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การเรีียนวิิถีใี หม่่อะไรๆ ก็็เกิิด
ขึ้้� น ได้้เสมอในยุุ ค ปัั จจุุ บัั น ใครเคย
คิิดบ้้างว่่าจะต้้องสอนผ่่านออนไลน์์
การสอนในปััจจุบัุ นั ยัังต้้องปรัับเปลี่่ย� น
รููปแบบให้้เหมาะสมกัับสถาณการณ์์
และใครจะล่่วงรู้้�ไว้้ว่่ากาลข้้างหน้้าจะ
มีีอะไรเปลี่่�ยนแปลงอีีกอย่่างที่่�เราคาด
ไม่่ถึึง สิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือเตรีียมพร้้อม
ที่่�จะรัับมืือให้้ได้้ต้้องขอบคุุณเชื้้�อไวรััส
ที่่�ทำ�ำ ให้้มีีการปรัับตััวกันั อย่่างถ้้วนหน้้า
การเรีียนออนไลน์์ ถ้้าจะวิิเคราะห์์จริิงๆแล้้วน่่าจะไม่่เหมาะกัับ
เด็็กทุุกคน ด้้วยศัักยภาพของเด็็กแต่่ละคนไม่่เท่่ากััน บางคนมีีวิินััย
บางคนขาดวิินััย เด็็กที่่�รู้้�หน้้าที่่�รู้้�จัักคิิดก็็ไม่่น่่าเป็็นห่่วง เด็็กที่่�มีีความ
รัับผิิดชอบน้้อย ชอบสมาคมกัับเพื่่�อนจะมีีผลกระทบมาก เพราะไม่่สามารถ
อดทนนั่่� ง อยู่่�คนเดีี ยว ได้้รวมไปถึึงเด็็ ก ยากจนที่่� อุุ ป กรณ์์ ไ ม่่ พ ร้้อม
ไม่่สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตได้้เช่่นกััน มัันเป็็นความเหลื่่�อมล้ำำ��ทาง
การศึึกษาอย่่างเห็็นได้้ชััด แต่่สิ่่�งที่่�เด็็กจะทำำ�ได้้คืือ ต้้องขวนขวายใฝ่่รู้้�
ใฝ่่เรีียนช่่วยเหลืือตนเองก่่อน
หวัังว่่าเด็็กๆทุุกคนคงจะปรัับตััวได้้ และรู้้�จัักสร้้างภููมิิให้้ตััวเอง
เพื่่� อจ ะได้้อยู่่�ในสัั ง คมยุุ ค ปัั จจุุ บัั น ได้้มั่่� น คง ด้้วยความปรารถนาดีี
ขอเอาใจช่่วย
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จากใจผู้้�บริิหาร
“ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ มนุษยชาติเราได้
พบกัับโรคติิดต่่ออันั ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงครั้้ง�
ยิ่งใหญ่ในหลายด้าน และด้านหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบ
กับเราโดยตรงคือการศึกษา ที่ต้องปรับวิธีการอย่าง
กระทัันหัันมาเรีียนรู้้�ในระบบออนไลน์์ แม้้วิิธีีการนี้้�จะ
ไม่่ได้้เพิ่่�งเกิิดขึ้้น� ในโลก แต่่กลัับเป็็นสิ่่ง� ใหม่่ที่่ก� ารศึึกษา
ในประเทศไทยเผชิิญ ครููและนัักเรีียนซึ่่�งคุ้้�นเคยพบ
หน้้ากัันกัับการเรีียนในห้้องเรีียน ต้้องสื่่�อสารและ
เรีียนรู้้�ทางไกลซึ่่�งทำำ�ให้้ขััดกัับความคุ้้�นเคยในอดีีต
ครููนัั ก เรีี ย นอาจจะขาดความใกล้้ชิิ ด สนิิ ท สนมกัั น
แต่่ก็็เป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�ทำำ�ให้้การเรีียนรู้้�ไปต่่อได้้
การเรีียนออนไลน์์ของโรงเรีียนเขมะสิิริิอนุุสสรณ์์ แม้้จะไม่่ดีีที่่�สุุด เชี่่�ยวชาญที่่�สุุด แต่่เราก็็มีี
ความใส่่ใจไม่่ยิ่่�งหย่่อน คุุณครููทุุกคนทำำ�งานหนัักขึ้้�น
เพื่่� อ เรีี ย นรู้้ � วิิ ธีี ก ารใหม่่ และสร้้างสรรค์์ บ ทเรีี ย น
ด้้วยตนเอง บางคนเป็็นครููรุ่่�นเก่่าที่่�ใช้้คอมพิิวเตอร์์
ไม่่คล่่อง เราก็็ช่่วยสนัับสนุุนการทำำ�งานให้้ครููสามารถ
ทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง เพราะการใช้้บทเรีียนสำำ�เร็็จรููป
จากที่่�อื่่�นนั้้�น อาจไม่่เหมาะสมกัับบริิบทของโรงเรีียน
นอกจากนี้้�เรายัังสนัับสนุุนให้้ครููรุ่่�นใหม่่และครููรุ่่�นเก่่า
เรีี ย นรู้้ � กัั น และกัั น ครููรุ่่�นใหม่่ จ ะทัั น ยุุ ค ทัั น สมัั ย
และใช้้เทคโนโลยีี ได้้ดีี ในขณะที่่� ครููเก่่ ามีี
ประสบการณ์์มาก การเกิิดวิิกฤตครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้ทุุกคน
ช่่วยกััน เติิมเต็็มกัันและกัันมากขึ้้�น
หลัั ง จากนี้้� ทั้้� ง ครูู นัั ก เรีี ย น โรงเรีี ย น
เขมะสิิ ริิ อนุุ ส สรณ์์ ต้้อ งปรัั บ ตัั ว ตามการศึึกษาโลก
ยุุคใหม่่ ออกจากการเรีียนและความเชื่่�อแบบเก่่าๆ
ครููและนัักเรีียนต้้องเปิิดใจเรีียนรู้้�กัันและกัันมากขึ้้�น
ปรัั บ บทบาทของตนเอง ครููต้้องเป็็ น ผู้้ � แ นะนำำ �
จััดกิิจกรรม และสนัับสนุุนนัักเรีียน นัักเรีียนต้้องเป็็น
ผู้้�เรีียนที่่�สามารถแสวงหาความรู้้�ด้้วยตนเอง ส่่วน
โรงเรีียนต้้องเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�ที่่�ช่่วยสนัับสนุุนทุุกคน
ให้้สามารถเข้้าถึึงและใช้้ประโยชน์์ ไ ด้้ เพื่่� อ ไปสู่่�
จุดหมายที่ตั้งไว้ จะดูเป็นไปได้ยาก แต่โรงเรียนที่
รู้จักเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
หากเราใช้้วิิกฤตในช่่วงนี้้�เป็็นก้้าวแรก เพื่่�อพััฒนา
ปรัั บ เปลี่่� ย นจากสิ่่� ง เดิิ ม กระผมเชื่่� อว่ ่ า วัั น หนึ่่� ง
ในก้้าวต่่ อ ๆ ไป เราจะพบสิ่่� ง ใหม่่ ๆ ที่่� เ หมาะสม
กัั บ การศึึกษาของเยาวชนไทยอย่่ า งแน่่ น อน”

นายภาวพันธ์ คงจ�ำเนียร
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการระดับประถม

Mr. Phawaphan Khongchamnian
Deputy Principal Assistant
to learn from each other. The teachers of the
new generation will keep up with the modern
era and use technology well, while the senior
teachers, who are more experienced, will help
In the recent times, humanity and fulfill each other to overcome this crisis.
has encountered the pandemic disease
After this, both teachers and students
that has resulted in tremendous changes in
of Khemasiri Memorial School have to adapt
many areas, one of which that has a direct
themselves to the modern world’s education
impact on us is education. Its methods have
and turn their back on the old-fashioned
to be suddenly adjusted for learning in the
forms of education and beliefs. They need to
online system. Although this method is not
have their own roles that are teachers acting
new in the world, it is a new thing for Thai
as a guide and a supporter to students, and
education. Teachers and students who used
the students acting as those who are able to
to see each other in the classroom have to
explore knowledge on their own. The school
communicate and hold classes at a distance,
must be a learning center that encourages
which makes it go against past familiarity. They
everyone to access and use it to approach to
may lack an intimacy with each other, but it
the set destination. As it may seem difficult,
is essential for the education to continue.
the school that knows how to change will
Even though the online learning constitute new developments. If we take the
of Khemasiri Memorial School may not be opportunity from this crisis as the first step
the best or with the most expertise, our in developing and adapting from the old
attention to the students is second to none. practices, I believe that one day, as the next
All the teachers have been working harder step, we will find new things that are definitely
to learn the new methods and create their suitable for the education of the Thai youth.
own lessons. Since some of them are senior
teachers, who are not good at computers, we
also support their tasks to enable them to do
it by themselves because using ready-made
lessons from other places may not be
appropriate for the context of our School. We
also encourage both junior and senior teachers

Letter from the
Board of Directors
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รายงานพิิเศษ

เรีียนสอนผ่่านออนไลน์์
Online Learning

การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ระลอกใหม่่ ครููต้้องปรัับการสอน
ออนไลน์์ให้้น่่าสนใจมากขึ้้�น ด้้วยวิิธีี Meet เพื่่�อจะได้้เห็็นหน้้าและคุุยโต้้ตอบกััน
เป็็นการจููงใจให้้นัักเรีียนเข้้าเรีียน เพราะไม่่รู้้�ว่่าอีีกเมื่่�อไรจึึงจะเข้้าสู่่�สภาวะปกติิ
Due to the new COVID-19 outbreak, the teachers need to make
online teaching more attractive by using Meet in order to interact
with each other. This is to motivate the students to attend classes
as we do not know when everything will get back to normal.
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คู่่�มืือเรีียนออนไลน์์

- บทสััมภาษณ์์ -

หลากหลายความคิิด
Many ideas

จากการสอบถามความคิิดของคุุณครูู ผู้้�ปกครอง และนัักเรีียน ถึึงปััญหาการเรีียนการสอนทางออนไลน์์ให้้ทุุกคนได้้แสดง
ความคิิดเห็็นอย่่างเต็็มที่่� ลองพิิจารณาคำำ�ตอบดููว่่าเหมืือนหรืือต่่างกัันอย่่างไร และสิ่่�งใดควรนำำ�มาดำำ�เนิินการแก้้ไขปรัับปรุุงบ้้าง
By asking the thoughts of teachers, parents, and students regarding the problems of online
teaching and learning, everyone expressed their full opinions. Let’s consider the answers to see
whether they are the same or different, and see what should be done to improve.

สััมภาษณ์์ครูู

Teacher interview
ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ในการเรีียนการสอนออนไลน์์คุณ
ุ ครููคิิดว่่ามีีทั้้ง� ข้้อดีีและข้้อเสีีย ข้้อดีีนั้้น�
ครููที่่�ไม่่มีีความถนััดในด้้านการใช้้เทคโนโลยีีได้้มีีการเรีียนรู้้�และพััฒนาการใช้้
เทคโนโลยีีมากขึ้้�น ซึ่่�งในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบการเรีียนการสอนวิิถีีใหม่่ ที่่�เป็็นแนวทางช่่วย
นัั ก เรีี ย นได้้เป็็ น อย่่ า งดีี นัั ก เรีี ย นสามารถเรีี ย นและทบทวนบทเรีี ย นได้้
ตลอดเวลา เมื่่� อมีี ข้้อ สงสัั ย หรืือไม่่ เข้้าใจก็็ ส ามารถสอบถามครููผู้้ � ส อนได้้
ส่่ ว นผู้้ � ป กครองก็็ ยัั ง ช่่ วยดูู แลลููกๆและได้้เห็็ น วิิ ธีี ก ารสอนของคุุ ณ ครููใน
แต่่ละวิิชา ส่่วนข้้อเสีียของการสอนออนไลน์์ นัักเรีียนที่่�ไม่่มีีผู้้�ปกครองที่่�บ้้าน
คอยดููแลไม่่สามารถเข้้ามาเรีียนพร้้อมกัับเพื่่�อนๆได้้ และบางครั้้�งนัักเรีียน
ไม่่ได้้ผ่่อนคลาย อาจทำำ�ให้้เกิิดความเครีียด การที่่�ต้้องอยู่่�หน้้าจอนานเกิินไป
จะทำำ�ให้้มีีผลเสีียกัับสายตาด้้วย
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�คุ่ ุณครููพบ คืืออะไร ?
ตอบ: สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตไม่่เสถีียรจะมีีผลในการเรีียนการสอนที่่�ไม่่ต่อ่ เนื่่�อง
ทำำ�ให้้นัักเรีียนได้้รัับความรู้้�ที่่�ไม่่ชััดเจน การสื่่�อสารระหว่่างครููกัับนัักเรีียนโดย
เฉพาะเด็็กเล็็กลำำ�บากมาก นัักเรีียนไม่่สามารถพิิมพ์์โต้้ตอบกัับคุุณครููได้้
ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดเกิดขึ้นอีก จะมีวิธีแก้ปัญหา
หรือปรับวิธีการให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?
ตอบ: ถ้้ายัังเกิิดวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ขึ้้น� อีีก คณครููคิิดว่่า
จะต้้องมีีการเตรีียมตััวเตรีียมเนื้้อ� หาในการสอนออนไลน์์ ปรัับวิิธีกี ารสอนให้้ง่่าย
ต่่อการเรีียนรู้้ยิ่่� ง� ขึ้้น� เด็็กๆจะได้้มีีความสุุขและสนุุกกัับการเรีียนออนไลน์์มากขึ้้น�
นางสมพัักตร์์ จุุลพััลลภ
ครููภาษาอัังกฤษ ระดัับประถมต้้น
Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE
TEACHING? WHAT ARE THEY?
A: I think that there are both advantages and disadvantages in online
teaching. As far as the advantages, the teachers who are not expert in
the use of technology are increasingly learning the use of technology
and improving themselves. In this situation, the COVID-19 epidemic
has changed the way of teaching and learning, which is a way to
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help guide students. Also, the students can study and review
lessons at any time. When they have any questions or do not
understand, they can immediately ask their teachers. Parents
can also help to look after their children and see the teachers’
teaching methods in each subject. As for the disadvantages
of online teaching, the students who do not live with their
parents at home may not attend classes. Sometimes, students
are not relaxed, causing stress. Also staying on the screen
for too long can have a negative effect on their eyes.
Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING THAT
YOU ENCOUNTERED?
A: An unstable internet signal will result in discontinuous
teaching and learning, causing students to acquire unclear
knowledge, and the communication between teachers
and students, especially young children, is so difficult that
the students cannot type the response to the teachers.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN THERE
BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: If the COVID-19 crisis continues, I think that online teaching
materials will need to be prepared and that teaching methods
will have to be adjusted to make it easier to learn. Therefore, the
students will have more fun and enjoyment with online learning.
Mrs. Sompak Chulaphallop
English Teacher for Prathom Classes

instruments. These are things that students have to get from
in-class experiences to be able to learn them.

ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ส่่วนตััวคิดิ ว่่ามีีทั้้ง� ข้้อดีีและข้้อเสีีย ข้้อดีีคืือนักั เรีียนสามารถเรีียนที่่�ไหนก็็ได้้
หากนัักเรีียนมีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเองมากพอ ส่่วนข้้อเสีียคืือ ครููผู้้�สอนไม่่
สามารถเข้้าไปกวดขัันนัักเรีียนเป็็นรายบุุคคลได้้ เพราะบางเนื้้อ� หาหรืือบางวิิชา
อย่่างเช่่น พลศึึกษา ดนตรีี นาฏศิิลป์์ เป็็นวิิชาปฏิิบัติั ิ ทำำ�ให้้ปฏิิบัติั กิิ จิ กรรมไม่่ได้้
เต็็มที่่� เพราะเนื่่�องจากต้้องใช้้อุุปกรณ์์ในการเรีียน เช่่น ลููกบอล ลููกวอลเลย์์บอล
ลููกบาสเกตบอล หรืือจะเป็็นเครื่่อ� งดนตรีีไทย ดนตรีีสากล และท่่ารำำ� สิ่่ง� เหล่่านี้้�
เป็็นสิ่่�งที่่�นัักเรีียนต้้องได้้สััมผััสของจริิง ปฏิิบััติิจริิงจึึงจะเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�คุ่ ุณครููพบ คืืออะไร ?
ตอบ: ปััญหาส่่วนใหญ่่จะเป็็นสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ต ทั้้�งของโรงเรีียนและของ
นัักเรีียนด้้วย เช่่นเวลาที่่�สอนพละอยู่่�ครููต้้องการจะให้้นัักเรีียนดููคลิิปพร้้อม
อธิิบายประกอบด้้วย สััญญาณไม่่สม่ำำ��เสมอ จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถจะนำำ�เสนอ
คลิิปได้้ สำำ�หรัับนัักเรีียนโตอาจไม่่เป็็นปััญหา แต่่นักั เรีียนเล็็ก ป.1 - ป.3 จะวุ่่�นวาย
อีีกอย่่างนัักเรีียนบางคนอุุปกรณ์์อาจจะไม่่พร้้อม บางคนอยู่่�กัับคุุณตาคุุณยาย
ไม่่สามารถเข้้าเรีี ย นหรืือเข้้าใจขั้้�นตอนการเรีียนออนไลน์์ เมื่่�อครููสั่่�งงาน
ไปนัักเรีียนไม่่รู้้�เรื่่�อง ไม่่มีีงานมาส่่ง จึึงไม่่มีีคะแนน

Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING
THAT YOU ENCOUNTERED?
A: The key problem is the internet connection of both the
School and the students. For example, when teaching PE, the
teacher would like to show students a clip with explanations
but the internet signal is so unstable that the clip cannot
be played. For older students, this might not be a problem,
but for younger students in Prathom 1-3, it will be messy.
Some students might not have equipment; some live with
grandparents who cannot pay attention to them so that they
attend the classes or understand the online learning process.
When the teacher assigned the homework, the students did
not know about it, with no work to submit and no scores.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN
THERE BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: If the epidemic continues, students, parents, and teachers
will have to adjust to this kind of teaching. While most teachers
are now able to understand using Google Classroom or Meet,
the problem that needs to be solved is that some students
do not attend class. How do I get students to attend classes?
Ms. Praphaphon Raktrong
PE Teacher for Prathom Classes

ถาม: หากยัังมีีวิิกฤตการณ์์ การแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก จะมีีวิธีิ ีแก้้ปััญหา
หรืือปรัับวิธีิ ีการให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร?
ตอบ: ถ้้ายัังมีีการแพร่่ระบาดอีีก นัักเรีียน ผู้้�ปกครอง และครููคงต้้องปรัับ
ตััวไปกัับการเรีียนการสอนแบบนี้้� เพราะขณะนี้้�ครููส่่วนใหญ่่สามารถเข้้าใจ
การใช้้ Google Classroom หรืือการ Meet แต่่ ปัั ญหาที่่� ต้้องแก้้ก็็ คืือ
นัั ก เรีี ย นบางคนไม่่ เข้้าเรีี ย น ทำำ �อย่ ่ า งไรจึึงจะให้้นัั ก เรีี ย นเข้้าเรีี ย นได้้
นางสาวประภาพร รัักตรง
ครููพลศึึกษา ระดัับประถมต้้น
Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE
TEACHING? WHAT ARE THEY?
A: I personally think that there are both advantages and disadvantages.
The advantage is that students can study anywhere if they own enough
self-responsibility. The disadvantage is that teachers cannot get involved
with individual students because in some practical classes like PE, music,
and Thai classical music, we cannot run the classes with materials such
as footballs, volleyballs, basketballs, or Thai and international musical
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ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ถ้้าจะกล่่าวถึึงข้้อดีี ข้้อเสีีย ของการเรีียนออนไลน์์นั้้�น อาจมีี
ข้้อดีี ข้้อเสีียแตกต่่างกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับครููแต่่ละท่่าน ครููท่่านใด
ที่่� ถ นัั ด ใช้้เทคโนโลยีี ก็็ อ าจจะได้้เปรีี ย บครููท่่ า นอื่่� น ๆ ส่่ ว นครููที่่�
ไม่่ ถ นัั ด การใช้้เทคโนโลยีี ม ากนัั ก อาจจะต้้องเสีี ย เวลาในการ
ปรัับตััวกัับรููปแบบการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์กัันสัักหน่่อย
แต่่ ก ารเรีี ย นออนไลน์์ สำำ � หรัั บ ผมเองในฐานะครููผู้้ � ส อน คิิ ด ว่่ า
มี ทั้ ง ข้อดี ข้อเสี ย ปะปนกั น ไป ถ้ า พู ด ถึ ง ข้อดี เราก็ จ ะเห็ น ว่ า
การเรียนออนไลน์นั้น ช่วยลดการเดินทางในชีวิตประจ�ำวัน ลดการ
สััมผััสเชื้้�อโรคและไม่่ว่่านัักเรีียนจะอยู่่�ที่่�ไหนหากมีีอิินเทอร์์เน็็ตก็็
สามารถเรีียนรู้้�ได้้ นัักเรีียนบางคนผู้้�ปกครองมารัับกลัับต่่างจัังหวััด

ก็็เรีียนออนไลน์์ระหว่่างเดิินทางก็็มีี หรืือถ้้ามีีการบัันทึึกเป็็นวิิดีีโอขณะสอน
ออนไลน์์ นัักเรีียนที่่�ขาดเรีียนในชั่่�วโมงเรีียนนั้้�นๆ ยัังสามารถกลัับมาศึึกษาได้้
รวมถึึงนัั ก เรีี ย นที่่� ต้้อ งการทบทวนก็็ ส ามารถศึึกษาจากวิิ ดีี โ อได้้ และคุุ ณ
ครููเองก็็ ยัั ง ได้้พัั ฒ นาทัั ก ษะในการใช้้เทคโนโลยีี ใ ห้้เชี่่� ยว ชาญขึ้้� น อีี ก ด้้วย
ในส่่ ว นของข้้อเสีี ยนั้้� น การเรีี ย นออนไลน์์ ทำำ � ให้้ครููกระตุ้้� น ผู้้ � เรีี ย นให้้เกิิ ด
การเรีียนรู้้�และตรวจสอบความเข้้าใจของนัักเรีียนได้้ยากกว่่าห้้องเรีียนปกติิ
นอกจากนั้้� น ปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งครููกัั บ นัั ก เรีี ย น และนัั ก เรีี ย นกัั บ เพื่่� อ นๆ
อาจลดน้้อยลง จากปกติิที่่มี� กี ารช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกัันภายในห้้องเรีียน รวมถึึง
นัักเรีียนบางคนที่่�ไม่่กล้้าแสดงออกก็็มัักจะไม่่กล้้าซัักถามทัันทีีกัับสิ่่�งที่่�สงสััย
หรืือไม่่แน่่ใจ เพราะการที่่�ถามนั้้�น ทุุกคนในเรีียนออนไลน์์ก็็จะได้้ยิินนัักเรีีย
นที่่�ถามด้้วย และอีีกหนึ่่�งสิ่่�งที่่�คิิดว่่าสำำ�คััญมากๆ คืือ การที่่�นัักเรีียนต้้องนั่่�งดูู
จอโทรศััพท์์ แท็็บเล็็ตหรืือคอมพิิวเตอร์์เป็็นเวลานานๆอาจส่่งผลเสีียต่่อ
สุุขภาพได้้
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�คุ่ ุณครููพบ คืืออะไร ?
ตอบ: ปััญหาที่่�พบเจอส่่วนมากจะเป็็นในการสอนออนไลน์์ในช่่ วงแรกๆ
ของการเริ่่�มเรีียนออนไลน์์เนื่่�องจาก คุุณครููและนัักเรีียนอาจจะยัังไม่่ชิินกัับ
ระบบต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการสอนออนไลน์์ ไม่่ว่่าจะเป็็นนัักเรีียนเข้้าห้้องเรีียน
ออนไลน์์ไม่่ได้้ คุุณครููไม่่ชิินกัับการใช้้ฟัังก์์ชัันใน Google Classroom
และอีี ก หลายๆอย่่ า ง แต่่ ปั ั ญ หาเหล่่ า นี้้� ก็็ เริ่่� ม คลี่่� ค ลายในช่่ ว งต่่ อ ๆมา
ถาม: หากยัังมีีวิิกฤตการณ์์ การแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก จะมีีวิิธีีแก้้ปััญหา
หรืือปรัับวิธีิ ีการให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร ?
ตอบ: ถ้้ายัังมีีวิิกฤตการณ์์ระบาดอีีกไม่่ว่่าจะเป็็นโรคโควิิด-19 หรืือในกรณีี
โรคระบาดอื่่�นในอนาคต ถึึงเราจะไม่่สามารถหยุุดเหตุุการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ได้้แต่่ อย่ ่ า งน้้อยเราก็็ มีี ป ระสบการณ์์ ที่่� ส ามารถนำำ � มาปรัั บ ใช้้ ปรัั บ ปรุุ ง
และพัั ฒ นาวิิ ธีี ก ารที่่� จ ะถ่่ า ยทอดความรู้้ � และแลกเปลี่่� ย นประสบการณ์์
กัับนัักเรีียนให้้มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้

their understanding than normal classrooms. In addition, the
interaction between teachers and students and between
students and their peers may be lessened because they can
normally support each other within the classroom. Some
students, who are not confident, tend not to ask questions on
what they do not understand because everyone in that online
class will also hear them. Another important thing, I think, is
having to watch the screens of smart phones, tablets, or computers
for a long time; it can have a negative effect on students’ health.
Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING
THAT YOU ENCOUNTERED?
A: Most of the problems encountered were in the early days of
online teaching because both teachers and students may not
have been familiar with the systems used in online teaching.
For example, students could not enter the online classrooms,
or teachers were not used to Google Classroom functions.
However, these problems began to be resolved later.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN
THERE BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: If there are other crises, whether COVID-19 or other
pandemics in the future, although we cannot stop the
situations that might occur, we have had experience that can
be adopted to improve methods to prevent problems and
share the knowledge with students as effectively as possible.
Mr. Phollawat Wongbunyarit
Science Teacher for Mathayom Classes

นายพลวััฒน์์ วงษ์์บุุญฤทธิ์์�
ครููวิิทยาศาสตร์์ ระดัับมััธยม
Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE
TEACHING? WHAT ARE THEY?
When it comes to talking about the advantages and disadvantages
of online teaching, there may be some various advantages and
disadvantages, depending on each teacher. Any teachers who are good at
using technology may have an advantage over other teachers, but for the
teachers who are not technologically inclined, they may have to spend
a bit of time adapting to online teaching styles. For me, as a teacher,
I think that online teaching has both advantages and disadvantages.
If talking about the advantages, we will see that online learning helps
to reduce the exposure of germs and the travel time on a daily basis.
No matter where students are, if they have the Internet, they can study.
Some students were traveling to their hometown, and they even studied
online during their journey. If there are recorded teaching videos, the
students who were absent from a class can still watch them afterwards,
and those who want to review can even study from the videos. Also,
the teachers have developed their skills to become more proficient in
using technology. In terms of the disadvantages, online learning makes
it more difficult for teachers to motivate students to learn and validate
7

ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ในปัั จจุุ บัั น ทุุ ก วัั น นี้้� ทุุ ก สิ่่� ง ทุุ ก อย่่ า งรอบตัั ว เราแทบจะทำำ �
ด้้วยระบบออนไลน์์ ทั้้� ง หมดไม่่ ว่ ่ า จะเป็็ น การติิ ด ต่่ อสื่่� อ สารการ
ค้้นหาข้้อมููลต่่างๆ การซื้้อ� ขายสิินค้้าออนไลน์์ และที่่�ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น คืือ
การเรีียนการสอนออนไลน์์
- ข้้อดีีของการเรีียนออนไลน์์ : อยู่่�ตรงไหนบนโลกนี้้�ก็็เรีียนได้้
ขอแค่่มีอุี ุปกรณ์์เชื่่�อมต่่อกัับอิินเทอร์์เน็็ต เช่่น คอมพิิวเตอร์์ โน้้ตบุ๊๊�ค
ก็็ ส ามารถเรีี ย นออนไลน์์ ไ ด้้อย่่ า งง่่ า ยดาย เพราะทุุ ก โปรแกรม
ออนไลน์์ บัั น ทึึกระหว่่ า งเรีี ย นไว้้ได้้ เรีี ย นแล้้วไม่่ เข้้าใจหรืือ
ไม่่ เข้้าเรีี ย นสามารถกดย้้อนกลัั บ มาเรีี ย นซ้ำำ� � เรีี ย นชดเชยได้้

- ข้้อเสีียของการเรีียนออนไลน์์ : ครููต้้องเข้้มงวด เช่่น ต้้องเปิิดกล้้อง
เพื่่�อ Meet ตลอดเวลา เพราะอาจมีีบ้้างที่่�นัักเรีียนบางคนปิิดกล้้อง โชว์์รููป
นิ่่�งแล้้วหนีีไปทำำ�อย่่างอื่่�นหรืือไม่่ตั้้�งใจเรีียน การเข้้าถึึงอุุปกรณ์์เรีียนออนไลน์์
ไม่่ว่่าจะเป็็น โทรทััศน์์ โทรศััพท์์มืือถืือไอแพด หรืือสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตมีีข้้อ
จำำ�กััดในการใช้้
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�คุ่ ุณครููพบ คืืออะไร ?
ตอบ: การสอนที่่�เป็็นการสื่่อ� สารทางเดีียว มีีโอกาสเกิิดความผิิดพลาดในการ
รัับรู้้� เพราะฉะนั้้�นต้้องมีีแบบประเมิินการเรีียนรู้้�ของผู้้�เรีียน หรืือ มีีสื่่�อในตอน
สอนออนไลน์์ให้้นัักเรีียนดููเพื่่�อไม่่เกิิดการเบื่่�อจากการเรีียนออนไลน์์ ครููผู้้ส� อน
ไม่่สามารถควบคุุมชั้้น� เรีียนได้้เหมืือนการเรีียนในชั้้น� เรีียนปกติิ เพราะนัักเรีียน
บางคนไม่่สนใจในรููปแบบการเรีียนการสอนออนไลน์์
ถาม: หากยัังมีีวิิกฤตการณ์์ การแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก จะมีีวิธีิ ีแก้้ปััญหา
หรืือปรัับวิธีิ ีการให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร ?
ตอบ: ครููผู้้�สอนจะต้้องปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์โควิิด 19 และจะต้้อง
ปรัับรููปแบบการสอนออนไลน์์ไม่่ให้้น่่าเบื่่�อ โดยมีีวิธีิ สี ร้้างมีีแรงจููงใจ รางวััล และ
บทลงโทษอะไรบ้้างที่่� ส่ ่ ง ผลต่่ อ การเรีี ย นรู้้ � ให้้นัั ก เรีี ย นมีี ค วามสนใจใน
การเรีียนมากยิ่่ง� ขึ้้น� มีีการแลกเปลี่่ย� นความรู้้� กระบวนการคิิด วิิเคราะห์์ แยกแยะ
ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ เหมืือนกัับที่่� “ชาร์์ลส์์ ดาวิิน เคยบอกว่่า คนที่่�อยู่่�รอดไม่่ใช่่
คนที่่�ฉลาดที่่�สุุด แต่่เป็็นคนที่่�รู้้�จัักการปรัับตััวที่่�สุุด” สิ่่�งต่่าง ๆ จะเป็็นอย่่างไรก็็
อยู่่�ที่่�เราปรัับตััว และโควิิด-19 ทำำ�ให้้เราเห็็นได้้ชััดว่่า คนส่่วนใหญ่่ต้้องการอะไร
เราก็็ เ รีี ย นรู้้ � จ ากตรงนั้้� น แล้้วปรัั บ ตัั ว สุุ ด ท้้ายเราก็็ จ ะผ่่ า นมัั น ไปได้้
นางสาวอิินทรดารา เชื่่�องดีี
ครููสัังคมศึึกษาฯ ระดัับมััธยม
Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE
TEACHING? WHAT ARE THEY?
A: Nowadays, almost everything around us is performed with online
systems, including interacting, searching for information, online trading,
and absolutely online teaching.
- Advantages of online learning: You can study online easily
wherever you are in the world as long as you have a device connected
to the Internet, such as a notebook computer. As all online programs
can record the lessons during the classes, you can repeat watching
the recorded lessons if you did not understand while in live classes
or you were absent.
- Disadvantages of online learning: Teachers must be strict;
for example, they have to turn the camera on while in Meet all
of the time because some students may turn off the camera,
show a still image and run away to do other things, not paying
attention to studying. Access to online learning devices, such as
TVs, mobile phones, iPads, or internet connections, is limited.
Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING THAT YOU
ENCOUNTERED?
A: The teaching that is one-way communication can cause the
possibilityof misperception.Therefore, there must be student learning
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assessment forms or online teaching materials for students
so that they do not get bored from online learning. Teachers
cannot control their classes the same as when they are
in a normal classroom because some students are not
interested in the form of online teaching and learning.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN
THERE BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: Teachers will have to adapt themselves to the situation
of COVID 19 and have to make their online teaching style so
that it is not boring. Building motivation, rewarding, or even
giving penalties needs to be done to make students more
interested. There should be a knowledge exchange and a
critical thinking process to fit the current situation, just as
Charles Darwin once said that those who survive are not the
smartest, but the most adaptative. However, things will happen
depending on how we adapt ourselves. COVID-19 makes it
clear what most people want, and we learn from that and
adapt ourselves. Eventually, we will be able to overcome it.
Ms. Inthradara Chuangdee
Social Studies Teacher for Mathayom Classes

Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES
AND DISADVANTAGES OF ONLINE
TEACHING? AND HOW?

A: First and foremost, online teaching
is an unprecedented circumstance.
Should the entire world not faceted
with a COVID-19 pandemic, I think
no one would think of online
teaching as an option. But, we
have to be flexible, accepting,
making headway. Personally, the
advantage of online learning is the
continuing education of students
around the world affected by the
pandemic. Education should still foster
despite COVID-19. A pandemic should
not hinder learning. Second advantage
is we all learn about technology and
explore different media of learning.
The video platform, Zoom in
creased its usage up to 354% as of last quarter 2020. Everyone
has become technology savvy all of a sudden. Another advantage
is, both teachers and students incorporate social, gaming and
interactive ways to learn to keep everyone motivated and
engaged. As of disadvantages, teaching dynamics is substantially
lessened mainly because body language and dynamics are a huge part
of learning and teaching. Although, I am sure all teachers are giving
all their best. Effectiveness can depend on how we, as educators
can best direct, facilitate and support our students in this different
but manageable way of learning. Second disadvantage is technical
difficulties can always happen. Nevertheless, this disadvantage is
easily solved. More importantly, educators, students and parents
consent that online teaching is an absolute way to learn during this
unprecedented time. There is only one way and it’s to progress on
online teaching rather than downscaling the education of our students.
Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING THAT YOU
ENCOUNTERED?
A: Like I said earlier, no one was prepared for this pandemic. But, the
best we can do is adapt to change and move forward. Some of the
problems I encountered were technical problems like audio or video
buttons are turned off, and internet connection problems. As much
as possible, I create an online teaching atmosphere similar to that of
an actual classroom setting. That is the best I can do for myself and
the students. I created a system of calling each student for recitation.
In which the students have gradually learned and understood. I also
empathize with parents who need to work yet must take a few days
off to make sure all is set –up properly with their children’s online
learning. Another concern that came up is that some students lack
energy because they are at home and isolated. Interacting with friends
and teachers in school are vital in each child’s development. It is a
challenge to create a simulated in-class activity but, it’s possible with
physical activity and a systematic, accustomed way of teaching.
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Q: IF THERE ARE STILL MORE EPIDEMIC CRISIS, HOW CAN
THERE BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: I think everyone has accustomed to the pandemic so much
already. We know what to do and what not to do. It’s not
a “New Normal” anymore. It is the normal way now. Firstly,
Prevention is better than cure. I hope we instill to students the
importance of this statement. We don’t want another pandemic.
But, should the inevitable happen, online teaching won’t be
an obstacle anymore. Personally, all should be prepared and
be knowledgeable with different online platforms like Zoom,
Google meet and Google classroom. We also continue learning,
discovering new ways to eucate better. I salute all my fellow
educators who go an extra mile with speaking, teaching
competence, body language to convey messages through a
screen. We can also integrate more activities and learning
through games to encourage and boost the spirits of the
students. There are many researches done during the
pandemic that differentiating online teaching to that of in-class
teaching. Both has its pros and cons. COVID 19 happened
during the first quarter of 2020. We have more than enough
time to brace and develop our knowledge in technology,
interactive activities, how to improve teaching dynamics. Let
us be tougher and more resilient than a pandemic.
GRETEL DIANE P. BACONGA
FOREIGN TEACHER

ถาม: การสอนออนไลน์์มีข้ี อ้ ดีีและข้้อเสีียหรืือไม่่ อย่่างไร ?
ตอบ: ก่่อนอื่่�นต้้องบอกก่่อนว่่าการเรีียนการสอนออนไลน์์เป็็นสถานการณ์์
ที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน หากโลกของเราไม่่ได้้เผชิิญกัับการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 ดิิฉัันคิิดว่่าคงไม่่มีีใครคิิดว่่าการสอนออนไลน์์จะเป็็นอีีกตััวเลืือกหนึ่่�ง
แต่่เราต้้องยืืดหยุ่่�น ยอมรัับ และเดิินหน้้าต่่อไป โดยส่่วนตััวแล้้วข้้อดีีของการ
เรีียนออนไลน์์คืือการศึึกษาที่่�ต่่อเนื่่�องของนัักเรีียนทั่่�วโลกที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาด การศึึกษายัังควรต้้องได้้รัับการส่่งเสริิมต่่อไปแม้้จะมีีโรค
โควิิด-19 การแพร่่ระบาดไม่่ควรขััดขวางการเรีียนรู้้� ข้้อดีีประการที่่�สองคืือ
เราทุุกคนได้้เรีียนรู้้เ� กี่่ยวกั
� บั เทคโนโลยีีและค้้นหาสื่่อ� การเรีียนรู้้ต่� า่ งๆ โปรแกรม
Zoom ถููกใช้้งานเพิ่่�มมากถึึง 354% จากไตรมาสที่่�แล้้ว ในปีี 2020 ทุุกคนกลาย
เป็็นคนที่่�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านเทคโนโลยีีขึ้้�น มาทัันทีี ข้้อดีีอีีกประการ
หนึ่่�งคืือทั้้�งครููและนัักเรีียนได้้มาเข้้าร่่วมกัันในกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งทางสัังคม
การเล่่นเกม และการมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กันั เพื่่�อที่่จ� ะเรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้ทุุกคนเกิิดแรงจููงใจ
และมีีส่่วนร่่วม ในแง่่ข้้อเสีียความสััมพัันธ์์ทางด้้านการสอนจะลดลงอย่่างมาก
หลััก ๆ แล้้วเนื่่�องจากภาษากายและความสััมพัันธ์์ กัันเป็็นส่่วนสำำ�คััญของการ
เรีียนและการสอน ถึึงแม้้ดิิฉัันมั่่�นใจว่่าคุุณครููทุุกคน จะทุ่่�มเทอย่่างเต็็มที่่� แต่่
ประสิิทธิิผลก็ขึ้็ น้� อยู่่�กัับว่่าพวกเราจะสามารถอำำ�นวยความสะดวกและสนัับสนุุน
นัักเรีียนของเราเพื่่�อวิิธีกี ารเรีียนรู้้ที่่� แ� ตกต่่างแต่่ก็ส็ ามารถจััดการได้้นี้้�ได้้อย่่างไร
เท่่าที่่�คุณ
ุ ครููจะสามารถจััดการให้้ดีีที่่สุ� ดุ ได้้ ข้้อเสีียประการที่่�สองคืือปััญหาทาง
เทคนิิคนั้้�นอาจเกิิดขึ้้�นได้้เสมอ อย่่างไรก็็ตามข้้อเสีียนี้้�สามารถแก้้ไขได้้อย่่าง
ง่่ายดาย ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั กว่่านั้้�นคืือคุุณครูู นัักเรีียน และผู้้ป� กครองยิินยอมให้้การสอน
ออนไลน์์นั้้�นเป็็นวิิธีีการเรีียนรู้้�ที่่�ใช้้ได้้อย่่างเต็็มที่่�ในช่่วงเวลาที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมา
ก่่อนนี้้� มีีเพีียงวิิธีีเดีียวเท่่านั้้�นคืือดำำ�เนิินการเรีียนการสอนออนไลน์์ต่่อไปแทน
ที่่�จะลดระดัับการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนของเรา
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�คุ่ ุณครููพบ คืืออะไร ?
ตอบ: ดัังที่่�ดิิฉัันได้้กล่่าวไปก่่อนหน้้านี้้� ไม่่มีีใครเตรีียมพร้้อมกัับโรคระบาดนี้้�
แต่่ สิ่่� ง ที่่� ดีี ที่่� สุุ ด ที่่� เ ราทำำ � ได้้คืือปรัั บ ตัั ว ให้้เข้้ากัั บ การเปลี่่� ย นแปลงและ
ก้้าวไปข้้างหน้้า ปััญหาบางอย่่างที่่�ดิฉัิ นั ได้้พบคืือปััญหาทางเทคนิิค เช่่น ปุ่่�มเสีียง
หรืือวิิดีโี อนั้้�นปิิดอยู่่� และปััญหาการเชื่่อ� มต่่ออินิ เทอร์์เน็็ต ดิิฉันั สร้้างบรรยากาศ
การเรีี ย นการสอนออนไลน์์ ใ ห้้คล้้ายกัั บ การจัั ด ห้้องเรีี ย นจริิ ง ให้้มาก
ที่่�สุุดเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ นั่่�นคืือสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�ดิิฉัันสามารถทำำ�ได้้เพื่่�อตััวเอง
และนัักเรีียนของดิิฉััน ดิิฉัันสร้้างระบบเรีียกนัักเรีียนแต่่ละคนเพื่่�อการท่่อง
ศััพท์์ ซึ่่�งนัักเรีียนก็็ได้้ค่่อย ๆ เรีียนรู้้�และเข้้าใจ ดิิฉัันยัังเห็็นใจผู้้�ปกครองที่่�
ต้้องทำำ�งาน แต่่ก็็ต้้องสละเวลามาเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าได้้ตั้้�งค่่าระบบการเรีียน
ออนไลน์์ทุุกอย่่างของลููก ๆ ไว้้อย่่างเหมาะสม ความกัังวลอีีกประการหนึ่่�ง
ที่่�เกิิดขึ้้�นคืือนัักเรีียนบางคนขาดพลัังงานเพราะพวกเขาอยู่่�แต่่บ้้านตามลำำ�พััง
การมีีปฏิิสัมั พัันธ์์กับั เพื่่�อน ๆ และคุุณครููในโรงเรีียนมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อพัฒ
ั นาการ
ของเด็็ ก แต่่ ล ะคน มัั น เป็็ น ความท้้าทายในการสร้้างกิิ จ กรรมจำำ �ลอ งขึ้้� น
ในชั้้�นเรีียน แต่่มัันก็็จะเป็็นไปได้้กัับกิิจกรรมทางร่่างกายและวิิธีีการสอน
ที่่�เป็็นระบบในแบบที่่�คุ้้�นเคย
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ถาม: หากยัังเกิิดวิิกฤตที่่แ� ผ่่ขยายไปมากขึ้้�นจะสามารถมีีแนวทาง
แก้้ไขหรืือการปรัับปรุุงได้้อย่่างไร
ตอบ: ดิิฉันั คิิดว่่าทุุกคนคงเคยชิินกัับโรคระบาดนี้้�มามากแล้้ว เรารู้้ว่� า่
อะไรควรทำำ�และไม่่ควรทำำ� มัันไม่่ใช่่ “New Normal” อีีกต่่อไป
มัันเป็็นเรื่่�องปกติิแล้้วในขณะนี้้� ประการแรก “ป้้องกัันดีีกว่่ารัักษา”
ดิิ ฉัั น หวัั ง ว่่ า เราจะปลููกฝัั ง ให้้นัั ก เรีี ย นเห็็ น ความสำำ �คัั ญ ของคำำ �
กล่่าวนี้้� เราไม่่ต้้องการให้้เกิิดการแพร่่ระบาดอีีก แต่่ถ้้าหากสิ่่�งที่่�
หลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น การสอนออนไลน์์จะไม่่เป็็นอุุปสรรคอีีก
ต่่ อ ไป โดยส่่ ว นตัั ว แล้้วทุุ ก คนควรเตรีี ย มพร้้อมและมีี ค วามรู้้ �
ทางด้้านโปรแกรมออนไลน์์ต่่าง ๆ เช่่น Zoom, Google Meet
และ Google Classroom นอกจากนี้้�เรายัังคงเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
ค้้นหาวิิธีีการใหม่่ ๆ ในการให้้ความรู้้�ให้้ดีีขึ้้�น ดิิฉัันขอชื่่�นชมเพื่่�อน
ครููทุุ ก คนที่่� มีี ค วามสามารถในการพููด การสอน ภาษากาย
เพื่่�อที่่�จะถ่่ายทอดข้้อความต่่าง ๆ ผ่่านหน้้าจอที่่�ก้้าวไปอีีกขั้้�น นอก
จากนี้้�เรายัังสามารถบููรณาการกิิจกรรมและการเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม
ผ่่ า นเกมเพื่่� อส่ ่ ง เสริิ ม และสร้้างขวัั ญ กำำ � ลัั ง ใจให้้นัั ก เรีี ย น มีี ง าน
วิิจััยมากมายที่่�ทำำ�ในช่่วงที่่�เกิิดการระบาดที่่�ทำำ�ให้้การสอนออนไลน์์
แตกต่่างจากการสอนในชั้้�นเรีียน ทั้้�งสองมีีข้้อดีีและข้้อเสีีย โรค
โควิิด-19 เกิิดขึ้้น� ในช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2020 เรามีีเวลามากพอที่่�
จะส่่งเสริิมและพััฒนาความรู้้ด้้� านเทคโนโลยีีกิจิ กรรมเชิิงปฏิิสัมั พัันธ์์
วิิธีกี ารพััฒนาการเปลี่่ย� นแปลง ทางด้้านการสอน ขอให้้เราแข็็งแกร่่ง
ขึ้้�นและฟื้้�นตััวได้้เร็็วขึ้้�นมากกว่่าการแพร่่ระบาดของโรคนี้้�
เกรเทล ดีีแอน พ.บากอนก้้า
ครููชาวต่่างชาติิ

สััมภาษณ์์นัักเรีียน

Student interview

ถาม: หากยัังมีีวิิกฤตการณ์์ การแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก จะมีีวิิธีี
แก้้ปััญหา หรืือปรัับวิิธีีการให้้ดีขึ้้�ี นได้้อย่่างไร?
ตอบ: ถ้้าโรคโควิิด-19 ยัังระบาดอีีกจะแก้้ปััญหาอย่่างไรดีี เราต้้อง
ทำำ�ใจกัับมััน ยอมรัับ และอยู่่�กัับมัันให้้ได้้ และถ้้าเหงาๆหรืือว่่างๆ
ก็็ ห าอะไรสนุุ ก เล่่ น ไม่่ ก็็ ฟั ั ง เพลง คอลกัั บ เพื่่� อ น ทำำ � งานอดิิ ร ก
ที่่� เ ราชอบ และเราต้้องผ่่ า นช่่ ว งเวลานี้้� ไ ปด้้วยกัั น ให้้ได้้
Home Quarantine กัักตััวอยู่่�บ้้านกัันเถอะ
เด็็กหญิิงกััญญาวีีณ์์ เกษมไชยานัันท์์
นัักเรีียนชั้้�น ม.1 ห้้อง 2

ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ทุุกคนรู้้�หรืือไม่่ว่่า การเรีียนออนไลน์์นั้้�นล้้วนมีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีียใน
เวลาเดีียวกััน
ข้้อดีี เราใช้้หลััก 3ร. นั้้�นก็็คืือ เรีียนรู้้� รอบคอบ รััก
เรีียนรู้้� : เราเรีียนออนไลน์์ทำำ�ให้้เราได้้เรีียนรู้้�เทคโนโลยีีใหม่่ ๆ หลากหลาย
ไม่่ว่่าจะเป็็นการใช้้แอพพลิิเคชั่่�น Classroom หรืือ Meet
รอบคอบ : ทำำ�ให้้เรารอบคอบมากขึ้้�นในกางทำำ�งานส่่งครูู ว่่าเราส่่งงาน
ครบหรืือยััง
รััก : เราได้้อยู่่�บ้้านกัับครอบครััว ได้้นั่่�งกิินข้้าวด้้วยกัันได้้ใช้้เวลาด้้วยกััน
มากขึ้้� นกว่่ าตอนที่่� ไปเรีีย นที่่� โรงเรีียน
ข้้อเสีีย เราใช้้หลััก 3อ. นั้้�นก็็คืือ อุุปสรรค อด เอื่่�อย
อุุปสรรค : บางทีีบางบ้้านในการเรีียนออนไลน์์ Wifi ไม่่เสถีียร
บางทีี ก็็เข้้าห้้อง Meet ไม่่ได้้ ได้้ยิินที่่�ครููพููดกระตุุก
อด : เราอดเจอเพื่่�อนๆที่่�สร้้างสีีสััน และคุุณครููที่่�สอนสนุุก
เอื่่�อย : การที่่�อยู่่�บ้้านไม่่เจอเพื่่�อนและครูู หลายๆวัันทำำ�ให้้เบื่่�อ บางคนก็็ไม่่
เข้้าเรีียนบางคนเข้้าเรีียนแต่่หลัับ และไม่่ตั้้�งใจเรีียน เล่่นโทรศััพท์์
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�นั่ ักเรีียนพบ คืืออะไร ?
ตอบ: ปััญหาการเรีียนคืืออะไร ไปดููกัันเลย ปััญหาของเราอย่่างแรกเลยคืือ
บางที่่�เข้้า Meet แล้้วเรีียน ๆ อยู่่�ก็็หลุุด เสีียงครููกระตุุกบ้้าง บางทีีก็มี็ เี สีียงสะท้้อน
บางทีีเราตอบแล้้วเสีียงก็็กระตุุก แล้้วก็็เวลาที่่�ครููให้้ตอบคำำ�ถามแบบพิิมพ์์
แล้้วมีีคะแนน ก็็พิิมพ์์ส่่งไปไม่่ทััน ก็็อดได้้คะแนน
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Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
OF ONLINE TEACHING? WHAT ARE THEY?
A: Does everyone know that there are both advantages and
disadvantages in online learning?
Advantages: We employ the 3L principles, which are
Learing, Laborious, and Love.
Learning: Studying online gives us ways of learning new
technologies, like using Classroom or Meet.
Laborious: it makes us become more laborious in studying.
We need to be careful whether we have completed
and submitted the work or not.
Loved: We are at home with our loved family, dining and
spending more time together than the time we go to school.
Disadvantages: We experience the 3I principles, which are
Inconvenient, Isolated, and Indolent.
Inconvenient: Online studying may be inconvenient due to
the instability of the Wi-Fi connection.
Isolated: We become isolated from friends and teachers.
Indolent: Staying only at home without seeing friends and
teachers for a long time can be an indolent situation.
Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING
THAT YOU ENCOUNTERED?
A: My key problem in studying via Meet is that it is sometimes
unstable, losing the internet connection, hearing an echo, and
an unclear voice of the teachers. In some classes, the teachers
asked me to answer the questions by typing and getting points,
but due to the stated problem, I could not submit the answers.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN
THERE BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: If COVID-19 is still spreading, how can we deal with it? Let’s
face it, accept it, and live with it. If we feel lonely or have some
free time, we can either play, listen to music, or videocall with
friends. We have to get through this time together. Let’s be
quarantined at home.
Ms. Kanyawee Kasemchaiyanan
Mathayom 1 Class 2

Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES OF ONLINE TEACHING?
WHAT ARE THEY?
A: Personally, I think it is very convenient
because online learning is the application
of technology to learning. Students can
study anywhere and record the videos
to watch afterwards. It is easy to get the
materials and also allows gathering the
information for various assignments.
Students do not have to wake up early
to go to school as they do every day. It
helps save the cost and time of traveling
to school. As for disadvantages, students
may get stressed easily due to isolation
in a room all day. Also, eye health may
be affected by exposure to the blue light
from the computer screen for a long time.

ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ส่่วนตััวแล้้วดิิฉัันคิิดว่่าสะดวกมากๆค่่ะ เพราะการเรีียนออนไลน์์เป็็น
การนำำ�เทคโนโลยีีมาปรัับใช้้กัับการเรีียน นัักเรีียนสามารถเรีียนที่่�ไหนก็็ได้้
บัันทึึกเทปไว้้ดููย้้อนหลััง รัับเอกสารในการเรีียนได้้ง่่าย และยัังช่่วยให้้ค้้นคว้้า
ข้้อมููลเพื่่�อทำำ�การบ้้านต่่างๆ นัักเรีียนไม่่ต้้องตื่่�นเช้้าเพื่่�อเดิินทางไปโรงเรีียน
เหมืือนทุุกวััน ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการเดิินทางไปโรงเรีียนค่่ะ และในขณะ
เดีียวกัันก็็จะช่่วยลดเวลาในการเดิินทางไปในตััวด้้วยค่่ะ ส่่วนข้้อเสีีย นัักเรีียน
อาจเกิิดภาวะเครีียดได้้ง่่าย เพราะอาจจะหมกตััวอยู่่�แต่่ในห้้องคนเดีียวทั้้�งวััน
และอาจจะทำำ�ให้้สุุขภาพตาได้้รัับผลกระทบจากแสงสีีฟ้้าที่่�หน้้าจอคอมเป็็น
เวลานานค่่ะ
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�นั่ ักเรีียนพบ คืืออะไร ?
ตอบ: ปััญหาของการเรีียนออนไลน์์ดิฉัิ นั คิิดว่่า ในการสอนออนไลน์์มันั ใหม่่มากๆ
จึึงคิิ ด ว่่ า คุุ ณ ครููและนัั ก เรีี ย นหลายๆคนอาจจะยัั ง ไม่่ ชิิ น ยัั ง ไม่่ คุ้้ � น เคยกัั บ
ระบบนี้้�จึึงต้้องเสีียเวลาในการปรัับความเข้้าใจกััน ทำำ�ให้้การเรีียนการสอน
อาจจะล่่าช้้าไปบ้้าง และมีีหลายวิิชาที่่�ต้้องทำำ�ภาคปฎิิบััติิในการเก็็บคะแนน
เช่่น วิิชาพละศึึกษา การงานอาชีีพ และดนตรีีไทยค่่ะ
ถาม: หากยัังมีีวิิกฤตการณ์์ การแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก จะมีีวิธีิ ีแก้้ปััญหา
หรืือปรัับวิธีิ ีการให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร ?
ตอบ: หากเกิิดเหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสขึ้้�นอีีก การเรีียนออนไลน์์
น่่าจะยัังเป็็นตััวเลืือกที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์นี้้�ที่่�สุุดค่่ะ คุุณครููอาจจะ
ต้้องเตรีียมเนื้้�อหาที่่�สามารถนำำ�มาสอนในคลาสออนไลน์์ได้้ และนัักเรีียน
ก็็ควรเตรีียมตััวให้้พร้้อมเสมอค่่ะ เพราะเหตุุการณ์์ตอนนี้้�ยัังไม่่มีีอะไรแน่่นอน
นางสาว กชพรรณ ชวกุุล
นัักเรีียนชั้้�น ม.5 ห้้อง 4
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Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING YOU
ENCOUNTERED?
A: I think the problem of online learning is that it is so new.
Many teachers and students may not be familiar with the
system, so it takes time to adjust, causing a delay in learning
and teaching. Also, there are many subjects that need to
collect points in the performing sections, such as PE, home
economics, and Thai music.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN
THERE BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: If more virus outbreaks occur, online learning is probably
the most appropriate option for this situation. Teachers may
need to prepare the content so that it can be taught in
online classes. Students should always be prepared because
circumstances are not certain.
Ms. Kochaphan Chawakul
Mathayom 5 Class 4

ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ในความเห็็นของดิิฉันั การเรีียนออนไลน์์มีทั้้ี ง� ข้้อดีีและข้้อเสีียค่ะ่ ข้้อดีีคืือ
ไม่่ต้้องเดิินทางไปที่่�โรงเรีียนซึ่่�งสามารถลดความเสี่่�ยงให้้กัับตนเองได้้ สำำ�หรัับ
รายวิิชาที่่�คุุณครููอััดวิิดีีโอไว้้หากไม่่เข้้าใจในเนื้้�อหาก็็สามารถที่่�จะย้้อนกลัับมา
ดููวิิ ดีีโอจนกว่่ าจะเข้้าใจได้้ และการเรีี ยนออนไลน์์ ทำำ�ให้้ได้้ใช้้เทคโนโลยีี
ให้้เป็็ น ประโยชน์์ ค่ ่ ะ ข้้อเสีี ยคืือ บางครั้้� ง สิ่่� ง รอบข้้างทำำ � ให้้ไม่่ มีี ส มาธิิ
ในการเรีียน มีีงานต้้องทำำ�เพิ่่�มมากขึ้้�นและในแต่่ละวัันต้้องมองหน้้าจอคอม
เป็็นเวลานานอาจทำำ�ให้้สายตาล้้าได้้ค่่ะ
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�นั่ ักเรีียนพบ คืืออะไร ?
ตอบ: ปััญหาที่่�ดิฉัิ นั เจอคืือในกรณีีที่่มี� กี ารเรีียนการสอนผ่่านทาง Google meet
ในบางครั้้�งสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตไม่่เสถีียรอาจจะทำำ�ให้้การสื่่�อสารระหว่่าง
คุุณครููและนัักเรีียนลำำ�บากมากค่่ะ เพราะสััญญาณจะขาดหายในบางช่่วงอาจจะ
ต้้องบอกคุุ ณ ครููให้้ย้้อนกลัั บ ไปสอนตรงนั้้� น ใหม่่ เ พื่่� อ ให้้เข้้าใจในเนื้้� อ หา
มากขึ้้�นค่่ะ
ถาม: หากยัังมีีวิิกฤตการณ์์ การแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก จะมีีวิิธีีแก้้ปััญหา
หรืือปรัับวิธีิ ีการให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร ?
ตอบ: ถ้้าหากเกิิดการแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีกดิิฉัันคิิดว่่าเราก็็น่่าจะต้้องเรีียน
ผ่่านทางออนไลน์์เหมืือนเดิิมจนกว่่าสถานการณ์์จะดีีขึ้้�นค่่ะ และเพื่่�อป้้องกััน
การติิ ด เชื้้� อที่่� จ ะเพิ่่� ม ขึ้้� น ค่่ ะ แต่่ ดิิ ฉัั น คิิ ด ว่่ า อาจจะต้้องมีี ก ารปรัั บ เปลี่่� ย น
ตารางเรีี ย นให้้นัั ก เรีี ย นมีี เวลาพัั ก ที่่� ม ากขึ้้� น เพราะอาจจะทำำ � ให้้นัั ก เรีี ย น
เกิิดความเครีียดหรืือสายตาเสีียจากการจ้้องหน้้าจอคอมเป็็นเวลานานได้้ค่่ะ
นางสาวณััฐวรา แซ่่เลีียบ
นัักเรีียนชั้้�น ม.5 ห้้อง 4

Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
OF ONLINE TEACHING? WHAT ARE THEY?
A: In my opinion, online learning has both advantages and
disadvantages. The advantages include that there is no need
to travel to school, which can reduce the risk for myself. I
can re-watch the recorded videos of the courses that I still do
not understand until I find it clear. Moreover, online learning
allows us to use technology beneficially. For the disadvantages, sometimes the surroundings make it difficult to concentrate
on studying, and the increased amount of work, together with a
long time watching the computer screen, could cause eye strain.
Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING THAT
YOU ENCOUNTERED?
A: The problem that I encountered is when we had classes
through Google Meet, sometimes the internet signal was
unstable, which makes communication between the teachers
and the students very difficult. When the signal was missing
at some point, I had to ask the teachers to go back and teach
something again in order to better understand the content.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN THERE
BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: If another epidemic occurs, I think we will have to study
online and prevent more infection until the situation improves.
Nonetheless, I think it is necessary to adjust the schedule to
allow the students to have more time to rest because the
long-time study may cause stress or harm the sight from staring
at the computer screens.
Ms. Natwara Saeliab
Mathayom 5 Class 4
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สััมภาษณ์์ผู้้�ปกครอง
Parent interview

ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ข้้อดีี คืือ การเรีียนออนไลน์์ถืือว่า่ เป็็นการฝึึกวิินัยั ให้้กัับนัักเรีียน เราสามารถ
บริิหารจััดการเวลาเรีียนเองได้้ สามารถทบทวนเนื้้�อหาย้้อนหลัังได้้ตลอดเวลา
ไม่่ต้้องกัังวลเรื่่�องการเดิินทาง อีีกทั้้�งผู้้�ปกครองได้้เห็็นบรรยากาศการเรีียน
การสอนของคุุณครูู ได้้เห็็นความตั้้�งใจความรัับผิิดชอบของลููกที่่�มีต่ี ่อการเรีียน
ว่่ามีีมากน้้อยแค่่ไหน ข้้อเสีีย คืือ ขาดปฏิิสััมพัันธ์์กัับคุุณครููและเพื่่�อนๆ
ได้้เจอกัันแค่่ผ่า่ นหน้้าจอ เด็็กอาจมีีผลเสีียทางสายตาเนื่่�องจากต้้องจ้้องมองจอ
เกืือบทั้้�งวััน คุุณครููผู้้�สอนต้้องใช้้เวลาในการจััดเตรีียมข้้อมููลยากขึ้้�นกว่่าการ
สอนปกติิ คุุณครููไม่่สามารถควบคุุมการเรีียนการสอนได้้เหมืือนตอนที่่�เด็็กๆ
เรีียนในห้้องเรีียน
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�ผู้้�่ ปกครองพบ คืืออะไร ?
ตอบ: ปัั ญ หาการเรีี ย นการสอนออนไลน์์ที่่� คุุ ณ แม่่ พ บคืือ เรื่่� อ งสัั ญ ญาณ
อิินเทอร์์เน็็ตค่่ะ บางสถานที่่�อาจไม่่พร้้อม สััญญาณไม่่ค่่อยมีี บางครั้้�งเราอาจ
ต้้องพาลููกไปธุุระหรืือทำำ�งานด้้วยสััก 2 ชั่่�วโมง ให้้ลููกเรีียนหนัังสืือรอในรถ
สััญญาณอาจขาดๆหายๆ หรืือบางครั้้ง� สััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตของทางโรงเรีียน
เมื่่�อคุณ
ุ ครููใช้้พร้้อมกัันหลายๆท่่าน ทำำ�ให้้เสีียงไม่่ชััด ภาพกระตุุก
ถาม: หากยัังมีีวิิกฤตการณ์์ การแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก จะมีีวิธีิ ีแก้้ปััญหา
หรืือปรัับวิธีิ ีการให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร ?
ตอบ: คุุณแม่่ยัังคงคิิดว่่า การจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ เป็็นการแก้้ปััญหา
ที่่�ดีีที่่�สุุดในช่่วงที่่�เกิิดวิิกฤติิการณ์์การแพร่่ระบาดค่่ะ แต่่อาจจะต้้องปรัับลด
วิิชาบางวิิชาลง เช่่น วิิชาห้้องสมุุด วิิชาพละ ยุุวกาชาดศิิลปะ เพื่่�อจะได้้ช่่วย
ให้้ระยะเวลาของชั่่ว� โมงเรีียนในแต่่ละวัันน้้อยลง นัักเรีียนจะได้้ไม่่ต้้องใช้้เวลา
มองจอคอมพิิวเตอร์์นานเพราะอาจทำำ�ให้้สายตาเสีียได้้
โดยส่่วนตััวแล้้ว คุุณแม่่แทบไม่่มีีปััญหาในการจััดการเรีียนการสอน
ออนไลน์์ เ ลยเพราะน้้องให้้ความร่่ ว มมืือในการเรีี ย นออนไลน์์ ด้้วยดีี
ตั้้�งใจเรีียนทุุกวิิชา และมีีความรัับผิิดชอบในหน้้าที่่� ทำำ�งานตามที่่�คุุณครููมอบ
หมายในแต่่ละวัันค่่ะ
นางสุุธิิดา อุุตสาหกุุล
ผู้้�ปกครอง เด็็กหญิิง สิิวลีีว์์ ชำำ�นาญ ชั้้�น ป.1 ห้้อง 1
Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ONLINE
TEACHING? WHAT ARE THEY?
A: The advantages include that online learning is considered to be
training for the discipline of the students. We can manage the study
time by ourselves and are able to review the content at any time,
without worrying about the commute to and from school. In addition,
the parents can see the teaching atmosphere of the teachers, as well
as seeing how much responsibility for the learning of their children
that they have. As for the disadvantages, the students lack the interaction with teachers and friends who meet only through the screens.
Besides, they could have visual impairment as they have to stare at
the screen for most of the day. The teachers also have a harder time
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preparing materials than for normal teaching, and they cannot
control teaching and learning like when the students study
in the classroom.
Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING
THAT YOU ENCOUNTERED?
A: The online teaching and learning problem I encountered was
that the internet signal might be either weak or rare in some
locations. Sometimes, we may need to take our children to
an errand or to work just for 2 hours and, as a result, let them
study and wait in the car. This might cause an intermittent
signal. Also, as far as the School’s internet is concerned, when
many teachers use it at the same time, the sound becomes
unclear, and the image is shaky.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN
THERE BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: I still think that online teaching and learning is the best
solution to the problem during the crisis of the epidemic.
However, the School may need to cut off some subjects,
such as library courses, PE, the Young Red Cross, or art. This
is to help reduce the duration of the study hours each day.
The students, as a result, will not have to spend a lot of time
looking at computer screens, as this could damage their
eyesight.
Personally, I have no problem with online teaching and
learning because my child is very cooperative in online learning,
attentive to all subjects, and responsible for her duties. She
also completes the assignments by the teachers on time.
Mrs. Suthida Utsahakul
Parent of Ms. Siwalee Chamnan,
a Prathom 1 Class 1 student

ถาม: การเรีียนการสอนออนไลน์์มีีข้้อดีีข้้อเสีียหรืือไม่่อย่่างไร ?
ตอบ: ในความคิิดเห็็นของผู้้�ปกครอง มีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีีย ข้้อดีี คืือใน
สถานการณ์์ของการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 แม้้ว่่า
เด็็ ก ๆจะไม่่ ส ามารถไปเรีี ย นที่่� โรงเรีี ย นได้้ แต่่ จ ะไม่่ ถูู กจำำ �กัั ด การเรีี ย นรู้้ �
คืือ สามารถเรีียนผ่่านระบบออนไลน์์ ช่่วยให้้สามารถเรีียนได้้ทุุกที่่� ทุุกเวลา
ครููและผู้้�ปกครองสามารถติิดตามพััฒนาการของนัักเรีียนได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
ส่่วนข้้อเสีีย อาจเรีียกได้้ว่่า เป็็นข้้อจำำ�กัดั มากกว่่า ในการเรีียนการสอนออนไลน์์
หากคุุณครููมีีการใช้้รููปแบบการจััดการเรีียนรู้้�ที่่�น่่าสนใจ มีีการสื่่�อสารสองทาง
ก็็จะสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียนได้้ดีี แต่่หากคุุณครูู
ยัังคงใช้้วิิธีีสอนแบบบรรยายและการมอบหมายงานผ่่านระบบออนไลน์์
ก็็อาจทำำ�ให้้นัักเรีียนไม่่สนใจ ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อการเรีียนรู้้�ที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
รวมทั้้�งข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องความพร้้อมของแต่่ละครอบครััวที่่�ต้้องจััดหาวััสดุุ
อุุปกรณ์์ ให้้กัับนัักเรีียน อัันนี้้�ค่่อนข้้างจะเป็็นภาระที่่�คิิดว่่าน่่าจะเป็็นปััญหา
สำำ�คััญ ในเรื่่�องค่่าใช้้จ่่ายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ถาม: ปััญหาการเรีียนการสอนออนไลน์์ที่�ผู้้�่ ปกครองพบ คืืออะไร ?
ตอบ: ไม่่มีีเวลาดููแลลููก เพราะต้้องออกไปทำำ�งานนอกบ้้าน โชคดีีที่่�ลููกมีีความ
รัั บ ผิิ ด ชอบในการเรีี ย นและทำำ � งานที่่� ไ ด้้รัั บ มอบหมายจากครููประจำำ � วิิ ช า
ได้้ดีี เนื่่� อ งจากลููกโตพอที่่� จ ะดููแลตัั ว เองได้้ แต่่ ใ นครอบครัั วที่่� มีี ลูู กเล็็ ก
คิิดว่่าน่่าจะมีีปััญหามากกว่่า เพราะต้้องดููแลทั้้�งเรื่่�องการเรีียนและความ
ปลอดภััยหากต้้องให้้เรีียนอยู่่�ที่่�บ้้านตามลำำ�พััง
ถาม: หากยัังมีีวิิกฤตการณ์์ การแพร่่ระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก จะมีีวิิธีีแก้้ปััญหา
หรืือปรัับวิธีิ ีการให้้ดีีขึ้้�นได้้อย่่างไร ?
ตอบ: หากโรงเรีียนต้้องจััดการเรีียนการสอนออนไลน์์ต่่อเนื่่�อง เป็็นระยะ
เวลานาน อาจพิิจารณาให้้มีีผู้้�ใหญ่่ที่่�ไว้้ใจได้้ อาทิิ คุุณย่่า คุุณยาย หรืือพี่่�สาว
ดููแลลููกในช่่วงที่่�คุุณแม่่ต้้องไปทำำ�งานนอกบ้้าน หรืือเลืือกวิิธีีการทำำ�งานแบบ
Work from home เพื่่�อจะได้้มีีเวลาดููแลลููกอย่่างใกล้้ชิิด
นางจิินดา สรรประสิิทธิ์์�
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนพระตำำ�หนัักสวนกุุหลาบ
ผู้้�ปกครองของ น.ส.วริินทร สรรประสิิทธิ์์� ชั้้�น ม.5 ห้้อง 1

Q: ARE THERE ANY ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF
ONLINE TEACHING? WHAT ARE THEY?
A: In the opinion of the parents, there are both advantages and
disadvantages. As for the advantages, despite the situation
of the COVID-19 epidemic, the students are not limited in
learning, even if they are unable to go to school, because
they study online. This allows them to study anytime and
anywhere. Teachers and parents can monitor the development of the students. For the disadvantages, they had
better be called limitations. In online teaching, if the teachers
use interesting learning management models, providing twoway communication, they will be able to enhance the learning
efficiency of the students, as well. However, if teachers still
use lecturing methods and online assignments, this may cause
the students to ignore them, which can result in ineffective
learning. The availability of each family to provide student
supplies is also a limitation that is considered a key problem
in regard to the increased cost.
Q: WHAT ARE THE PROBLEMS OF ONLINE TEACHING
THAT YOU ENCOUNTERED?
A: There is no time to take care of the child due to working
outside. Fortunately, my child has responsibility in studying
and doing well the assigned jobs by the teachers because she
is mature enough to take care of herself. However, in families
with small children I think there will be more problems because you have to take care of their study and safety if they
have to be studying at home alone.
Q: IF THERE ARE MORE EPIDEMIC CRISES, HOW CAN
THERE BE A SOLUTION OR AN IMPROVEMENT?
A: If the School has to prolong online teaching for a long while,
please consider having a trusted adult, such as a grandmother
or a sister, to take care of the child during the time you have
to work outside. Otherwise, you should choose the workfrom-home method so as to have more time to take care of
your children.
Mrs. Chinda Sanprasit
The Director of Phratumnuk Suan Kularb School
And Parent of Ms. Warinthorn Sanprasit,
a Mathayom 5 Class 1 student
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- รู้้�รอบโรงเรีียน -

กิิจกรรมเด่่น
School Activities

รำำ�ลึึกถึึง ม.จ.พููนศรีีเกษม เกษมศรีี
แนบชิิดภัักดีี

Memorial for H.S.H. Prince Phoonsriksem
Khasemsri

โรงเรีี ย นเขมะสิิ ริิ อนุุ ส สรณ์์ ใ ห้้ความสำำ �คัั ญ ต่่ อ สถาบัั น พระ
มหากษััตริิย์์เป็็นอย่่างยิ่่�ง ผู้้�บริิหารโรงเรีียน โดย นางจงศรีีสมร
รุุจิิเทศ ผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรการและฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ ได้้นำำ�คณะครูู
ร่่ ว มถวายแจกัั น ดอกไม้้และลงนามถวายพระพรสมเด็็ จ
พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้า กรมสมเด็็ จ พระเทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ให้้ทรงมีีพระพลานามััยแข็็งแรงและหายจาก
พระอาการประชวร ณ ศาลาสหทััยสมาคมในพระบรมมหาราชวััง
วัันที่่� 19 มกราคม 2564
Khemasiri Memorial School attaches great
importance to the monarchy. The School Board, led
by Mrs. Chongsrisamorn Rujites, the Manager of the
Administration and Public Relations Department, along
with a group of teachers, presented a vase of flowers
and signed the blessing for Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn Siam Boromrajakumari,
wishing her to retrieve good health and to recover
from the injury at Sala Sahathai Samakhom Hall in the
Grand Palace on January 19, 2021.

14 พฤศจิิกายนของทุุกปีีเป็็นวัันคล้้ายวัันประสููติิ ม.จ.พููนศรีีเกษม
เกษมศรีี อดีีตอาจารย์์ใหญ่่งค์์ที่่�สองของโรงเรีียน นางจงศรีีสมร
รุุจิิเทศ ผู้้�จััดการฝ่่ายธุุรการและฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์ นำำ�คณะครูู
และนัักเรีียน ทำำ�พิิธีีมอบแจกัันดอกไม้้รำำ�ลึึกถึึงพระองค์์ท่่าน และ
ในช่่ ว งเช้้าผู้้ � บ ริิ ห ารได้้โปรยเงิิ น ขวัั ญ ถุุ ง ให้้แก่่ นัั ก เรีี ย นประจำำ �
ตามประเพณีีที่่�เคยปฏิิบััติิ นอกจากนี้้� ผู้้�บริิหารได้้มอบเข็็มทอง
ให้้แก่่คุุณครููและบุุคลากรที่่�มีีอายุุงานครบตามเกณฑ์์ที่่�โรงเรีียน
กำำ�หนดด้้วย
November 14 of every year is the birthday of H.S.H.
Prince Phoonsriksem Khasemsri, the second former
director. Mrs. Chongsrisamorn Rujites, the Manager of
Administration and Public Relations Department, along
with a group of teachers and students, held a ceremony,
presenting a vase of flowers to memorialize H.S.H. Princess.
In the morning, the Board allocated money as a gift for
the boarding students, as it has traditionally been done.
Moreover, the Board awarded prizes of Golden Pins for
the teachers and staff who have performed their duties
in accordance with the criteria set forth by the School.

Showing loyalty
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มิิตรไมตรีีแบ่่งปััน
Sharing goodwill

คำำ � ขวัั ญ วัั น เด็็ ก ปีี 2564 “เด็็ ก ไทยวิิ ถีี ใ หม่่ ร วมไทยสร้้างชาติิ
ด้้วยภัักดีีมีคุี ณธ
ุ รรม” แม้้ว่่าจะมีีวิกิ ฤตแต่่โรงเรีียนเขมะสิิริอนุ
ิ สุ สรณ์์
ยัังคงแบ่่งปัันความสุุขให้้แก่่นัักเรีียน วััดราชผาติิการาม วััดคฤหบดีี
และวััดเทพากร เนื่่�องในวัันเด็็กแห่่งชาติิ วัันที่่� 2 , 3 กุุมภาพัันธ์์ 2564
The motto for 2021’s National Children’s Day is “Thai
children must uphold unity and be responsible Thai
citizens”. Despite the pandemic, Khemasiri Memorial
School still shared goodwill with the students of Wat
Rajphatikaram School, Wat Karuhabodi School, and Wat
Thepakorn School on the National Children’s Day, held
on February 2-3, 2021.

สานฝัันเด็็กไทย

Inspiring the dreams of Thai children

โดยการนำำ � ของบรรณารัั ก ษ์์ โ รงเรีี ย นเขมะสิิ ริิ อนุุ ส สรณ์์
ร่่ ว มกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ยธ รรมศาสตร์์ นำำ �ทีี ม ห้้องสมุุ ด ไปพัั ฒ นา
ห้้องสมุุดที่่�วััดสามััคคีีนุุกููล อำำ�เภอฉวาง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
ระหว่่างวัันที่่� 10-13 ธัันวาคม 2563
Led by the librarians of Khemasiri Memorial School,
in collaboration with Thammasat University,
the library team improved the library of Wat
Samakkhinukul, Chawang District, Nakhon Si Thammarat
Province, held on December 10-13, 2020.
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- รู้้�รอบโรงเรีียน -

เรีียนเล่่นสามารถ
Student Activities

มอบให้้เชิิดชูู
Awarding

โรงเรีียนเขมะสิิริอนุ
ิ สุ สรณ์์สนัับสนุุนเด็็กนัักเรีียนที่่�ทำ�ำ ความดีีด้้วยการ
คััดเลืือก “เด็็กดีีศรีีโรงเรีียน” เพื่่�อเชิิดชููเกีียรติิและเป็็นตััวอย่่างแก่่
ผู้้�อื่่�นจึึงได้้มอบเกีียรติิบััตรให้้ วัันที่่� 8 มกราคม 2564
เด็็กหญิิงชนวรรณ แย้้มชััยสาร
ชั้้�น ป.1
เด็็กหญิิงนภััสนัันท์์ อัันทะหวา
ชั้้�น ป.2
เด็็กหญิิงชญาภา
วรรณวััฒน์์
ชั้้�น ป.3
เด็็กหญิิงกฤติิกา
ลายหงษ์์
ชั้้�น ป.4
เด็็กหญิิงรติิมา
สุุวชููเพ็็ชรน้้อย ชั้้�น ป.5
เด็็กหญิิงปิิยธิิดา
สมสุุข
ชั้้�น ป.6
เด็็กหญิิงชาลิิสา
สมิิติินัันทน์์
ชั้้�น ม.1
เด็็กหญิิงริินลดา
แดงทองดีี
ชั้้�น ม.2
เด็็กหญิิงพััฒน์์นรีี
จำำ�ปาทอง
ชั้้�น ม.3
นางสาวธััญชนก
สนธิิสวััสดิ์์�
ชั้้�น ม.4
นางสาวนลพรรณ
ดวงดีี
ชั้้�น ม.5
นางสาวปวัันรััตน์์
มงคลชููวงศ์์
ชั้้�น ม.6
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Khemasiri Memorial School encourages the students
who have do good by rewarding “Good Girl of the School”
in order to honor and set an example for others.
The certificate was awarded on January 8, 2021.
Ms. Chanawan Yamsaisarn Prathom 1
Ms. Naphatsanan Anthawa Prathom 2
Ms. Chayapa Wannawat
Prathom 3
Ms. Krittika Laihong
Prathom 4
Ms. Ratima Suwachuphetno Prathom 5
Ms. Piyathida Somsuk
Prathom 6
Ms. Chalisa Samitinan
Mathayom 1
Ms. Rinnlada Daengthongdee Mathayom 2
Ms. Phatnaree Champathong Mathayom 3
Ms. Thanchanok Sonthisawat Mathayom 4
Ms. Nolphan Duangdee
Mathayom 5
Ms. Pawanrat Mongkolchuwong Mathayom 6

เรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์
Winning

นัักเรีียนได้้ใช้้ความรู้้�ความสามารถสร้้างสรรค์์ผลงานผลิิตหุ่่�นยนต์์
เด็็กหญิิงณภััทร อารยะดำำ�รงเดช ชั้้�น ป.4 ได้้รัับรางวััล 4 เหรีียญทอง
1 เหรีี ย ญทองแดง จากการแข่่ ง ขัั น หุ่่�นยนต์์ พัั ฒ นาศัั ก ยภาพ
เยาวชนไทยด้้านหุ่่�นยนต์์ ครั้้�งที่่� 1 (Thailand Robot & Robotic
Olympiad 2020) วัันที่่� 20-22 พฤศจิิกายน 2563 ที่่�โรงเรีียนหนองบััว
จัังหวััดนครสวรรค์์ จััดโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
- รางวััลเหรีียญทอง ชนะเลิิศ กิิจกรรม Life Inspired Innovative
Model Design Competition ป.1-ป.6
- รางวััลเหรีียญทอง ชนะเลิิศ กิิจกรรม Shipwreck Rescue and
Salvage Robot Game ป.1-ป.6
- รางวััลเหรีียญทอง กิิจกรรม Tag-Out ป.1-ป.6
- รางวััลเหรีียญทอง รองชนะเลิิศ อัันดัับ 1 กิิจกรรม Environmental
Protection Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-ป.6
- รางวััลเหรีียญทองแดง กิิจกรรม LEDO Sumo 1 Kg. Auto ป.1-ป.6
Ms. Naphat Arayadamrongdet, a Prathom 4 student who expressed her knowledge and ability to create robots, received
4 gold medals and 1bronze medal from the 1st Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 held on November 20-22, 2020
at Nong Bua School, Nakhon Sawan Province. The event was organized by the Office of the Basic Education Commission.
- A gold medal (the winner) from Life Inspired Innovative Model Design Competition for Prathom 1-6
- A gold medal (the winner) from Shipwreck Rescue and Salvage Robot Game for Prathom 1-6
- A gold medal from Tag-Out for Prathom 1-6
- A gold medal (the 1st runner-up) from Environmental Protection Sea Surface Sweeper Robot Game for Prathom 1-6
- A bronze medal from LEDO Sumo 1 Kg. Auto for Prathom 1-6

รางวััลของความเพีียร
Rewarding

ผลของการตั้้ง� ใจเรีียนสม่ำำ�� เสมอทำำ�ให้้ เด็็กหญิิงญาดา พิิพัฒ
ั นานิิมิติ ร ชั้้น� ป.5
ได้้รัั บ รางวัั ล เหรีี ย ญเงิิ น วิิ ช าวิิ ท ยาศาสตร์์ การประเมิิ น และพัั ฒ นาสู่่�
ความเป็็นเลิิศทางคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์ (TEDET) ประจำำ�ปีี 2563
รัับเกีียรติิบััตร และทุุนการศึึกษา 8,000 บาท วัันที่่� 4 ตุุลาคม 2563
As a result of regularly working hard, Ms. Yada Phipattananimit,
a Prathom 5 student, received a silver medal from Thailand
Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)
for the year 2020 in the science subject, awarded a certificate
and an 8,000 baht scholarship on October 4, 2020.
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มุ่่�งมั่่�นฝึึกซ้อ
้ ม

Being industrious
ความมุ่่�งมั่่น� ในการฝึึกซ้้อมว่่ายน้ำำ�ส่
� ง่ ผลให้้ เด็็กหญิิงพิิชญนาถ กิิตติิวรกิิจ
ได้้รัั บ รางวัั ล รองชนะเลิิ ศอัั น ดัั บ 1 รายการกรรเชีี ย ง 200 เมตร
และรางวัั ล รองชนะเลิิ ศอัั น ดัั บ 2 รายการฟรีี ส ไตล์์ 200 เมตร
การแข่่ ง ขัั น ว่่ า ยน้ำำ� � กรมพลศึึกษา วัั น ที่่� 27 พฤศจิิ ก ายน 2563
ณ สระว่่ า ยน้ำำ� � วิิ สุุ ท ธารารมณ์์ สนามกีี ฬ าแห่่ ง ชาติิ เขตปทุุ ม วัั น
กรุุงเทพมหานคร
The commitment to practicing swimming drills resulted in
Ms. Phichayanat Kittiworakit, receiving the 1st runner-up award
for a 200-meter rowing competition and the 2nd runner-up award
for a 200-meter freestyle competition, held by the Department
of Physical Education Swimming Competition on November 27,
2020 at the Wisutthararom Swimming Pool, National Stadium,
Pathumwan District, Bangkok.
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- รอบรู้้�ทัันโลก -

แลกเปลี่่�ยนผ่่านระบบ Zoom
Exchanging via Zoom

เมื่่�อสถานการณ์์ยัังไม่่คลี่่�คลาย เพื่่�อไม่่ให้้ความสััมพัันธ์์ต้้องหยุุดชะงัักโรงเรีียนจึึงใช้้เทคโนโลยีี
เข้้ามาช่่วยกระชัับความสััมพัันธ์์ให้้แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้�นทำำ�ให้้เห็็นว่่า แม้้จะห่่างกัันเพีียงใดระยะทาง
ก็็ไม่่ใช่่อุุปสรรค
When the situation has not resolved, in order not to interrupt the relationship,
the school then uses technology to help strengthen the relationship. It shows that
even if they are farther apart, distance is not a hindrance.
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- สกู๊๊�ปพิิเศษ -

สร้้างภููมิิด้้วยวััฒนธรรม
Creating life with culture

	วัั ฒ นธรรมประเพณีี เ ป็็ น ตัั ว บงชี้้� ถึึ งความเจริิ ญ
ของสัั ง คมนั้้� น ๆ อะไรเป็็ น สิ่่� ง ที่่� ดีี ง ามและสร้้างสรรค์์ ก็็
พยายามรัั ก ษาสืืบทอดต่่ อ ๆกัั น มาดัั ง ประเพณีี “ลาครูู”
ของชาวเขมะสิิ ริิ อนุุ ส สรณ์์ ที่่� แ ฝงไปด้้วยข้้อคิิ ด อัั น ดีี ง าม
จึึงได้้รัั บ การถ่่ า ยทอดจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นมาเป็็ น เวลายาวนาน
หลัั ง จากสอบปลายภาคแล้้วนัั ก เรีี ย นชั้้� น มัั ธย มศึึกษา
ปีีที่่� 6 ซึ่่�งเป็็นชั้้�นสููงสุุดของโรงเรีียนจะทำำ� “พิิธีีลาครูู”
เริ่่�มจากการลาสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�บริิเวณโรงเรีียน (พระภููมิิเจ้้าที่่�
พระพุุ ท ธรููประจำำ � โรงเรีี ย น พระรููปอนุุ ส าวรีี ย์ ์ อดีี ต
ท่่านอาจารย์์ใหญ่่ทั้้�งสองพระองค์์) แล้้วจึึงเข้้าหอประชุุม
เพื่่� อทำำ �พิิ ธีี ก ล่่ า วลา ดวงพระวิิ ญ ญาณ ดวงวิิ ญ ญาณ
ของพระปรมาจารย์์ที่่�ล่่วงลัับไปแล้้ว และกล่่าวลา คุุณครูู
ผู้้ � ป ระสิิ ท ธิ์์� ป ระสาทวิิ ช าความรู้้ � ใ ห้้ กล่่ า วขอขมาที่่� เ คย
ล่่ ว งเกิิ น จะโดยตั้้� ง ใจ ไม่่ ตั้้� ง ใจ ทั้้� ง ต่่ อ หน้้า และลัั บ หลัั ง
เป็็ น การขออโหสิิ ก รรมเพื่่� อ ความเป็็ น สิิ ริิ ม งคลแก่่ ต นเอง
โรงเรีี ย นพยายามสนัั บ สนุุ น ส่่ ง เสริิ ม กิิ จ กรรม
วัั ฒ นธรรมในรููปแบบต่่ า งๆ เป็็ น การสร้้างภููมิิ คุ้้ � ม กัั น แก่่
นัั ก เรีี ย น ให้้ดำำ � รงตนอยู่่�ในสัั ง คมได้้อย่่ า งมั่่� น คงปลอดภัั ย
และมีี ค วามสุุ ข อย่่ า งยั่่� ง ยืืน

“รากฐานของบ้้านคืืออิิฐ

รากฐานของชีี วิิตคืือวััฒนธรรม”
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Culture and traditions are the indications
of the prosperity of that society. What is good
and prosperous has been well maintained like
“La Kru” Ceremony of Khemasiri Memorial School,
the good idea of which is covertly behind it and
has been transferred from generation to generation
for a long time. After the final exam, Mathayom 6
students, the highest class of the school, will
perform “La Kru” Ceremony, starting with a
farewell to the sacred sanctuaries of the School (the
Spirit House, the school’s Buddha, the monument
of the two former directors) and then enter the auditorium to perform the farewell ceremony for the
souls of the deceased teachers. For the final step,
the students say goodbye to the teachers who
have taught them and ask for forgiveness for the
sake of being disrespectful, whether intentionally
and unintentionally, in the front and behind the
back, which is for the fortune of the students.
The School seeks to support and promote
cultural activities in various forms. This is to build a
foundation within the students to maintain themselves
well in the society and have everlasting happiness.

“The foundation of the house is bricks;
the foundation of life is culture.”
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ปฏิิทิินการศึึกษา ภาคเรีียนที่่� 1/2564
8 พฤษภาคม 2564			
ปฐมนิิเทศผู้้�ปกครองนัักเรีียนใหม่่ ปีีการศึึกษา 2564 ระดัับมััธยม
15 พฤษภาคม 2564		
ปฐมนิิเทศผู้้�ปกครองนัักเรีียนใหม่่ ปีีการศึึกษา 2564 ระดัับประถม
21 พฤษภาคม 2564		วัันทอร์์ศรีี
31 พฤษภาคม 2564 		นัักเรีียนประจำำ�เข้้าเรืือนนอน และนัักเรีียนประจำำ�เก่่ารัับแบบเรีียน
1 มิิถุุนายน 2564			
เปิิดภาคเรีียนที่่� 1/2564
10 มิิถุุนายน 2564			วัันไหว้้ครูู*
29 กรกฎาคม-4 สิิงหาคม 2564
สอบกลางภาคเรีียนที่่� 1/2564 ระดัับมััธยม*
29 กรกฎาคม-3 สิิงหาคม 2564
สอบระหว่่างภาคเรีียนที่่� 1/2564 ระดัับประถม*
17-23 กัันยายน 2564		
สอบปลายภาคเรีียนที่่� 1/2564 ระดัับมััธยม*
20-23 กัันยายน 2564		
สอบกลางปีี 2564 ระดัับประถม*
24 กัันยายน 2564			ทำำ�บุุญวัันมหิิดล วัันพููนศรีีเกษม-ศุุขศรีีสมร เกษมศรีี และวางพวงมาลาวัันมหิิดล
7 ตุุลาคม 2564			
ประกาศผลสอบชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6 และแนะแนวการศึึกษาต่่อชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1*
8 ตุุลาคม 2564			
ประกาศผลสอบชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1-5*
11 ตุุลาคม 2564			พิิธีีรำำ�ลึึกถึึงหม่่อมเจ้้าหญิิงศุุขศรีีสมร เกษมศรีี และประกาศผลสอบระดัับมััธยม
12-24 ตุุลาคม 2564		ปิิดภาคเรีียนที่่� 1/2564*
25 ตุุลาคม 2564			
เปิิดภาคเรีียนที่่� 2/2564*
หมายเหตุุ : * กำำ�หนดการอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19

Academic Calendar of Semester 1/2021
May 8, 2021			
Orientation of the new Mathayom students’ parents for the academic year 2021
May 15, 2021			
Orientation of the new Prathom students’ parents for the academic year 2021
May 21, 2021			
Torsri Day
May 31, 2021			
Start of boarding students living in the dormitory and school supply purchase
				for old students
June 1, 2021			
Start of semester 1/2021
June 10, 2021			
Teacher’s Day*
July 29 - August 4, 2021		
1/2021 midterm exam of Mathayom level*
July 29 - August 3, 2021		
1/2021 midterm exam of Prathom level*
September 17-23, 2021		
1/2021 final exam of Mathayom level*
September 20-23, 2021		
1/2021 final exam of Prathom level*
September 24, 2021		
Phoonsrikasem-Sooksrisamorn Khasemsri Day and Wreath Laying Ceremony
				on Mahidol Day
October 7, 2021			
Exam announcement for Prathom 6 students and guidance for studying
				in Matthayom 1*
October 8, 2021			
Exam announcement for Prathom 1-5 students*
October 11, 2021			
Memorial ceremony for H.S.H Princess Sooksrisamorn Khasemsri and
				
exam announcement for Mathayom level
October 12-24, 2021		
End of semester 1/2021*
October 25, 2021			
Start of semester 2/2021*

