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 การเรียี่นวิิถีใหม่อำะไรๆ ก็เกิด 
ข้�นได � เสมอำในยุี่คปัจัจุับันใครเคยี่
คิดบ�างวิ่าจัะต�อำงสอำนผู้่านอำอำนไลัน์  
การสอำนในปัจัจุับันยัี่งต�อำงปรับเปลีั�ยี่น
ร้ปแบบให�เหมาะสมกับสถาณัการณั์ 
แลัะใครจัะลั่วิงร้�ไวิ�วิ่ากาลัข�างหน�าจัะ 
มีอำะไรเปลีั�ยี่นแปลังอีำกอำยี่่างที�เราคาด 
ไม่ถ้ง สิ�งที�สำาคัญที�สุดค้อำเตรียี่มพร�อำม 
ที�จัะรับม้อำให�ได�ต�อำงขอำบคุณัเช้�อำไวิรัส 
ที�ทำาให�มีการปรับตัวิกันอำย่ี่างถ�วินหน�า

 การเรียี่นอำอำนไลัน์ ถ�าจัะวิิเคราะห์จัริงๆแลั�วิน่าจัะไม่เหมาะกับ
เด็กทุกคน ด�วิยี่ศัักยี่ภาพขอำงเด็กแต่ลัะคนไม่เท่ากัน บางคนมีวิินัยี่ 
บางคนขาดวิินัยี่ เด็กที�ร้�หน�าที�ร้�จัักคิดก็ไม่น่าเป็นห่วิง เด็กที�มีควิาม 
รับผิู้ดชอำบน�อำยี่ ชอำบสมาคมกับเพ้�อำนจัะมีผู้ลักระทบมาก เพราะไม่สามารถ 
อำดทนนั�งอำยี่้ ่คนเดียี่วิได�รวิมไปถ้งเด็กยี่ากจันที�อุำปกรณั์ไม ่พร �อำม  
ไม่สามารถเข�าถ้งอิำนเทอำร์เน็ตได�เช่นกัน มันเป็นควิามเหล้ั�อำมลัำ�าทาง 
การศ้ักษาอำยี่่างเห็นได�ชัด แต่สิ�งที�เด็กจัะทำาได�ค้อำ ต�อำงขวินขวิายี่ใฝ่่ร้� 
ใฝ่่เรียี่นช่วิยี่เหล้ัอำตนเอำงก่อำน
 หวัิงวิ่าเด็กๆทุกคนคงจัะปรับตัวิได� แลัะร้�จัักสร�างภ้มิให�ตัวิเอำง  
เพ้�อำจัะได�อำยี่้ ่ในสังคมยีุ่คปัจัจุับันได�มั�นคง ด�วิยี่ควิามปรารถนาดี 
ขอำเอำาใจัช่วิยี่
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 “ในช่วิงเวิลัาที�ผู้่านมานี� มนุษยี่ชาติเราได�

พบกับโรคติดต่อำอัำนส่งผู้ลัให�เกิดการเปลีั�ยี่นแปลังครั�ง

ยี่ิ�งใหญ่ในหลัายี่ด�าน แลัะด�านหน้�งซ้ื้�งส่งผู้ลักระทบ

กับเราโดยี่ตรงค้อำการศ้ักษา ที�ต�อำงปรับวิิธ์ีการอำยี่่าง 

กระทันหันมาเรียี่นร้�ในระบบอำอำนไลัน์ แม�วิิธี์การนี�จัะ

ไม่ได�เพิ�งเกิดข้�นในโลัก แต่กลัับเป็นสิ�งใหม่ที�การศ้ักษา

ในประเทศัไทยี่เผู้ชิญ คร้แลัะนักเรียี่นซ้ื้�งคุ�นเคยี่พบ

หน�ากันกับการเรียี่นในห�อำงเรียี่น ต�อำงส้�อำสารแลัะ

เรียี่นร้�ทางไกลัซ้ื้�งทำาให�ขัดกับควิามคุ�นเคยี่ในอำดีต 

คร้นักเรียี่นอำาจัจัะขาดควิามใกลั�ชิดสนิทสนมกัน 

แต่ก็เป็นสิ�งจัำาเป็นที�ทำาให�การเรียี่นร้�ไปต่อำได�

 การเรียี่นอำอำนไลัน์ขอำงโรงเรียี่นเขมะสิริ-

อำนุสสรณั์ แม�จัะไม่ดีที�สุด เชี�ยี่วิชาญที�สุด แต่เราก็มี

ควิามใส่ใจัไม่ยี่ิ�งหยี่่อำน คุณัคร้ทุกคนทำางานหนักข้�น

เพ้�อำเรียี่นร้ �วิิธี์การใหม่ แลัะสร�างสรรค์บทเรียี่น

ด�วิยี่ตนเอำง บางคนเป็นคร้รุ่นเก่าที�ใช�คอำมพิวิเตอำร์

ไม่คล่ัอำง เราก็ช่วิยี่สนับสนุนการทำางานให�คร้สามารถ

ทำาได�ด�วิยี่ตนเอำง เพราะการใช�บทเรียี่นสำาเร็จัร้ป

จัากที�อ้ำ�นนั�น อำาจัไม่เหมาะสมกับบริบทขอำงโรงเรียี่น 

นอำกจัากนี�เรายี่ังสนับสนุนให�คร้รุ่นใหม่แลัะคร้รุ่นเก่า

เรียี่นร้ � กันแลัะกัน คร้รุ ่นใหม่จัะทันยีุ่คทันสมัยี่

แลัะ ใช � เ ทค โน โลัยี่ี ไ ด � ดี  ใ นขณัะ ที� ค ร้ เ ก ่ า มี

ประสบการณั์มาก การเกิดวิิกฤตครั�งนี�ทำาให�ทุกคน

ช่วิยี่กัน เติมเต็มกันแลัะกันมากข้�น

 หลัังจัากนี� ทั� งคร้ นักเรียี่น โรงเรียี่น

เขมะสิริอำนุสสรณั์ต�อำงปรับตัวิตามการศ้ักษาโลัก 

ยีุ่คใหม่ อำอำกจัากการเรียี่นแลัะควิามเช้�อำแบบเก่าๆ 

คร้แลัะนักเรียี่นต�อำงเปิดใจัเรียี่นร้�กันแลัะกันมากข้�น 

ปรับบทบาทขอำงตนเอำง คร้ต �อำงเป ็นผู้้ �แนะนำา 

จััดกิจักรรม แลัะสนับสนุนนักเรียี่น นักเรียี่นต�อำงเป็น

ผู้้�เรียี่นที�สามารถแสวิงหาควิามร้�ด�วิยี่ตนเอำง ส่วิน

โรงเรียี่นต�อำงเป็นศ้ันยี่์เรียี่นร้�ที�ช่วิยี่สนับสนุนทุกคน

ให�สามารถเข�าถ้งแลัะใช�ประโยี่ชน์ได� เพ้�อำไปส้ ่

จัุดหมายี่ที�ตั�งไวิ� จัะด้เป็นไปได�ยี่าก แต่โรงเรียี่นที�

ร้ �จัักเปลัี�ยี่นแปลังจัะก่อำให�เกิดการพัฒนาสิ�งใหม่ๆ  

หากเราใช�วิิกฤตในช่วิงนี�เป็นก�าวิแรก เพ้�อำพัฒนา

ปรับเปลีั�ยี่นจัากสิ�งเดิม กระผู้มเช้�อำวิ ่าวัินหน้�ง 

ในก�าวิต่อำๆ ไป เราจัะพบสิ�งใหม่ๆ ที�เหมาะสม

กับการศ้ักษาขอำงเยี่าวิชนไทยี่อำยี่ ่างแน ่นอำน”

 In the recent times, humanity 

has encountered the pandemic disease 

that has resulted in tremendous changes in 

many areas, one of which that has a direct 

impact on us is education. Its methods have 

to be suddenly adjusted for learning in the 

online system. Although this method is not 

new in the world, it is a new thing for Thai 

education. Teachers and students who used 

to see each other in the classroom have to 

communicate and hold classes at a distance, 

which makes it go against past familiarity. They 

may lack an intimacy with each other, but it 

is essential for the education to continue.

 Even though the online learning 

of Khemasiri Memorial School may not be 

the best or with the most expertise, our 

attention to the students is second to none. 

All the teachers have been working harder 

to learn the new methods and create their 

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 

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 

and fulfill each other to overcome this crisis.

 After this, both teachers and students 

of Khemasiri Memorial School have to adapt 

themselves to the modern world’s education 

and turn their back on the old-fashioned 

forms of education and beliefs. They need to 

have their own roles that are teachers acting 

as a guide and a supporter to students, and 

the students acting as those who are able to 

explore knowledge on their own. The school 

must be a learning center that encourages 

everyone to access and use it to approach to 

the set destination. As it may seem difficult, 

the school that knows how to change will 

constitute new developments. If we take the 

opportunity from this crisis as the first step 

in developing and adapting from the old 

practices, I believe that one day, as the next 

step, we will find new things that are definitely 

suitable for the education of the Thai youth.

จากใจผู้้�บริิหาริ

Letter from the 
Board of Directors

นายภาวพิันธ์  คงจ�าเนียร
ผู้้�ช่วยฝ่ายวิชาการิริะดับปริะถม
Mr. Phawaphan  Khongchamnian
Deputy Principal Assistant
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 การแพร่ระบาดขอำงเช้�อำไวิรัสโควิิด-19 ระลัอำกใหม่ คร้ต�อำงปรับการสอำน 

อำอำนไลัน์ให�น่าสนใจัมากข้�น ด�วิยี่วิิธี์ Meet เพ้�อำจัะได�เห็นหน�าแลัะคุยี่โต�ตอำบกัน 

เป็นการจ้ังใจัให�นักเรียี่นเข�าเรียี่น  เพราะไม่ร้�ว่ิาอีำกเม้�อำไรจ้ังจัะเข�าส่้สภาวิะปกติ

 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.

เรียนสอนผู่้านออนไล่น์
Online Learning

รายงานพิิเศึษ

คู่์มือเรียนออนไลน์
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จัากการสอำบถามควิามคิดขอำงคุณัคร้ ผู้้�ปกครอำง แลัะนักเรียี่น ถ้งปัญหาการเรียี่นการสอำนทางอำอำนไลัน์ให�ทุกคนได�แสดง 

ควิามคิดเห็นอำยี่่างเต็มที� ลัอำงพิจัารณัาคำาตอำบด้ว่ิาเหม้อำนหร้อำต่างกันอำย่ี่างไร แลัะสิ�งใดควิรนำามาดำาเนินการแก�ไขปรับปรุงบ�าง
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.

ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?

ตอำบ:  ในการเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์คุณัคร้คิดว่ิามีทั�งข�อำดีแลัะข�อำเสียี่  ข�อำดีนั�น 
คร้ที�ไม่มีควิามถนัดในด�านการใช�เทคโนโลัยี่ีได�มีการเรียี่นร้�แลัะพัฒนาการใช�
เทคโนโลัยี่ีมากข้�น ซ้ื้�งในสถานการณั์การแพร่ระบาดขอำงโรคโควิิด-19 ทำาให�
เกิดการเปลีั�ยี่นแปลังร้ปแบบการเรียี่นการสอำนวิิถีใหม่ ที�เป็นแนวิทางช่วิยี่
นักเรียี่นได�เป็นอำยี่่างดี นักเรียี่นสามารถเรียี่นแลัะทบทวินบทเรียี่นได�
ตลัอำดเวิลัา เม้�อำมีข�อำสงสัยี่หร้อำไม่เข�าใจัก็สามารถสอำบถามคร้ผู้้�สอำนได�
ส ่วินผู้้ �ปกครอำงก็ยี่ังช่วิยี่ด้แลัล้ักๆแลัะได�เห็นวิิธี์การสอำนขอำงคุณัคร้ใน
แต่ลัะวิิชา  ส่วินข�อำเสียี่ขอำงการสอำนอำอำนไลัน์ นักเรียี่นที�ไม่มีผู้้�ปกครอำงที�บ�าน
คอำยี่ด้แลัไม่สามารถเข�ามาเรียี่นพร�อำมกับเพ้�อำนๆได� แลัะบางครั�งนักเรียี่น
ไม่ได�ผู้่อำนคลัายี่ อำาจัทำาให�เกิดควิามเครียี่ด การที�ต�อำงอำยี่้่หน�าจัอำนานเกินไป
จัะทำาให�มีผู้ลัเสียี่กับสายี่ตาด�วิยี่ 

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�คุ์ณ์ค์รูพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ:  สัญญาณัอิำนเทอำร์เน็ตไม่เสถียี่รจัะมีผู้ลัในการเรียี่นการสอำนที�ไม่ต่อำเน้�อำง 
ทำาให�นักเรียี่นได�รับควิามร้�ที�ไม่ชัดเจัน การส้�อำสารระหวิ่างคร้กับนักเรียี่นโดยี่
เฉัพาะเด็กเล็ักลัำาบากมาก นักเรียี่นไม่สามารถพิมพ์โต�ตอำบกับคุณัคร้ได�

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดขึ้นอีก จ้ะมีวิธุ์ีแก้ปัญหา 
หรือปรับูวิธุ์ีการให้ดีขึ้นได้อย่างไร ?

ตอำบ:  ถ�ายี่งัเกิดวิิกฤตการณ์ัการแพร่ระบาดขอำงโรคโควิิด-19 ข้�นอีำก คณัคร้คดิว่ิา

จัะต�อำงมีการเตรียี่มตัวิเตรียี่มเน้�อำหาในการสอำนอำอำนไลัน์ ปรับวิิธี์การสอำนให�ง่ายี่
ต่อำการเรียี่นร้�ยี่ิ�งข้�น เด็กๆจัะได�มีควิามสุขแลัะสนุกกับการเรียี่นอำอำนไลัน์มากข้�น

นางสิมพัักตร์  จุ้ลพััลลภ

ค์รูภาษาอังกฤษ ระดับูประถมต้น

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 

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

- บัที่สัมภาษณ์์ -

Many ideas
หล่ากหล่ายความคิด

สััมภาษณ์์ครูู
Teacher interview
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ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?

ตอำบ: ส่วินตวัิคิดว่ิามทัี�งข�อำดแีลัะข�อำเสยีี่ ข�อำดีค้อำนักเรียี่นสามารถเรียี่นที�ไหนกไ็ด�
หากนักเรียี่นมีควิามรับผิู้ดชอำบต่อำตนเอำงมากพอำ ส่วินข�อำเสียี่ค้อำ คร้ผู้้�สอำนไม่
สามารถเข�าไปกวิดขันนักเรียี่นเป็นรายี่บุคคลัได� เพราะบางเน้�อำหาหร้อำบางวิิชา
อำย่ี่างเช่น พลัศ้ักษา ดนตรี นาฏศิัลัป์ เป็นวิิชาปฏิบัติ ทำาให�ปฏิบัติกิจักรรมไม่ได�
เต็มที� เพราะเน้�อำงจัากต�อำงใช�อุำปกรณ์ัในการเรียี่น เช่น ล้ักบอำลั ล้ักวิอำลัเลัย์ี่บอำลั 
ล้ักบาสเกตบอำลั หร้อำจัะเป็นเคร้�อำงดนตรีไทยี่ ดนตรีสากลั แลัะท่ารำา สิ�งเหล่ัานี�
เป็นสิ�งที�นักเรียี่นต�อำงได�สัมผัู้สขอำงจัริง ปฏิบัติจัริงจ้ังจัะเกิดการเรียี่นร้�ได� 

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�คุ์ณ์ค์รูพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ: ปัญหาส่วินใหญ่จัะเป็นสัญญาณัอิำนเทอำร์เน็ต ทั�งขอำงโรงเรียี่นแลัะขอำง 
นักเรียี่นด�วิยี่ เช่นเวิลัาที�สอำนพลัะอำยี่้่คร้ต�อำงการจัะให�นักเรียี่นด้คลิัปพร�อำม
อำธิ์บายี่ประกอำบด�วิยี่ สัญญาณัไม่สมำ�าเสมอำ จ้ังทำาให�ไม่สามารถจัะนำาเสนอำ
คลิัปได� สำาหรบันักเรียี่นโตอำาจัไม่เป็นปัญหา แต่นักเรียี่นเลัก็ ป.1 - ป.3 จัะวุ่ินวิายี่
อีำกอำยี่่างนักเรียี่นบางคนอุำปกรณ์ัอำาจัจัะไม่พร�อำม บางคนอำยี่้่กับคุณัตาคุณัยี่ายี่
ไม่สามารถเข�าเรียี่นหร้อำเข�าใจัขั�นตอำนการเรียี่นอำอำนไลัน์ เม้�อำคร้สั�งงาน
ไปนักเรียี่นไม่ร้�เร้�อำง ไม่มีงานมาส่ง จ้ังไม่มีคะแนน

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดข้ึนอีก จ้ะมีวิธีุ์แก้ปัญหา 
หรือปรับูวิธีุ์การให้ดีข้ึนได้อย่างไร?

ตอำบ: ถ�ายี่ังมีการแพร่ระบาดอำีก นักเรียี่น ผู้้�ปกครอำง แลัะคร้คงต�อำงปรับ
ตัวิไปกับการเรียี่นการสอำนแบบนี� เพราะขณัะนี�คร้ส่วินใหญ่สามารถเข�าใจั
การใช� Google Classroom หร้อำการ Meet แต่ปัญหาที�ต�อำงแก�ก็ค้อำ  
นักเรียี่นบางคนไม่เข �าเรียี่น ทำาอำยี่่างไรจ้ังจัะให�นักเรียี่นเข�าเรียี่นได� 

นางสิาวประภาพัร  รักตรง

ค์รูพัลศึกษา ระดับูประถมต้น

ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?

ตอำบ: ถ�าจัะกล่ัาวิถ้งข�อำดี ข�อำเสียี่ ขอำงการเรียี่นอำอำนไลัน์นั�น อำาจัมี 
ข�อำดี ข�อำเสียี่แตกต่างกันไป ข้�นอำยี่้่กับคร้แต่ลัะท่าน คร้ท่านใด
ที�ถนัดใช�เทคโนโลัยีี่ก็อำาจัจัะได�เปรียี่บคร้ท่านอ้ำ�นๆ ส่วินคร้ที�
ไม ่ถนัดการใช�เทคโนโลัยี่ีมากนักอำาจัจัะต�อำงเสียี่เวิลัาในการ 
ปรับตัวิกับร้ปแบบการเรียี่นการสอำนแบบอำอำนไลัน์กันสักหน่อำยี่
แต่การเรียี่นอำอำนไลัน์ สำาหรับผู้มเอำงในฐานะคร้ผู้้�สอำน คิดวิ่า
มีทั�งข�อำดี ข�อำเสียี่ปะปนกันไป ถ�าพ้ดถ้งข�อำดี เราก็จัะเห็นวิ่า 
การเรียี่นอำอำนไลัน์นั�น ช่วิยี่ลัดการเดินทางในชีวิิตประจัำาวิัน ลัดการ
สัมผัู้สเช้�อำโรคแลัะไม่วิ่านักเรียี่นจัะอำยี่้่ที�ไหนหากมีอิำนเทอำร์เน็ตก็ 
สามารถเรียี่นร้�ได� นักเรียี่นบางคนผู้้�ปกครอำงมารับกลัับต่างจัังหวัิด

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 

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

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
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ก็เรียี่นอำอำนไลัน์ระหวิ่างเดินทางก็มี หร้อำถ�ามีการบันท้กเป็นวิิดีโอำขณัะสอำน 
อำอำนไลัน์ นักเรียี่นที�ขาดเรียี่นในชั�วิโมงเรียี่นนั�นๆ ยี่ังสามารถกลัับมาศ้ักษาได� 
รวิมถ้งนักเรียี่นที�ต�อำงการทบทวินก็สามารถศ้ักษาจัากวิิดีโอำได� แลัะคุณั
คร้เอำงก็ยี่ังได�พัฒนาทักษะในการใช�เทคโนโลัยี่ีให�เชี�ยี่วิชาญข้�นอีำกด�วิยี่ 
ในส่วินขอำงข�อำเสียี่นั�น การเรียี่นอำอำนไลัน์ทำาให�คร้กระตุ�นผู้้�เรียี่นให�เกิด 
การเรียี่นร้�แลัะตรวิจัสอำบควิามเข�าใจัขอำงนักเรียี่นได�ยี่ากกวิ่าห�อำงเรียี่นปกติ 
นอำกจัากนั�นปฏิสัมพันธ์์ระหวิ่างคร้กับนักเรียี่น แลัะนักเรียี่นกับเพ้�อำนๆ 
อำาจัลัดน�อำยี่ลัง จัากปกติที�มีการช่วิยี่เหล้ัอำซ้ื้�งกันแลัะกันภายี่ในห�อำงเรียี่น รวิมถ้ง 
นักเรียี่นบางคนที�ไม่กลั�าแสดงอำอำกก็มักจัะไม่กลั�าซัื้กถามทันทีกับสิ�งที�สงสัยี่
หร้อำไม่แน่ใจั เพราะการที�ถามนั�น ทุกคนในเรียี่นอำอำนไลัน์ก็จัะได�ยิี่นนักเรียี่
นที�ถามด�วิยี่ แลัะอีำกหน้�งสิ�งที�คิดวิ่าสำาคัญมากๆ ค้อำ การที�นักเรียี่นต�อำงนั�งด้ 
จัอำโทรศััพท์ แท็บเล็ัตหร้อำคอำมพิวิเตอำร์เป็นเวิลัานานๆอำาจัส่งผู้ลัเสียี่ต่อำ 
สุขภาพได�

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�คุ์ณ์ค์รูพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ: ปัญหาที�พบเจัอำส่วินมากจัะเป็นในการสอำนอำอำนไลัน์ในช่วิงแรกๆ 
ขอำงการเริ�มเรียี่นอำอำนไลัน์เน้�อำงจัาก คุณัคร้แลัะนักเรียี่นอำาจัจัะยัี่งไม่ชินกับ
ระบบต่างๆ ที�ใช�ในการสอำนอำอำนไลัน์ ไม่วิ่าจัะเป็นนักเรียี่นเข�าห�อำงเรียี่น
อำอำนไลัน์ไม่ได� คุณัคร้ไม่ชินกับการใช�ฟัังก์ชันใน Google Classroom 
แลัะอีำกหลัายี่ๆอำยี่่าง แต่ป ัญหาเหลั่านี� ก็เริ�มคลีั�คลัายี่ในช่วิงต ่อำๆมา 

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดข้ึนอีก จ้ะมีวิธีุ์แก้ปัญหา 
หรือปรับูวิธีุ์การให้ดีข้ึนได้อย่างไร ?

ตอำบ: ถ�ายี่ังมีวิิกฤตการณั์ระบาดอีำกไม่วิ่าจัะเป็นโรคโควิิด-19 หร้อำในกรณีั
โรคระบาดอ้ำ�นในอำนาคต ถ้งเราจัะไม่สามารถหยีุ่ดเหตุการณั์ที�จัะเกิดข้�น
ได�แต่อำยี่่างน�อำยี่เราก็มีประสบการณั์ที�สามารถนำามาปรับใช� ปรับปรุง
แลัะพัฒนาวิิธี์การที�จัะถ่ายี่ทอำดควิามร้� แลัะแลักเปลีั�ยี่นประสบการณั์
กับนักเรียี่นให�มีประสิทธิ์ภาพมากที�สุดเท่าที�จัะทำาได� 

นายพัลวัฒน์  วงษ์บุูญฤที่ธิุ์�

ค์รูวิที่ยาศาสิตร์  ระดับูมัธุ์ยม

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 

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

ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?

ตอำบ: ในปัจัจุับันทุกวัินนี�ทุกสิ�งทุกอำยี่่างรอำบตัวิเราแทบจัะทำา 
ด�วิยี่ระบบอำอำนไลัน์ทั�งหมดไม่วิ่าจัะเป็นการติดต่อำส้�อำสารการ 
ค�นหาข�อำม้ลัต่างๆ การซ้ื้�อำขายี่สินค�าอำอำนไลัน์ แลัะที�ยี่ิ�งไปกว่ิานั�น ค้อำ 
การเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์

    - ข้อดีของการเรียนออนไลน์ : อำยี่้่ตรงไหนบนโลักนี�ก็เรียี่นได�   
ขอำแค่มีอุำปกรณ์ัเช้�อำมต่อำกับอิำนเทอำร์เน็ต เช่น คอำมพิวิเตอำร์ โน�ตบุ�ค 
ก็สามารถเรียี่นอำอำนไลัน์ได�อำยี่่างง่ายี่ดายี่ เพราะทุกโปรแกรม
อำอำนไลัน์บันท้กระหวิ่างเรียี่นไวิ�ได�  เรียี่นแลั�วิไม่เข �าใจัหร้อำ
ไม่เข �าเรียี่นสามารถกดยี่�อำนกลัับมาเรียี่นซื้ำ�า เรียี่นชดเชยี่ได�
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    - ข้อเสีิยของการเรียนออนไลน์ : คร้ต�อำงเข�มงวิด เช่น ต�อำงเปิดกลั�อำง 
เพ้�อำ Meet  ตลัอำดเวิลัา เพราะอำาจัมีบ�างที�นักเรียี่นบางคนปิดกลั�อำง โชว์ิร้ป
นิ�งแลั�วิหนีไปทำาอำยี่่างอ้ำ�นหร้อำไม่ตั�งใจัเรียี่น การเข�าถ้งอุำปกรณั์เรียี่นอำอำนไลัน ์
ไม่ว่ิาจัะเป็น โทรทัศัน์ โทรศััพท์ม้อำถ้อำไอำแพด หร้อำสัญญาณัอิำนเทอำร์เน็ตมีข�อำ 
จัำากัดในการใช�

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�คุ์ณ์ค์รูพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ: การสอำนที�เป็นการส้�อำสารทางเดียี่วิ มีโอำกาสเกิดควิามผิู้ดพลัาดในการ 
รับร้� เพราะฉัะนั�นต�อำงมีแบบประเมินการเรียี่นร้�ขอำงผู้้�เรียี่น หร้อำ มีส้�อำในตอำน
สอำนอำอำนไลัน์ให�นักเรียี่นด้เพ้�อำไม่เกิดการเบ้�อำจัากการเรียี่นอำอำนไลัน์  คร้ผู้้�สอำน
ไม่สามารถควิบคุมชั�นเรียี่นได�เหม้อำนการเรียี่นในชั�นเรียี่นปกติ เพราะนักเรียี่น
บางคนไม่สนใจัในร้ปแบบการเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์ 

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดข้ึนอีก จ้ะมีวิธีุ์แก้ปัญหา 
หรือปรับูวิธีุ์การให้ดีข้ึนได้อย่างไร ?

ตอำบ:  คร้ผู้้�สอำนจัะต�อำงปรับตัวิให�เข�ากับสถานการณั์โควิิด 19 แลัะจัะต�อำง
ปรับร้ปแบบการสอำนอำอำนไลัน์ไม่ให�น่าเบ้�อำ โดยี่มีวิิธี์สร�างมีแรงจ้ังใจั รางวัิลั แลัะ
บทลังโทษอำะไรบ�างที�ส ่งผู้ลัต่อำการเรียี่นร้ � ให�นักเรียี่นมีควิามสนใจัใน
การเรียี่นมากยี่ิ�งข้�น มีการแลักเปลีั�ยี่นควิามร้� กระบวินการคดิ วิิเคราะห์ แยี่กแยี่ะ
ให�เข�ากับสถานการณ์ั เหม้อำนกบัที� “ชาร์ลัส์ ดาวิิน เคยี่บอำกว่ิา คนที�อำยี่้ร่อำดไม่ใช่
คนที�ฉัลัาดที�สุด แต่เป็นคนที�ร้�จัักการปรับตัวิที�สุด” สิ�งต่าง ๆ จัะเป็นอำยี่่างไรก็
อำยี่้ที่�เราปรับตัวิ แลัะโควิิด-19 ทำาให�เราเห็นได�ชัดว่ิา คนส่วินใหญ่ต�อำงการอำะไร 
เราก็เรียี่นร้ �จัากตรงนั�น แลั �วิปรับตัวิ สุดท �ายี่เราก็จัะผู้ ่านมันไปได �

นางสิาวอินที่รดารา   เชืิ�องดี

ค์รูสัิงค์มศึกษาฯ ระดับูมัธุ์ยม

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 

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
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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 

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 v ideo plat form, 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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ถาม: การสิอนออนไลน์มีข้อดีและข้อเสีิยหรือไม่ อย่างไร ?

ตอำบ: ก่อำนอ้ำ�นต�อำงบอำกก่อำนวิ่าการเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์เป็นสถานการณั์
ที�ไม่เคยี่มีมาก่อำน หากโลักขอำงเราไม่ได�เผู้ชิญกับการแพร่ระบาดขอำงโรค 
โควิิด-19 ดิฉัันคิดว่ิาคงไม่มีใครคิดว่ิาการสอำนอำอำนไลัน์จัะเป็นอีำกตัวิเล้ัอำกหน้�ง 
แต่เราต�อำงยี่ด้หยีุ่่น ยี่อำมรับ แลัะเดินหน�าต่อำไป โดยี่ส่วินตัวิแลั�วิข�อำดีขอำงการ 
เรียี่นอำอำนไลัน์ค้อำการศ้ักษาที�ต่อำเน้�อำงขอำงนักเรียี่นทั�วิโลักที�ได�รับผู้ลักระทบ 
จัากการแพร่ระบาด การศ้ักษายี่ังควิรต�อำงได�รับการส่งเสริมต่อำไปแม�จัะมีโรค 
โควิิด-19 การแพร่ระบาดไม่ควิรขัดขวิางการเรียี่นร้� ข�อำดีประการที�สอำงค้อำ 
เราทุกคนได�เรียี่นร้�เกี�ยี่วิกับเทคโนโลัยี่แีลัะค�นหาส้�อำการเรียี่นร้�ต่างๆ โปรแกรม 
Zoom ถ้กใช�งานเพิ�มมากถ้ง 354% จัากไตรมาสที�แลั�วิ ในปี 2020 ทุกคนกลัายี่ 
เป็นคนที�มีควิามร้�ควิามสามารถด�านเทคโนโลัยี่ีข้�น มาทันที ข�อำดีอีำกประการ 
หน้�งค้อำทั�งคร้แลัะนักเรียี่นได�มาเข�าร่วิมกันในกิจักรรมต่าง ๆ ทั�งทางสังคม 
การเล่ันเกม แลัะการมีปฏิสัมพันธ์์กันเพ้�อำที�จัะเรียี่นร้�เพ้�อำให�ทุกคนเกิดแรงจ้ังใจั 
แลัะมีส่วินร่วิม ในแง่ข�อำเสียี่ควิามสัมพันธ์์ทางด�านการสอำนจัะลัดลังอำย่ี่างมาก 
หลััก ๆ แลั�วิเน้�อำงจัากภาษากายี่แลัะควิามสัมพันธ์์ กันเป็นส่วินสำาคัญขอำงการ 
เรียี่นแลัะการสอำน ถ้งแม�ดิฉัันมั�นใจัวิ่าคุณัคร้ทุกคน จัะทุ่มเทอำยี่่างเต็มที� แต ่
ประสิทธิ์ผู้ลัก็ข้�นอำยี่้กั่บว่ิาพวิกเราจัะสามารถอำำานวิยี่ควิามสะดวิกแลัะสนับสนุน 
นักเรียี่นขอำงเราเพ้�อำวิิธี์การเรียี่นร้�ที�แตกต่างแต่ก็สามารถจััดการได�นี�ได�อำย่ี่างไร 
เท่าที�คุณัคร้จัะสามารถจััดการให�ดีที�สุดได� ข�อำเสียี่ประการที�สอำงค้อำปัญหาทาง 
เทคนิคนั�นอำาจัเกิดข้�นได�เสมอำ อำยี่่างไรก็ตามข�อำเสียี่นี�สามารถแก�ไขได�อำยี่่าง 
ง่ายี่ดายี่ ที�สำาคัญกว่ิานั�นค้อำคุณัคร้ นักเรียี่น แลัะผู้้�ปกครอำงยี่นิยี่อำมให�การสอำน 
อำอำนไลัน์นั�นเป็นวิิธี์การเรียี่นร้�ที�ใช�ได�อำยี่่างเต็มที�ในช่วิงเวิลัาที�ไม่เคยี่เกิดข้�นมา
ก่อำนนี� มีเพียี่งวิิธี์เดียี่วิเท่านั�นค้อำดำาเนินการเรียี่นการสอำนอำอำนไลันต์่อำไปแทน
ที�จัะลัดระดับการเรียี่นร้�ขอำงนักเรียี่นขอำงเรา

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�คุ์ณ์ค์รูพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ: ดังที�ดิฉัันได�กลั่าวิไปก่อำนหน�านี� ไม่มีใครเตรียี่มพร�อำมกับโรคระบาดนี�  
แต ่ สิ� งที� ดี ที� สุดที� เราทำาได � ค้อำปรับตัวิให � เข �ากับการเปลีั�ยี่นแปลังแลัะ 
ก�าวิไปข�างหน�า ปัญหาบางอำย่ี่างที�ดิฉัันได�พบค้อำปัญหาทางเทคนิค เช่น ปุ่มเสียี่ง 
หร้อำวิิดีโอำนั�นปิดอำยี่้ ่แลัะปัญหาการเช้�อำมต่อำอิำนเทอำร์เน็ต ดิฉัันสร�างบรรยี่ากาศั 
การเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์ให �คลั �ายี่กับการจััดห�อำงเรียี่นจัริงให �มาก 
ที�สุดเท่าที�จัะเป็นไปได� นั�นค้อำสิ�งที�ดีที�สุดที�ดิฉัันสามารถทำาได�เพ้�อำตัวิเอำง 
แลัะนักเรียี่นขอำงดิฉััน ดิฉัันสร�างระบบเรียี่กนักเรียี่นแต่ลัะคนเพ้�อำการท่อำง 
ศััพท์ ซ้ื้�งนักเรียี่นก็ได�ค่อำยี่ ๆ เรียี่นร้�แลัะเข�าใจั ดิฉัันยี่ังเห็นใจัผู้้�ปกครอำงที� 
ต�อำงทำางาน แต่ก็ต�อำงสลัะเวิลัามาเพ้�อำให�แน่ใจัวิ่าได�ตั�งค่าระบบการเรียี่น 
อำอำนไลัน์ทุกอำยี่่างขอำงล้ัก ๆ ไวิ�อำยี่่างเหมาะสม ควิามกังวิลัอีำกประการหน้�ง 
ที�เกิดข้�นค้อำนักเรียี่นบางคนขาดพลัังงานเพราะพวิกเขาอำยี่้่แต่บ�านตามลัำาพัง 
การมีปฏิสัมพันธ์์กับเพ้�อำน ๆ  แลัะคุณัคร้ในโรงเรียี่นมีควิามสำาคัญต่อำพัฒนาการ 
ขอำงเด็กแต่ลัะคน มันเป็นควิามท�าทายี่ในการสร�างกิจักรรมจัำาลัอำงข้�น 
ในชั�นเรียี่น แต่มันก็จัะเป็นไปได�กับกิจักรรมทางร่างกายี่แลัะวิิธี์การสอำน 
ที�เป็นระบบในแบบที�คุ�นเคยี่

ถาม: หากยังเกิดวิกฤตทีี่�แผ่่ขยายไปมากข้ึนจ้ะสิามารถมีแนวที่าง 
แก้ไขหรือการปรับูปรุงได้อย่างไร

ตอำบ: ดิฉัันคิดว่ิาทกุคนคงเคยี่ชนิกับโรคระบาดนี�มามากแลั�วิ เราร้�ว่ิา 
อำะไรควิรทำาแลัะไม่ควิรทำา มันไม่ใช่ “New Normal” อีำกต่อำไป 
มันเป็นเร้�อำงปกติแลั�วิในขณัะนี� ประการแรก “ป้อำงกันดีกว่ิารักษา” 
ดิฉัันหวัิงวิ่าเราจัะปล้ักฝ่ังให�นักเรียี่นเห็นควิามสำาคัญขอำงคำา 
กลั่าวินี� เราไม่ต�อำงการให�เกิดการแพร่ระบาดอำีก แต่ถ�าหากสิ�งที� 
หลีักเลีั�ยี่งไม่ได�เกิดข้�น การสอำนอำอำนไลัน์จัะไม่เป็นอุำปสรรคอีำก 
ต่อำไป โดยี่ส่วินตัวิแลั�วิทุกคนควิรเตรียี่มพร�อำมแลัะมีควิามร้ � 
ทางด�านโปรแกรมอำอำนไลัน์ต่าง ๆ เช่น Zoom, Google Meet 
แลัะ Google Classroom นอำกจัากนี�เรายี่ังคงเรียี่นร้�อำยี่่างต่อำเน้�อำง 
ค�นหาวิิธี์การใหม่ ๆ ในการให�ควิามร้�ให�ดีข้�น ดิฉัันขอำช้�นชมเพ้�อำน 
คร้ทุกคนที� มีควิามสามารถในการพ้ด การสอำน ภาษากายี่ 
เพ้�อำที�จัะถ่ายี่ทอำดข�อำควิามต่าง ๆ ผู่้านหน�าจัอำที�ก�าวิไปอีำกขั�น นอำก 
จัากนี�เรายี่ังสามารถบ้รณัาการกิจักรรมแลัะการเรียี่นร้�เพิ�มเติม 
ผู้่านเกมเพ้�อำส่งเสริมแลัะสร�างขวิัญกำาลัังใจัให�นักเรียี่น มีงาน 
วิิจััยี่มากมายี่ที�ทำาในช่วิงที�เกิดการระบาดที�ทำาให�การสอำนอำอำนไลัน ์
แตกต่างจัากการสอำนในชั�นเรียี่น ทั�งสอำงมีข�อำดีแลัะข�อำเสียี่ โรค 
โควิิด-19 เกดิข้�นในช่วิงไตรมาสแรกขอำงปี 2020 เรามเีวิลัามากพอำที�
จัะส่งเสรมิแลัะพฒันาควิามร้�ด�านเทคโนโลัยี่กิีจักรรมเชิงปฏิสัมพันธ์์ 
วิิธี์การพัฒนาการเปลีั�ยี่นแปลัง ทางด�านการสอำน ขอำให�เราแข็งแกร่ง
ข้�นแลัะฟ้ั�นตัวิได�เร็วิข้�นมากกว่ิาการแพร่ระบาดขอำงโรคนี�

เกรเที่ล ดีแอน พั.บูากอนก้า

ค์รูชิาวต่างชิาติ
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ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?

ตอำบ: ทุกคนร้�หร้อำไม่วิ่า การเรียี่นอำอำนไลัน์นั�นลั�วินมีทั�งข�อำดีแลัะข�อำเสียี่ใน 
เวิลัาเดียี่วิกัน 

ข้อดี  เราใช้ิหลัก 3ร. น้ันก็คื์อ เรียนรู้ รอบูค์อบู รัก 
เรีียนร้ี� : เราเรียี่นอำอำนไลัน์ทำาให�เราได�เรียี่นร้�เทคโนโลัยี่ีใหม่ ๆ หลัากหลัายี่   
          ไม่วิ่าจัะเป็นการใช�แอำพพลิัเคชั�น Classroom หร้อำ Meet
รีอบคอบ : ทำาให�เรารอำบคอำบมากข้�นในกางทำางานส่งคร้ วิ่าเราส่งงาน
              ครบหร้อำยี่ัง
รัีก : เราได�อำยี่้่บ�านกับครอำบครัวิ ได�นั�งกินข�าวิด�วิยี่กันได�ใช�เวิลัาด�วิยี่กัน 
       มากข้�นกวิ่าตอำนที�ไปเรียี่นที�โรงเรียี่น 

ข้อเสีิย  เราใช้ิหลัก 3อ. น้ันก็คื์อ อุปสิรรค์ อด เอื�อย 
อุปสรีรีค : บางทีบางบ�านในการเรียี่นอำอำนไลัน์ Wifi ไม่เสถียี่ร    
              บางทีก็เข�าห�อำง Meet ไม่ได� ได�ยี่ินที�คร้พ้ดกระตุก 
อด :  เราอำดเจัอำเพ้�อำนๆที�สร�างสีสัน แลัะคุณัคร้ที�สอำนสนุก 
เอ่�อย :  การที�อำยี่้่บ�านไม่เจัอำเพ้�อำนแลัะคร้ หลัายี่ๆวัินทำาให�เบ้�อำ บางคนก็ไม่ 
          เข�าเรียี่นบางคนเข�าเรียี่นแต่หลัับ แลัะไม่ตั�งใจัเรียี่น  เล่ันโทรศััพท์ 

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�นักเรียนพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ: ปัญหาการเรียี่นค้อำอำะไร ไปด้กันเลัยี่ ปัญหาขอำงเราอำยี่่างแรกเลัยี่ค้อำ 

บางที�เข�า Meet แลั�วิเรียี่น ๆ  อำยี่้ก็่หลุัด เสียี่งคร้กระตกุบ�าง บางทก็ีมีเสียี่งสะท�อำน 

บางทีเราตอำบแลั�วิเสียี่งก็กระตุก แลั�วิก็เวิลัาที�คร้ให�ตอำบคำาถามแบบพิมพ์ 

แลั�วิมีคะแนน ก็พิมพ์ส่งไปไม่ทัน ก็อำดได�คะแนน

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดข้ึนอีก จ้ะมีวิธีุ์
แก้ปัญหา หรือปรับูวิธีุ์การให้ดีข้ึนได้อย่างไร?

ตอำบ: ถ�าโรคโควิิด-19 ยี่ังระบาดอีำกจัะแก�ปัญหาอำยี่่างไรดี เราต�อำง
ทำาใจักับมัน ยี่อำมรับ แลัะอำยี่้่กับมันให�ได� แลัะถ�าเหงาๆหร้อำวิ่างๆ
ก็หาอำะไรสนุกเลั่น ไม่ก็ฟัังเพลัง คอำลักับเพ้�อำน ทำางานอำดิรก
ที� เราชอำบ แลัะเราต �อำงผู้ ่ านช ่วิง เวิลัานี� ไปด � วิยี่ กันให � ได �
Home Quarantine กักตัวิอำยี่้่บ�านกันเถอำะ

เด็กหญิงกัญญาวีณ์์  เกษมไชิยานันท์ี่ 

          นักเรียนช้ัิน ม.1 ห้อง 2

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

สััมภาษณ์์นัักเรีูยนั
Student interview
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ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?

ตอำบ: ส่วินตัวิแลั�วิดิฉัันคิดวิ่าสะดวิกมากๆค่ะ เพราะการเรียี่นอำอำนไลัน์เป็น
การนำาเทคโนโลัยีี่มาปรับใช�กับการเรียี่น นักเรียี่นสามารถเรียี่นที�ไหนก็ได�  
บันท้กเทปไวิ�ด้ยี่�อำนหลััง  รับเอำกสารในการเรียี่นได�ง่ายี่ แลัะยี่ังช่วิยี่ให�ค�นควิ�า
ข�อำม้ลัเพ้�อำทำาการบ�านต่างๆ นักเรียี่นไม่ต�อำงต้�นเช�าเพ้�อำเดินทางไปโรงเรียี่น
เหม้อำนทุกวัิน ประหยัี่ดค่าใช�จั่ายี่ในการเดินทางไปโรงเรียี่นค่ะ แลัะในขณัะ
เดียี่วิกันก็จัะช่วิยี่ลัดเวิลัาในการเดินทางไปในตัวิด�วิยี่ค่ะ ส่วินข�อำเสียี่ นักเรียี่น
อำาจัเกิดภาวิะเครียี่ดได�ง่ายี่ เพราะอำาจัจัะหมกตัวิอำยี่้่แต่ในห�อำงคนเดียี่วิทั�งวัิน 
แลัะอำาจัจัะทำาให�สุขภาพตาได�รับผู้ลักระทบจัากแสงสีฟั้าที�หน�าจัอำคอำมเป็น
เวิลัานานค่ะ

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�นักเรียนพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ:  ปัญหาขอำงการเรียี่นอำอำนไลัน์ดิฉัันคิดว่ิา ในการสอำนอำอำนไลัน์มันใหม่มากๆ
จ้ังคิดวิ่าคุณัคร้แลัะนักเรียี่นหลัายี่ๆคนอำาจัจัะยี่ังไม่ชินยี่ังไม่คุ �นเคยี่กับ
ระบบนี�จ้ังต�อำงเสียี่เวิลัาในการปรับควิามเข�าใจักัน ทำาให�การเรียี่นการสอำน
อำาจัจัะลั่าช�าไปบ�าง แลัะมีหลัายี่วิิชาที�ต�อำงทำาภาคปฎิิบัติในการเก็บคะแนน
เช่น วิิชาพลัะศ้ักษา การงานอำาชีพ แลัะดนตรีไทยี่ค่ะ

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดข้ึนอีก จ้ะมีวิธีุ์แก้ปัญหา 
หรือปรับูวิธีุ์การให้ดีข้ึนได้อย่างไร ?

ตอำบ:  หากเกิดเหตุการณั์การแพร่ระบาดเช้�อำไวิรัสข้�นอีำก การเรียี่นอำอำนไลัน ์
น่าจัะยัี่งเป็นตัวิเล้ัอำกที�เหมาะสมกับสถานการณั์นี�ที�สุดค่ะ คุณัคร้อำาจัจัะ 
ต�อำงเตรียี่มเน้�อำหาที�สามารถนำามาสอำนในคลัาสอำอำนไลัน์ได� แลัะนักเรียี่น 
ก็ควิรเตรียี่มตัวิให�พร�อำมเสมอำค่ะ เพราะเหตุการณั์ตอำนนี�ยี่ังไมมี่อำะไรแน่นอำน

นางสิาว กชิพัรรณ์ ชิวกุล

นักเรียนช้ัิน ม.5 ห้อง 4

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. 

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
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ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?
ตอำบ:  ในควิามเหน็ขอำงดฉัิัน การเรียี่นอำอำนไลัน์มีทั�งข�อำดแีลัะข�อำเสยีี่ค่ะ ข�อำดีค้อำ
ไม่ต�อำงเดินทางไปที�โรงเรียี่นซ้ื้�งสามารถลัดควิามเสี�ยี่งให�กับตนเอำงได� สำาหรับ
รายี่วิิชาที�คุณัคร้อัำดวิิดีโอำไวิ�หากไม่เข�าใจัในเน้�อำหาก็สามารถที�จัะยี่�อำนกลัับมา
ด้วิิดีโอำจันกวิ่าจัะเข�าใจัได� แลัะการเรียี่นอำอำนไลัน์ทำาให�ได�ใช�เทคโนโลัยีี่ 
ให �เป ็นประโยี่ชน์ค ่ะ ข �อำเสียี่ค้อำบางครั�งสิ�งรอำบข�างทำาให �ไม ่ มีสมาธิ์ 
ในการเรียี่น มีงานต�อำงทำาเพิ�มมากข้�นแลัะในแต่ลัะวัินต�อำงมอำงหน�าจัอำคอำม 
เป็นเวิลัานานอำาจัทำาให�สายี่ตาลั�าได�ค่ะ

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�นักเรียนพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ:  ปัญหาที�ดิฉัันเจัอำค้อำในกรณีัที�มีการเรียี่นการสอำนผู่้านทาง Google meet 
ในบางครั�งสัญญาณัอิำนเทอำร์เน็ตไม่เสถียี่รอำาจัจัะทำาให�การส้�อำสารระหวิ่าง 
คุณัคร้แลัะนักเรียี่นลัำาบากมากค่ะ เพราะสัญญาณัจัะขาดหายี่ในบางช่วิงอำาจัจัะ 
ต�อำงบอำกคุณัคร้ให�ยี่�อำนกลัับไปสอำนตรงนั�นใหม่เพ้�อำให�เข�าใจัในเน้�อำหา 
มากข้�นค่ะ

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดข้ึนอีก จ้ะมีวิธีุ์แก้ปัญหา 
หรือปรับูวิธีุ์การให้ดีข้ึนได้อย่างไร ?

ตอำบ: ถ�าหากเกิดการแพร่ระบาดเกิดข้�นอีำกดิฉัันคิดวิ่าเราก็น่าจัะต�อำงเรียี่น 
ผู้่านทางอำอำนไลัน์เหม้อำนเดิมจันกวิ่าสถานการณั์จัะดีข้�นค่ะ แลัะเพ้�อำป้อำงกัน 
การติดเช้�อำที�จัะเพิ�มข้�นค่ะ แต่ดิฉัันคิดวิ่าอำาจัจัะต�อำงมีการปรับเปลีั�ยี่น 
ตารางเรียี่นให�นักเรียี่นมีเวิลัาพักที�มากข้�นเพราะอำาจัจัะทำาให�นักเรียี่น 
เกิดควิามเครียี่ดหร้อำสายี่ตาเสียี่จัากการจั�อำงหน�าจัอำคอำมเป็นเวิลัานานได�ค่ะ

นางสิาวณั์ฐวรา  แซ่่เลียบู 

นักเรียนช้ัิน ม.5 ห้อง 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 disadvantag-
es, 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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ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?

ตอำบ: ข�อำดี ค้อำ การเรียี่นอำอำนไลัน์ถ้อำว่ิาเป็นการฝึ่กวิินัยี่ให�กับนักเรียี่น  เราสามารถ 
บริหารจััดการเวิลัาเรียี่นเอำงได� สามารถทบทวินเน้�อำหายี่�อำนหลัังได�ตลัอำดเวิลัา 
ไม่ต�อำงกังวิลัเร้�อำงการเดินทาง  อีำกทั�งผู้้�ปกครอำงได�เห็นบรรยี่ากาศัการเรียี่น 
การสอำนขอำงคุณัคร้ ได�เห็นควิามตั�งใจัควิามรับผิู้ดชอำบขอำงล้ักที�มีต่อำการเรียี่น 
วิ่ามีมากน�อำยี่แค่ไหน ข�อำเสียี่ ค้อำ ขาดปฏิสัมพันธ์์กับคุณัคร้แลัะเพ้�อำนๆ 
ได�เจัอำกันแค่ผู่้านหน�าจัอำ  เด็กอำาจัมีผู้ลัเสียี่ทางสายี่ตาเน้�อำงจัากต�อำงจั�อำงมอำงจัอำ 
เก้อำบทั�งวัิน คุณัคร้ผู้้�สอำนต�อำงใช�เวิลัาในการจััดเตรียี่มข�อำม้ลัยี่ากข้�นกวิ่าการ 
สอำนปกติ คุณัคร้ไม่สามารถควิบคุมการเรียี่นการสอำนได�เหม้อำนตอำนที�เด็กๆ 
เรียี่นในห�อำงเรียี่น 

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�ผู้่ปกค์รองพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ: ปัญหาการเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์ที�คุณัแม่พบค้อำ เร้�อำงสัญญาณั 
อิำนเทอำร์เน็ตค่ะ บางสถานที�อำาจัไม่พร�อำม สัญญาณัไม่ค่อำยี่มี บางครั�งเราอำาจั 
ต�อำงพาล้ักไปธุ์ระหร้อำทำางานด�วิยี่สัก 2 ชั�วิโมง ให�ล้ักเรียี่นหนังส้อำรอำในรถ 
สัญญาณัอำาจัขาดๆหายี่ๆ หร้อำบางครั�ง สัญญาณัอิำนเทอำร์เน็ตขอำงทางโรงเรียี่น 
เม้�อำคุณัคร้ใช�พร�อำมกันหลัายี่ๆท่าน ทำาให�เสียี่งไม่ชัด ภาพกระตุก

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดข้ึนอีก จ้ะมีวิธีุ์แก้ปัญหา 
หรือปรับูวิธีุ์การให้ดีข้ึนได้อย่างไร ?

ตอำบ: คุณัแม่ยี่ังคงคิดว่ิา การจััดการเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์ เป็นการแก�ปัญหา 
ที�ดีที�สุดในช่วิงที�เกิดวิิกฤติการณั์การแพร่ระบาดค่ะ แต่อำาจัจัะต�อำงปรับลัด 
วิิชาบางวิิชาลัง เช่น วิิชาห�อำงสมุด วิิชาพลัะ ยีุ่วิกาชาดศิัลัปะ เพ้�อำจัะได�ช่วิยี่
ให�ระยี่ะเวิลัาขอำงชั�วิโมงเรียี่นในแตล่ัะวัินน�อำยี่ลัง นักเรียี่นจัะได�ไม่ต�อำงใช�เวิลัา 
มอำงจัอำคอำมพิวิเตอำร์นานเพราะอำาจัทำาให�สายี่ตาเสียี่ได�
        โดยี่ส่วินตัวิแลั�วิ คุณัแม่แทบไม่มีปัญหาในการจััดการเรียี่นการสอำน 
อำอำนไลัน์เลัยี่เพราะน�อำงให �ควิามร ่วิมม้อำในการเรียี่นอำอำนไลัน์ด �วิยี่ดี  
ตั�งใจัเรียี่นทุกวิิชา แลัะมีควิามรับผิู้ดชอำบในหน�าที� ทำางานตามที�คุณัคร้มอำบ
หมายี่ในแต่ลัะวัินค่ะ 

นางสุิธิุ์ดา  อุตสิาหกุล 

ผู้่ปกค์รอง เด็กหญิง สิิวลีว์  ชิำานาญ ช้ัิน ป.1 ห้อง 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 inter-
action 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 

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

สััมภาษณ์์ผูู้�ปกครูอง
Parent interview
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ถาม: การเรียนการสิอนออนไลน์มีข้อดีข้อเสีิยหรือไม่อย่างไร ?

ตอำบ: ในควิามคิดเห็นขอำงผู้้�ปกครอำง มีทั�งข�อำดีแลัะข�อำเสียี่ ข�อำดี ค้อำใน
สถานการณั์ขอำงการแพร่ระบาดขอำงโรคติดเช้�อำไวิรัสโคโรน่า 2019 แม�วิ่า 
เด็กๆจัะไม่สามารถไปเรียี่นที�โรงเรียี่นได� แต่จัะไม่ถ้กจัำากัดการเรียี่นร้�  
ค้อำ สามารถเรียี่นผู้่านระบบอำอำนไลัน์ ช่วิยี่ให�สามารถเรียี่นได�ทุกที� ทุกเวิลัา 
คร้แลัะผู้้�ปกครอำงสามารถติดตามพัฒนาการขอำงนักเรียี่นได�อำยี่่างต่อำเน้�อำง 
ส่วินข�อำเสยีี่ อำาจัเรียี่กได�ว่ิา เป็นข�อำจัำากัดมากกว่ิา ในการเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์ 
หากคุณัคร้มีการใช�ร้ปแบบการจััดการเรียี่นร้�ที�น่าสนใจั มีการส้�อำสารสอำงทาง 
ก็จัะสามารถเพิ�มประสิทธิ์ภาพในการเรียี่นร้�ขอำงนักเรียี่นได�ดี แต่หากคุณัคร้ 
ยี่ังคงใช�วิิธี์สอำนแบบบรรยี่ายี่แลัะการมอำบหมายี่งานผู้่านระบบอำอำนไลัน ์
ก็อำาจัทำาให�นักเรียี่นไม่สนใจั ซ้ื้�งอำาจัส่งผู้ลัต่อำการเรียี่นร้�ที�ไม่มีประสิทธิ์ภาพ 
รวิมทั�งข�อำจัำากัดในเร้�อำงควิามพร�อำมขอำงแต่ลัะครอำบครัวิที�ต�อำงจััดหาวัิสดุ 
อุำปกรณั์ ให�กับนักเรียี่น อัำนนี�ค่อำนข�างจัะเป็นภาระที�คิดวิ่าน่าจัะเป็นปัญหา 
สำาคัญ ในเร้�อำงค่าใช�จ่ัายี่ที�เพิ�มข้�น 

ถาม: ปัญหาการเรียนการสิอนออนไลน์ทีี่�ผู้่ปกค์รองพับู คื์ออะไร ?

ตอำบ: ไม่มีเวิลัาด้แลัล้ัก เพราะต�อำงอำอำกไปทำางานนอำกบ�าน โชคดีที�ล้ักมีควิาม 
รับผิู้ดชอำบในการเรียี่นแลัะทำางานที�ได�รับมอำบหมายี่จัากคร้ประจัำาวิิชา 
ได�ดี เน้�อำงจัากล้ักโตพอำที�จัะด้แลัตัวิเอำงได� แต่ในครอำบครัวิที�มีล้ักเล็ัก 
คิดวิ่าน่าจัะมีปัญหามากกวิ่า เพราะต�อำงด้แลัทั�งเร้�อำงการเรียี่นแลัะควิาม 
ปลัอำดภัยี่หากต�อำงให�เรียี่นอำยี่้่ที�บ�านตามลัำาพัง

ถาม: หากยังมีวิกฤตการณ์์ การแพัร่ระบูาดเกิดข้ึนอีก จ้ะมีวิธีุ์แก้ปัญหา 
หรือปรับูวิธีุ์การให้ดีข้ึนได้อย่างไร ?

ตอำบ: หากโรงเรียี่นต�อำงจััดการเรียี่นการสอำนอำอำนไลัน์ต่อำเน้�อำง เป็นระยี่ะ 
เวิลัานาน อำาจัพิจัารณัาให�มีผู้้�ใหญ่ที�ไวิ�ใจัได� อำาทิ คุณัยี่่า คุณัยี่ายี่ หร้อำพี�สาวิ 
ด้แลัล้ักในช่วิงที�คุณัแม่ต�อำงไปทำางานนอำกบ�าน หร้อำเล้ัอำกวิิธี์การทำางานแบบ 
Work from home เพ้�อำจัะได�มีเวิลัาด้แลัล้ักอำย่ี่างใกลั�ชิด 

  นางจิ้นดา สิรรประสิิที่ธิุ์� 

ผู้่อำานวยการโรงเรียนพัระตำาหนักสิวนกุหลาบู

ผู้่ปกค์รองของ น.สิ.วรินที่ร สิรรประสิิที่ธิุ์�  ช้ัิน ม.5 ห้อง 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 devel-
opment of the students. For the disadvantages, they had 
better be called limitations. In online teaching, if the teachers 
use interesting learning management models, providing two-
way 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 be-
cause 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 work-
from-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



- ร้�รอบัโรงเร่ยน -

School Activities
กิจกรรมเด่น  

แนบชิิดภักดี
Showing loyalty

14 พฤศัจิักายี่นขอำงทุกปีเป็นวัินคลั�ายี่วัินประส้ติ ม.จั.พ้นศัรีเกษม 
เกษมศัรี อำดีตอำาจัารยี่์ใหญ่งค์ที�สอำงขอำงโรงเรียี่น นางจังศัรีสมร 
รุจิัเทศั ผู้้�จััดการฝ่่ายี่ธ์ุรการแลัะฝ่่ายี่ประชาสัมพันธ์์ นำาคณัะคร้ 
แลัะนักเรียี่น ทำาพิธี์มอำบแจักันดอำกไม�รำาล้ักถ้งพระอำงค์ท่าน แลัะ 
ในช่วิงเช�าผู้้ �บริหารได�โปรยี่เงินขวัิญถุงให�แก่นักเรียี่นประจัำา 
ตามประเพณีัที�เคยี่ปฏิบัติ นอำกจัากนี� ผู้้�บริหารได�มอำบเข็มทอำง 
ให�แก่คุณัคร้แลัะบุคลัากรที�มีอำายีุ่งานครบตามเกณัฑ์์ที�โรงเรียี่น 
กำาหนดด�วิยี่

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.

ร�าลึ่กถึึง ม.จ.พ้ินศรีเกษม  เกษมศรี
Memorial for H.S.H. Prince Phoonsriksem 
Khasemsri
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โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณั์ให �ควิามสำาคัญต ่อำสถาบันพระ 
มหากษัตริยี่์เป็นอำยี่่างยี่ิ�ง ผู้้�บริหารโรงเรียี่น โดยี่ นางจังศัรีสมร  
รุจิัเทศั ผู้้�จััดการฝ่่ายี่ธุ์รการแลัะฝ่่ายี่ประชาสัมพันธ์์ ได�นำาคณัะคร้
ร ่ วิมถวิายี่แจักันดอำกไม �แลัะลังนามถวิายี่พระพรสมเ ด็จั 
พระกนิษฐาธิ์ราชเจั �า กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยี่ามบรมราชกุมารี ให�ทรงมีพระพลัานามัยี่แข็งแรงแลัะหายี่จัาก
พระอำาการประชวิร ณั ศัาลัาสหทัยี่สมาคมในพระบรมมหาราชวัิง 
วัินที� 19 มกราคม 2564

Khemas i r i  Memor ia l  School  a t taches  g rea t 
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.



คำาขวัิญวัินเด็กปี 2564 “เด็กไทยี่วิิถีใหม่รวิมไทยี่สร�างชาติ 
ด�วิยี่ภักดีมีคุณัธ์รรม” แม�ว่ิาจัะมีวิิกฤตแต่โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ั
ยี่ังคงแบ่งปันควิามสุขให�แก่นักเรียี่น วัิดราชผู้าติการาม วัิดคฤหบดี 
แลัะวัิดเทพากร เน้�อำงในวัินเด็กแห่งชาติ วัินที� 2 , 3  กุมภาพันธ์์  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.

มิตรไมตรีแบ่งปัน
Sharing goodwill

โดยี่การนำ าขอำงบรรณัารั กษ ์ โรง เรียี่นเขมะ สิ ริอำ นุสสรณั ์  
ร่วิมกับมหาวิิทยี่าลััยี่ธ์รรมศัาสตร์ นำาทีมห�อำงสมุดไปพัฒนา 
ห�อำงสมุดที�วัิดสามัคคีนุก้ลั อำำาเภอำฉัวิาง จัังหวิัดนครศัรีธ์รรมราช 
ระหวิ่างวัินที� 10-13 ธั์นวิาคม 2563

Led by the librarians of Khemasiri Memorial School, 
in collaborat ion with Thammasat Univers i ty , 
the library team improved the library of Wat  
Samakkhinukul, Chawang District, Nakhon Si Thammarat  
Province, held on December 10-13, 2020.

สานฝัันเด็กไทย
Inspiring the dreams of Thai children
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โรงเรียี่นเขมะสิริอำนุสสรณ์ัสนับสนุนเด็กนักเรียี่นที�ทำาควิามดีด�วิยี่การ 

คัดเล้ัอำก “เด็กดีศัรีโรงเรียี่น” เพ้�อำเชิดช้เกียี่รติแลัะเป็นตัวิอำยี่่างแก่ 

ผู้้�อ้ำ�นจ้ังได�มอำบเกียี่รติบัตรให� วัินที� 8 มกราคม 2564

 เด็กหญิงชินวรรณ์       แย้มชัิยสิาร    ชั�น ป.1

 เด็กหญิงนภัสินันท์ี่      อันที่ะหวา    ชั�น ป.2

 เด็กหญิงชิญาภา         วรรณ์วัฒน์    ชั�น ป.3

 เด็กหญิงกฤติกา         ลายหงษ์    ชั�น ป.4

 เด็กหญิงรติมา         สุิวชูิเพ็ัชิรน้อย    ชั�น ป.5

 เด็กหญิงปิยธิุ์ดา         สิมสุิข              ชั�น ป.6

 เด็กหญิงชิาลิสิา         สิมิตินันที่น์        ชั�น ม.1

 เด็กหญิงรินลดา         แดงที่องดี    ชั�น ม.2

 เด็กหญิงพััฒน์นรี       จ้ำาปาที่อง          ชั�น ม.3

 นางสิาวธัุ์ญชินก        สินธิุ์สิวัสิดิ�         ชั�น ม.4

 นางสิาวนลพัรรณ์       ดวงดี               ชั�น ม.5

 นางสิาวปวันรัตน์       มงค์ลชูิวงศ์        ชั�น ม.6

- ร้�รอบัโรงเร่ยน -

Student Activities
เรียนเล่่นสามารถึ

มอบให�เชิิดช้ิ
Awarding

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
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นักเรียี่นได�ใช�ควิามร้�ควิามสามารถสร�างสรรค์ผู้ลังานผู้ลิัตหุ่นยี่นต์  
เด็กหญิงณ์ภัที่ร อารยะดำารงเดชิ ชั�น ป.4 ได�รับรางวัิลั 4 เหรียี่ญทอำง 
1 เหรียี่ญทอำงแดง จัากการแข ่งขันหุ ่นยี่นต ์ พัฒนาศัักยี่ภาพ
เยี่าวิชนไทยี่ด�านหุ่นยี่นต์ ครั�งที� 1 (Thailand Robot & Robotic 
Olympiad 2020) วัินที� 20-22 พฤศัจิักายี่น 2563 ที�โรงเรียี่นหนอำงบัวิ 
จัังหวัิดนครสวิรรค์ จััดโดยี่สำานักงานคณัะกรรมการศ้ักษาขั�นพ้�นฐาน

   - รางวัลเหรียญที่อง ชินะเลิศ กิจักรรม Life Inspired Innovative     
     Model Design Competition ป.1-ป.6
   - รางวัลเหรียญที่อง ชินะเลิศ กิจักรรม Shipwreck Rescue and   
     Salvage Robot Game ป.1-ป.6
   - รางวัลเหรียญที่อง กิจักรรม Tag-Out ป.1-ป.6
   - รางวัลเหรียญที่อง รองชินะเลิศ อัำนดับ 1 กิจักรรม Environmental  
     Protection Sea Surface Sweeper Robot Game ป.1-ป.6

   - รางวัลเหรียญที่องแดง กิจักรรม LEDO Sumo 1 Kg. Auto ป.1-ป.6

เรียนร้�สร�างสรรค์
Winning

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

ผู้ลัขอำงการตั�งใจัเรียี่นสมำ�าเสมอำทำาให� เด็กหญิงญาดา พิัพััฒนานิมติร ชั�น ป.5 
ได�รับรางวัิลัเหรียี่ญเงิน วิิชาวิิทยี่าศัาสตร์ การประเมินแลัะพัฒนาส้่
ควิามเป็นเลิัศัทางคณิัตศัาสตร์แลัะวิิทยี่าศัาสตร์ (TEDET) ประจัำาปี 2563 
รับเกียี่รติบัตร แลัะทุนการศ้ักษา 8,000 บาท วัินที� 4 ตุลัาคม 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.

รางวัล่ของความเพีิยร
Rewarding
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ควิามมุ่งมั�นในการฝึ่กซื้�อำมว่ิายี่นำ�าส่งผู้ลัให� เด็กหญิงพิัชิญนาถ กิตติวรกิจ้  
ได�รับรางวัิลัรอำงชนะเลิัศัอัำนดับ 1 รายี่การกรรเชียี่ง 200 เมตร 
แลัะรางวิัลัรอำงชนะเลัิศัอัำนดับ 2 รายี่การฟัรีสไตลั์ 200 เมตร 
การแข่งขันวิ่ายี่นำ�ากรมพลัศ้ักษา วัินที� 27 พฤศัจิักายี่น 2563 
ณั สระวิ่ายี่นำ�าวิิสุทธ์ารารมณั์ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัิน 
กรุงเทพมหานคร

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.

ม่่งมั�นฝึักซ้�อม
Being industrious
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- ริอบริ้�ทัันโลก -

Exchanging via Zoom
แลกเปีล่�ยนผ่่านระบับั Zoom

เม้�อำสถานการณั์ยี่ังไม่คลีั�คลัายี่ เพ้�อำไม่ให�ควิามสัมพันธ์์ต�อำงหยุี่ดชะงักโรงเรียี่นจ้ังใช�เทคโนโลัยี่ี
เข�ามาช่วิยี่กระชับควิามสัมพันธ์์ให�แน่นแฟั้นยี่ิ�งข้�นทำาให�เห็นวิ่า แม�จัะห่างกันเพียี่งใดระยี่ะทาง

ก็ไม่ใช่อุำปสรรค 

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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 วัิฒนธ์รรมประเพณีัเป ็นตัวิบงชี� ถ้งควิามเจัริญ

ขอำงสังคมนั�นๆ อำะไรเป ็นสิ�งที� ดีงามแลัะสร �างสรรค ์ ก็ 

พยี่ายี่ามรักษาส้บทอำดต่อำๆกันมาดังประเพณัี “ลัาคร้” 

ขอำงชาวิเขมะสิริอำนุสสรณั์ ที�แฝ่งไปด�วิยี่ข�อำคิดอัำนดีงาม 

จ้ังได�รับการถ่ายี่ทอำดจัากรุ ่นส้ ่ รุ ่นมาเป็นเวิลัายี่าวินาน 

หลัังจัากสอำบปลัายี่ภาคแลั �วินักเรียี่นชั�นมัธ์ยี่มศ้ักษา 

ปีที� 6 ซ้ื้�งเป็นชั�นส้งสุดขอำงโรงเรียี่นจัะทำา “พิิธีีลาครี้”  
เริ�มจัากการลัาสิ�งศัักดิ�สิทธิ์�บริเวิณัโรงเรียี่น (พระภ้มิเจั�าที� 

พระพุทธ์ ร้ประจัำ า โรง เรียี่น พระ ร้ปอำนุสาวิ รียี่ ์ อำ ดีต 

ท่านอำาจัารยี่์ใหญ่ทั�งสอำงพระอำงค์) แลั�วิจ้ังเข�าหอำประชุม 

เ พ้�อำทำา พิ ธี์กลั ่าวิลัา ดวิงพระวิิญญาณั ดวิงวิิญญาณั 

ขอำงพระปรมาจัารยี่์ที�ลั่วิงลัับไปแลั�วิ แลัะกลั่าวิลัา คุณัคร้ 

ผู้้ �ประสิทธิ์�ประสาทวิิชาควิามร้ �ให � กลั ่าวิขอำขมาที�เคยี่ 

ลั่วิงเกินจัะโดยี่ตั�งใจั ไม่ตั�งใจั ทั�งต่อำหน�า แลัะลัับหลััง 

เป็นการขอำอำโหสิกรรมเพ้�อำควิามเป็นสิริมงคลัแก่ตนเอำง

 โรงเรียี่นพยี่ายี่ามสนับสนุนส ่งเสริมกิจักรรม 

วัิฒนธ์รรมในร้ปแบบต่างๆ เป็นการสร�างภ้มิคุ �มกันแก่

นักเรียี่น ให�ดำารงตนอำยี่้ ่ในสังคมได�อำยี่่างมั�นคงปลัอำดภัยี่ 

แลัะมีควิามสุขอำยี่่างยี่ั�งยี่้น 

- สก้�ปพิิเศษ -

Creating life with cultureCreating life with culture
สริ�างภู้มิด�วยวัฒนธริริม

 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 au-
ditorium 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.”“รากฐานของบ้้านคืืออิฐ 

รากฐานของชีีวิิตคืือวิัฒนธรรม”
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8 พฤษภาคม 2564   ปฐมนิเทศัผู้้�ปกครอำงนักเรียี่นใหม่ ปีการศ้ักษา 2564 ระดับมัธ์ยี่ม

15 พฤษภาคม 2564  ปฐมนิเทศัผู้้�ปกครอำงนักเรียี่นใหม่ ปีการศ้ักษา 2564 ระดับประถม

21 พฤษภาคม 2564  วัินทอำร์ศัรี

31 พฤษภาคม 2564    นักเรียี่นประจัำาเข�าเร้อำนนอำน  แลัะนักเรียี่นประจัำาเก่ารับแบบเรียี่น

1 มิถุนายี่น 2564   เปิดภาคเรียี่นที� 1/2564

10 มิถุนายี่น 2564   วัินไหวิ�คร้*

29 กรกฎิาคม-4 สิงหาคม 2564 สอำบกลัางภาคเรียี่นที� 1/2564 ระดับมัธ์ยี่ม*

29 กรกฎิาคม-3 สิงหาคม 2564 สอำบระหว่ิางภาคเรียี่นที� 1/2564 ระดับประถม*

17-23 กันยี่ายี่น 2564  สอำบปลัายี่ภาคเรียี่นที� 1/2564 ระดับมัธ์ยี่ม*

20-23 กันยี่ายี่น 2564  สอำบกลัางปี 2564 ระดับประถม*

24 กันยี่ายี่น 2564   ทำาบุญวัินมหิดลั วัินพ้นศัรีเกษม-ศุัขศัรีสมร  เกษมศัรี แลัะวิางพวิงมาลัาวัินมหิดลั

7 ตุลัาคม 2564   ประกาศัผู้ลัสอำบชั�นประถมศ้ักษาปีที� 6 แลัะแนะแนวิการศ้ักษาต่อำชั�นมัธ์ยี่มศ้ักษาปีที� 1*

8 ตุลัาคม 2564   ประกาศัผู้ลัสอำบชั�นประถมศ้ักษาปีที� 1-5*

11 ตุลัาคม 2564   พิธี์รำาล้ักถ้งหม่อำมเจั�าหญิงศุัขศัรีสมร เกษมศัรี แลัะประกาศัผู้ลัสอำบระดับมัธ์ยี่ม

12-24 ตุลัาคม 2564  ปิดภาคเรียี่นที� 1/2564*

25 ตุลัาคม 2564   เปิดภาคเรียี่นที� 2/2564*

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*

ปฏิิทิินการศึึกษา ภาคเรียนทีิ� 1/2564

Academic Calendar of Semester 1/2021

หมายเหตุ :  * กำาหนดการอำาจัมีการเปลีั�ยี่นแปลังเน้�อำงจัากสถานการณ์ัการแพร่ระบาดขอำงโรคโควิิด-19


