบถึงหวัขอ้ท่ีควรจะ
ทบทวนเป็นพิเศษ เน่ืองจากการเรียนออนไลน์นั้น มีการเรียนการสอนเน้ือหาในบทเรียนไดไ้ม่ครบถว้น ซ่ึง
ผูป้กครองคือคนท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นครูคนท่ีสองต่อไป 

รับทราบค่ะ  และทางโรงเรียนมีนโยบายดงักล่าวทุกขอ้อยูแ่ลว้ค่ะ  
แต่อาจจะจะมีขาดตกบกพร่องไปบา้ง จะน าไปทบทวนกบัครูผูส้อน
วา่ขาดในขอ้ไหนไปเพื่อพฒันาต่อไปค่ะ 

อยากใหเ้พิ่มการเรียน/สอนวิทยาศาสตร์ต่อสัปดาห์ขึ้นอีกสัก 1 คาบ ทดแทนพวกตารางท่ีเด็กๆอาจจะวา่ง 
อาจจะเป็นคาบท่ีเนน้การทดลองเตม็ๆ เด็กๆน่าจะสนุกขึ้น 

 

ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาเรียนหนา้จอท่ีจะใชใ้นแต่ละวนัท่ีไม่ใหม้าก
เกินไปส าหรับเด็กๆ ท าใหไ้ม่สามารถจดัเวลาเรียนใหไ้ดเ้ยอะมากนกั
แต่จะลองพยายามจดัหาวิธีดูนะคะ 

การส่ือสารขอ้มูลการเรียนรู้ ใหผู้ป้กครอง ไม่ชดัเจนช่วงเตรียมงานปลายภาค พึ่งจะมาแจง้ก่อนวนังานปลาย
ภาค 4 วนัสุดทา้ย ผมเคยแจง้คุณครูไปก่อนหนา้น้ีแลว้ 

รับทราบและขออภยัในความผิดพลาดน้ีนะคะ  จะเนน้ย  ้าไม่ใหเ้กิด
ปัญหาซ ้าขึ้นมาอีกนะคะ 

ถา้มีการสอนเด็กใหส้ามารถส่งงานไดด้ว้ยตนเอง น่าจะไดพ้ฒันาทั้งดา้นเทคโนโลย ีและความรับผิดชอบดว้ย
ตนเองนะคะ ตอนน้ีพ่อแม่ตอ้งเป็นคนรับผิดชอบติดตามงานเองอยูค่่ะ ลูกท าเสร็จแต่ยงัไม่ไดนึ้กถึงวา่ตอ้งส่ง
เม่ือไรค่ะ 

รับทราบค่ะ และอาจจะตอ้งรบกวนทางผูป้กครองท างานร่วมกบัครู
ในเร่ืองการสอนเร่ืองการส่งงานดว้ยนะคะ เพราะครูสอนไปคร้ังสอง
คร้ังอาจจะยงัท าไม่ได ้เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ค่ะ 

ถา้เรียน online อยากใหเ้ด็กไดเ้รียนดนตรี มากกวา่น้ีค่ะ  รวมถึงการต่อยอดกิจกรรม หรือบูรณาการ กบัวิชา
ศิลปะ พละ คะ่ 

รับทราบค่ะ จะพยายามจดัสรรตารางเรียนใหเ้หมาะสมกบัการเรียน
หนา้จอนะคะ เพราะตอ้งค านึงถึงเวลาเรียนรวมของเด็กในและวนั
ดว้ยค่ะ 

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ป.2 ตารางมีความเหมาะสม ครูเขา้ถึงเด็กๆ และดูแลพฒันาเด็กๆ ทางดา้นคุณธรรม อยูเ่ร่ือยๆ ค่ะ อาจออกมา
ในรูป นิทานคุณธรรม อาจเพิ่มเติมเร่ืองการยกตวัอยา่งข่าวท่ีเกิดขึ้นในสังคม เช่นข่าวเด็กเล่นมือถือจนสายตา
เสีย โดนหลอกเสียเงินเล่นเกม วา่เด็กๆ คิดอยา่งไร ผลคืออะไร หรือ แชร์ความรู้ทัว่ไป กนัก็ไดค้่ะ 
ป.5 ตารางการเรียนไม่สมดุลกบัเวลา เทอม 1 วนัพฤ-ศ คาบเรียนนอ้ยมาก เด็กเหลือเวลาเยอะ การจดัสรรเวลา
ใหเ้ด็กน่าจะเติมเตม็ไดม้ากกวา่น้ีค่ะ แต่ตอ้งรอจบเทอม จึงจะปรับเวลาเรียนในเทอม 2 ซ่ึง ผูป้กครอง มองวา่ 
ควรปรับไดเ้ลย เพราะปกติเวลาเรียนท่ี รร เรียนปกติ 7 คาบ แต่เรียนออนไลน์ เหลือ คาบเดียว วนัพฤ-ศ ค่ะ 
เลยเสียดายเวลาตรงจุดน้ี และไม่มีงานใหเ้ด็กคน้ควา้เพิ่ม  
แต่ขออนุญาติฝากการเพิ่มเติมเร่ืองภาคปฎิบติั แมจ้ะเรียนออนไลน์ ค่ะ เช่น วิชาวิทย ์มีการทดลองจริงใหเ้ห็น
ผลจริง แทนการอ่านจากหนงัสือ วิชาพละ ช่วงหลงัๆ ไม่เห็นเด็กๆ ไดอ้อกก าลงักายค่ะ แต่ก่อนจะมีการส่ง
คลิป การฝึกฝนต่างๆ หรือ ครูสามารถน าเด็กออกก าลงักายดว้ยกนัได"้ 

รับทราบในขอ้เสนอแนะมีประโยชน์มากค่ะ และจะน าไปพฒันา 
ปรับปรุงนะคะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ด้านคุณภาพนักเรียน (ประเมินรายบุคคล) 
     คุณภาพนักเรียน 

1. นกัเรียนดูแลสุขภาพตนเอง กิน อยู ่ออกก าลงักาย สม ่าเสมอ 
2. นกัเรียนใชส่ื้อ อุปกรณ์ออนไลน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. มีวินยั ปฏิบติัตามตารางเวลาท่ีก าหนด (เขา้เรียน ท างานบา้น ฯลฯ) 
4. มีวินยั เคารพขอ้ตกลงท่ีตั้งไวข้องท่ีบา้น 
5. มีวินยั ใหค้วามร่วมมือในการเรียน การส่งงาน กบัครู 
6. มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมทั้งในบา้น หรืออ่ืนๆ 
7. มีสุขภาพจิตแจ่มใส  เบิกบาน 
8. มีสมรรถภาพจิต บริหารจดัการอารมณ์ดา้นลบ เช่น เบ่ือ ไม่อยาก ขี้ เกียจ โกรธ ฯลฯ 
9. มีสติ ควบคุมตนเองไดใ้นช่วงการเรียนรู้ 
10. มีความเพียร อดทน สู้ส่ิงยาก ไม่ทอ้ถอยง่ายตามวยั 
11. มีความอ่อนนอ้ม รับฟังค าแนะน า ตกัเตือนของผูป้กครอง และพยายามปรับปรุง 
12. มีทศันคติทางบวกกบัการเรียน Thawsi Home-based Learning 
13. มีฉนัทะ : ใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง เช่น การอ่าน หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต สอบถามผูป้กครอง ฯลฯ 
14. มีปัญญาในการปรับตวัในสภาวะรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเปลี่ยนแปลง 
15. มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แกปั้ญหา ในเร่ืองต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพนักเรียน 
ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 

จะฟังค าแนะน าและค าสอนของคุณครูค่ะ ถา้ครูบอก ครูเตือนจะฟัง  
อยากใหมี้การเขียนบนัทึกทุกวนั เหมือนสมยัก่อน เห็นดว้ยกบัการเขียนบนัทึกทุกวนั ซ่ึงมีขอ้ดีมากมาย แต่ก็มีปัญหาเช่นเม่ือเขียนทุกวนัเด็กบางคนเร่ิม

ไม่อยากเขียน ไม่มีอะไรจะเขียน ไม่สนุก เบ่ือหน่าย ผูป้กครองเร่ิมเครียดท่ีตอ้งใหท้ าบนัทึก 
ประกอบกบัตอ้งเฉล่ียนน ้าหนกัของการบา้นใหเ้หมาะสมดว้ย โรงเรียนจ าเป็นตอ้งปรับใหเ้กิด
สมดุลยท์ั้งปริมาณงาน และสุขภาวะครอบครัวค่ะ 

ผูเ้รียนเบ่ือมาก แต่สามารถดูแลรับผิดชอบหนา้ท่ีการเรียนท าการบา้นใหลุ้ล่วงได ้
ฉนัทะในการเรียนยงัไม่เกิด จิตอาสาเร่ิมมีบา้ง แต่ส่วนใหญ่มกัจะท าเพราะ
การบา้นมากกวา่ 

การเบ่ือแต่รับผิดชอบ อดทน ถือเป็นคุณธรรมขั้นสูงท่ีมีค่ากวา่ความรู้   ถา้เราเห็นและหยบิยกมาช่ืน
ชม บอกใหเ้ขารู้ จะเป็นเคร่ืองกระตุน้ฉนัทะไดดี้   ส่วนการสร้างฉนัทะก็ตอ้งประกอบกนัทั้งการ
สร้างลกัษณะนิสัย  จากความสม ่าเสมอ  การใหคุ้ณค่า การช่ืนชมใหก้ าลงัใจค่ะ โรงเรียนเป็นแค่
จุดเร่ิมตน้ ดว้ยการใหก้ารบา้น  แต่ถา้ท่ีบา้นท าไปดว้ยกนั  สานต่อไปไดจ้ะเกิดเป็นฉันทะได้
แน่นอนค่ะ 

บ่นเบ่ือเป็นบางคร้ัง 

เขาจะเลือกท าในส่ิงท่ีชอบ ท าเร็วและท าไดดี้  แลว้ไม่รับรู้วา่คุณครูสั่งงานอะไร 
แม่ตอ้งมาตรวจทุกคร้ัง พอปล่อยใหท้ าเอง ครูก็มาตาม เพราะเขาไม่ไดท้ าค่ะ 
แลว้ก็ตอ้งมาไล่ทีละงาน ซ่ึงตอ้งใชเ้วลามาก 

ผูป้กครองจบัทางลูกไดแ้ลว้ ก็ตอ้งลองหาวิธีการช่วยใหลู้กสามารถตรวจสอบตวัเอง หรือจดัล าดบั
การท างานเองได ้โดยหาวิธีการท าร่วมกบัลูกค่ะ 

อยากใหมี้คาบท่ีเปิดใหน้กัเรียนท่ีสะดวกเขา้ไปท าการบา้นกบัคุณครูทุกวนั เพื่อ
แบ่งเบาภาระ ผูป้กครอง ท่ีตอ้งท างานทั้งคู่และไม่สามารถสอนการบา้นใระ
หวา่งอาทิตยไ์ด ้

ในแต่ละสัปดาห์จะมีคาบพบครูประจ าชั้น พบครูสาระสลบักนัไป แต่อาจจะไม่ไดมุ้่งไปเร่ืองการท า
การบา้น งานคา้งค่ะ แต่อาจจะเอาประเด็นน้ีฝึกการจดัระบบ ระเบียบการท างานกบัเด็กๆ ในเทอม
ต่อไปค่ะ 

ลูกยงัคงชอบการเรียนแบบ Zoom ร่วมกบัเพื่อนและครู มากกวา่การดูคลิปท่ีอดั
จากครูค่ะ 

รับทราบค่ะ 

จะกระตือรือร้นเฉพาะส่ิงท่ีชอบ ถา้ใหท้ าการบา้นหรือทบทวนจะเตะถ่วง เรียก
ยาก ท่าเยอะมากครับ 

เป็นปกติของคนทุกคนค่ะ  สู้ต่อไปนะคะ การพูดคุยและการวางระบบการท างานเป็นขั้นตอนยอ่ยๆ 
และสม ่าเสมอน่าจะพอช่วยไดน้ะคะ 

สมาธิการเรียนออนไลน์ไม่ค่อยจะต่อเน่ือง คิดวา่ลูกพยายามเตม็ท่ีแลว้ค่ะ ตอ้งค่อยๆ ช่วยหาเหตุ ปัจจยัและแกไ้ปทีละเร่ืองค่ะ 
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การเรียนออนไลน์เป็นอุปสรรคในการส่ือสารระหวา่งครูและนกัเรียน บางวิชา
ไม่ไดป้ระสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี 

รับทราบค่ะ  จะพยายามพฒันาต่อไปนะคะ 

นกัเรียนไม่ค่อยตั้งใจเรียนเน่ืองจากครูไม่สามารถดูเด็กนกัเรียนไดต้ลอดเวลา 
การเรียนทั้งวนั จะกระตุน้เด็กท่ีสมาธิสั้นใหเ้พิ่มอาการมากขึ้น 

รับทราบค่ะ  เป็นปัญหาของการเรียนออนไลน์อยา่งหน่ึงค่ะ  เป็นช่วงเวลายากล าบากท่ีตอ้งฝึกและ
ฝืนกนับา้งค่ะ 
  ลูกไม่เหมาะกบัการนัง่เรียนออนไลน์เลยค่ะ ตอ้งคอยใหก้ าลงัใจเคา้ตลอด เขา้ใจ

หนา้ท่ีตนเองมากขึ้น แต่ท าดว้ยความอึดอดัค่ะ 
-ป.2 ครูมีสอนการช่วยเหลืองานผูอ่ื้น การเป็นกลัยาณมิตร อยูค่่ะ 
 ป.5 ขอใหค้รูช่วยเหลือช้ีแนะเด็กถึงความดี ความเหมาะสม ในการท างานเพื่อ
ส่วนรวม เช่นช่วยเหลืองานบา้น ดีอยา่งไร ครูมีช้ีแนะ ใหส่้งงานบา้นเป็นคลิป 
แต่เด็กยงัไม่อดทนสู้ส่ิงยาก ท าเพื่อเป็นงานส่งครู แต่ชีวิต จริงก็ท าแบบผา่นๆ ไม่
ตั้งใจ หรือเสนอน ้าใจในการช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ ดว้ยตนเอง 
-เด็กๆ จะมีโอกาส ไดป้ฎิบติัธรรม หรือไดรั้บฟังขอ้ธรรม จากท่านพระอาจารย์
ชยสาโร ผา่นออนไลน์ ตามท่ีไดท้ าตอนไปเรียนท่ี รร ไดห้รือไม่ค่ะ" 

-เป็นความต่างของเด็กเลก็ และเด็กโต การฝึกฝนตั้งแต่เล็ก ใหท้ าสม ่าเสมอ  การมีตารางชีวิต และ
วฒันธรรมครอบครัวจะช่วยไดม้ากค่ะ  
 
 
 
-จะลองพยายามจดัสรรใหน้ะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ด้านการบริการเร่ืองข้อมูลเกีย่วกบัทะเบียนนักเรียน 
3.1 ระยะเวลาในการจดัท าเอกสาร (หนงัสือรับรอง/หลกัฐานการศึกษา) ตามเวลาท่ีก าหนด 
3.2 เอกสารมีความถูกตอ้งชดัเจน 
3.3 กระบวนการในการติดต่อเร่ืองเอกสารการศึกษาต่างๆ 

ข้อเสนอแนะด้านการบริการเร่ืองข้อมูลเกีย่วกบัทะเบียนนักเรียน 
ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 

ขอ้มูลผิดพลาดบ่อย รับทราบและจะแกไ้ขต่อไปค่ะ 
ไม่ไดติ้ดต่อหน่วยทะเบียน จึงไม่สามารถประเมินได ้  
ไม่เคยใช ้จึงไม่สามารถประเมินได ้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


