
 

ฉบับปรับปรุง (คร้ังที ่6)  27 เมษายน 2563 



 

 

แผนการปรับใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ปี 2563 

สู่ฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์เพ่ือรับมือวกิฤติ สถานการณ์แพร่ระบาด  Covid 19 
 

ภาวะวกิฤติการระบาดของโรคโควดิ 19 ไปทัว่โลก องคก์ารอนามยัโรคประกาศใหโ้รคโควิด-19 เป็นโรค
ระบาดร้ายแรง  ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของคนทั่วโลก ส าหรับวงการ
การศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศน้ัน การด าเนินการเรียนการสอนต่อไปภายใต้วิกฤติโรคระบาดนี้มีการน า
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้   ทั้งนีเ้พ่ือป้องกันการระบาดในช่วงเปิดเทอมใหม่ที่ก าลังจะมาถึง 
ระบบการเก็บคะแนนและตัดเกรดจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง  ลดสัดส่วนของคะแนนจากงานกลุ่มที่มีความ
จ าเป็นจะต้องท างานร่วมกนัหรือท าร่วมกนัได้ผ่านทางออนไลน์ด้วยเคร่ืองมือทนัสมัยต่าง ๆ   

 โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง ได้จัดท าแผนการปรับใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ปี 2563 สู่ฐานขอ้มูล
เพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อรับมือวิกฤติ สถานการณ์แพร่ระบาด  Covid 19  เพื่อเป็นกรอบแนวทาง                 
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   เร่ิมต้นจากการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การสร้างความเข้าใจของครู บุคลากรในโรงเรียนเป็นทิศทางเดียวกัน การส ารวจความพร้อมของผู้ปกครองที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ การอบรมพัฒนาครูให้สามารถสร้างบทเรียนอย่างเป็นข้ันตอน การน าข้อมูล
เข้าสู่ฐานระบบข้อมูลการเรียนรู้แบบออนไลน์ การวางแผนและด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลในระบบ  
SWIS เพ่ือสร้างห้องเรียน และสารบัญเน้ือหาวิชาเรียนแบบออนไลน์  การจัดระบบตารางการพบปะครูประจ า
ช้ัน ครูประจ าวิชาด้วยห้องประชุมออนไลน์ กระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าว ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง  มีวินัยและรับผิดชอบต่อตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง  ผ่านการใช้ฐานข้อมูลของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

ภายใต้ความสับสนตกใจกลวั ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของไวรัสน้ัน สติ ความอดทน
พึง่พาตนเอง ความพยายามในการปรับตัวแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้สถานการณ์ มีความจ าเป็นอย่างยิง่เพ่ือให้สังคมผ่าน
พ้นวกิฤตินีไ้ปได้ 
 
 
               (ภราดาศุภนนัท ์ ขนัธปรีชา) 

                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง 

 



 
 

PLAN 

ทบทวนเป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในหลกัสูตรสถานศึกษา 

ครูศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระเพ่ือท าความเขา้ใจเป้าหมายหลกัสูตรกลุ่มสาระ เช่ือมโยงเป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียน 

ก าหนดหน่วยการเรียนตลอดปีการศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับหลกัสูตรสถานศึกษา ปี 2563 สู่ฐานขอ้มูลเพ่ือการเรียนรู้แบบออนไลน ์
ประชุมวางแผนคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการจดัท าระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 

ส ารวจความพร้อมผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
จดัท าสารบญัวชิา/สารบญัรายวชิา ตามสารบญัต าราท่ี  นกัเรียนมาเป็นแกน (ล าดบัสร้างความเช่ือมโยง สร้างความส าคญั) 

 

 

  

DO 

ด าเนินการตามกรอบแนวทางการจดัท าระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
สรุปและท าความเขา้ใจหลกัการท่ีตรงกนั เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีชดัเจน ส าหรับทุกคน 

ประสานสร้างความเขา้ใจกบับุคลากร 
การอบรมและฝึกปฏิบติั 
แบ่งกลุ่มครูออกเป็นสามกลุ่ม (Beginner/Moderate/ Advance  สร้างระบบ Coach ครูแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน 
เร่ิมตน้การฝึกอบรม ปฏิบติั 

จดัหาส่ือประกอบใหค้รบถว้นตามเน้ือหาหลกัเกณฑคุ์ณภาพของส่ือ 

สร้าง URL ครูผูส้อนในระบบ ZOOM 
รวบรวม URL จดัตารางเวลาเรียนผา่นระบบ ZOOM 
ประกาศขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์และก าหนดการต่าง ๆ (การประชุม การเปิดหอ้งเรียน  
การเตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์ 
ประกาศผลการรับนกัเรียน และหอ้งเรียนปีการศึกษา 2563 

ประกาศแจง้ก าหนดการประชุมนกัเรียนแต่ละระดบั 

ปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนผา่นทาง You tube Live เพ่ือช้ีแนะระบบการเรียนออนไลน์ก่อนเปิดหอ้งเรียน 

เปิดหอ้งเรียนใหน้กัเรียนไดพ้บปะครูประจ าชั้นดว้ยระบบ ZOOM 
เร่ิมทดลองเรียนออนไลน ์

เปิดภาคเรียนท่ี 1/2563  

 

 

  CHECK ก ากบัติดตามการจดัการเรียนการสอน 

 

 

  

ACTION 
ใหข้อ้เสนอแนะ 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพือ่ปรับปรุงพฒันา 

แผนการปรับใช้หลกัสูตรสถานศึกษา ปี 2563 สู่ฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์เพ่ือรับมือวกิฤต ิสถานการณ์แพร่ระบาด Covid -19 



 
 
 

กจิกรรม ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

ทบทวนเป้าหมายการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนในหลกัสูตรสถานศึกษา 

               

ครูศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระเพ่ือท า
ความเขา้ใจเป้าหมายหลกัสูตรกลุ่ม
สาระ เช่ือมโยงเป้าหมายการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนของโรงเรียน 

               

ก าหนดหน่วยการ เ รี ยนตลอดปี
การศึกษา 

               

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับหลกัสูตร
สถานศึกษา ปี 2563 สู่ฐานขอ้มูลเพ่ือ
การเรียนรู้แบบออนไลน ์

               

ประชุมวางแผนคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพ่ือก าหนดกรอบแนว
ทางการจดัท าระบบการเรียนรู้
ออนไลน์ 

               

ส ารวจความพร้อมผูป้กครองท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 

               

จัดท าสารบัญวิชา/สารบัญรายวิชา 
ตามสารบญัต าราท่ี  นกัเรียนมาเป็น
แกน (ล าดับสร้างความเช่ือมโยง 
สร้างความส าคญั) 

               

ด าเนินการตามกรอบแนวทางการจดัท าระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
ประสานสร้างความเขา้ใจ 
กบับุคลากร 
สรุปและท าความเข้าใจหลักการที่
ตรงกัน เป็นกรอบหรือแนวทางที่
ชัดเจน ส าหรับทุกคน 

               

แผนการปรับหลกัสูตรสถานศึกษา ปี 2563 สู่ฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้แบบออนไลน์เพ่ือรับมือวกิฤต ิสถานการณ์แพร่ระบาด Covid -19 



 
 

 

กจิกรรม ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

การอบรมและฝึกปฏิบัต ิ
แ บ่ งก ลุ่ มค รู ออก เ ป็นสามก ลุ่ ม 
(Beginner/Moderate/Advance  สร้าง
ระบบ Coach ครูแต่ละกลุ่มให ้
ชดัเจน 

               

จัดหาส่ือประกอบให้ครบถ้วนตาม
เน้ือหาหลกัเกณฑคุ์ณภาพของส่ือ 

               

สร้าง URL ครูผู ้สอนในระบบ 
ZOOM 

               

ประกาศขั้นตอนการเรียนการสอน
แบบ ออนไลน์และก าหนดการต่าง ๆ 
(การประชุม การเปิดหอ้งเรียน  
การเตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์ 

               

ประกาศผลการรับนักเ รียน และ
หอ้งเรียนปีการศึกษา 2563 

               

ช้ีแจงรายละเอียดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ทางFacebook Live เพื่อ
ช้ีแนะระบบการเรียนออนไลน์ก่อน
เปิดหอ้งเรียน 

               

เปิดหอ้งเรียนใหน้กัเรียนไดพ้บปะครู
ประจ าชั้นดว้ยระบบ ZOOM 

               

เร่ิมทดลองเรียนออนไลน์                

เปิดภาคเรียนท่ี 1/2563                

ก ากับติดตามการจัดการเรียนการ
สอน 

               

ใหข้อ้เสนอแนะ                

สรุปรายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
ปรับปรุงพฒันา 

               



จ านวนครูแต่ละระดับแยกตามทกัษะทางการใช้เทคโนโลยี 
ในระดับ Beginner, Moderate และ Advance  

 
 

 แนวทางการจัดหลกัสูตรการเรียนการสอนครูทักษะการใช้เทคโนโลยเีพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
รูปแบบที ่ 1 จดัการเรียนการสอนในรูปแบบการฝึกปฏิบติัจริงในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ส าหรับครูท่ีไม่พื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร์ หรือกลุ่ม beginner  

   ที่ 
วทิยากรอบรมรูปแบบที ่1  

(Beginner) 
เน้ือหาการอบรม 

วนั/เวลา 
ทีท่ าการอบรม 

1. 
มิสมีนา ชินากร 

การจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนดว้ย  
Microsoft Word 13 เมษายน 2563 

2. มิสดวงเดือน เกษม Search Engine /การดาวน์โหลดขอ้มูล 09.00-12.00 น. 

   การใชง้าน Application ZOOM เพื่อการจดัการเรียนการสอน  

 
 
 
 

ระดับ Beginner Moderate Advance 

ปฐมวยั 32 21 1 

ประถม 22 40 1 

มธัยมตน้ 7 19 1 

มธัยมปลาย 6 14 2 

CEP 0 4 0 

รวม 67 98 5 
รวมยอดครูผู้สอนทั้งหมด 170 



รูปแบบที ่2 จดัการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวดีิโอสาธิตการใชง้านแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ ท่ีวทิยากรได ้upload บน 
YouTube คณะท างานรวบรวม link การเรียนการสอนไล่ล าดบัจากง่ายไปหายาก เพื่อให้ครูไดเ้ขา้ถึงและเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง สามารถเปิดเรียนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และสามารถทบทวนเน้ือหากรณีท่ีตาม
บทเรียนไม่ทนั การจดัการเรียนการสอนรูปแบบน้ีจดัใหก้บัครูกลุ่ม beginner ท่ีมีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และกลุ่ม 
moderate 

 

 
 
 
 
 

ที่ 
วทิยากรอบรมรูปแบบที ่2 

(Beginner) 
เน้ือหาการอบรม 

1 มิสจินตนา เพช็รไทย การออกส่ือการเรียนการสอนดว้ย  Power Point Presentation  

2 มิสมณีภรณ์ ใจละออ การจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนดว้ย Microsoft Word 

3 ม.พลชญาสิทธ์ิ อกผาย 
การใชค้  าสัง่พ้ืนฐานและ search engine 

4 ม.มานะ ตายะสืบ 

5 ม.อรรถพล ช่ืนกลุ การออกแบบ Infographic ดว้ย Canva 

6 มิสดวงเดือน เกษม การใชง้าน Application ZOOM เพื่อการจดัการเรียนการสอน 

* ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 67 คน 

ที ่
วทิยากรอบรมรูปแบบที่ 2 

(Moderate) 
เน้ือหาการอบรม 

1 ม.ศมา ช่ืนกุล โปรแกรม Bandicam 

2 ม.กิตติทชั สืบธรรมกูล การบนัทึกภาพเคล่ือนไหวหนา้จอและการตดัต่อ 

  
  

การตดัต่อวิดีโอดว้ยโปรแกรม Camtasia 

3 มิสดวงเดือน เกษม การใชง้าน Application ZOOM เพื่อการจดัการเรียนการสอน 

* ผูเ้ขา้รับการอบรมจ านวน 98 คน 



รูปแบบที ่3  จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญ และแลกเปล่ียนระหวา่งครูดว้ยกนัเองผา่นหอ้งประชุมของ
โรงเรียน Webex  ในแต่ละกลุ่มสาระ เร่ืองการออกแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยี ผา่นโปรแกรม หรือ 
application ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย การจดักิจกรรมน้ีเหมาะส าหรับครูในกลุ่ม Advance และสามารถใหค้รูในกลุ่ม 
Advance แลกเปล่ียนความรู้ใหก้บัครูในกลุ่ม moderate หรือ beginner ไดอี้กดว้ย 

ตารางการใช้ห้องประชุม  Webex เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Application เสริมในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 

ที่ กจิกรรม วนั เวลา ผู้เข้าร่วม 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1. การประชุมพิจารณาการจดัสรรงบประมาณ 13 เม.ย. 63 13.00 น. ผูร่้วมบริหาร 13 

 เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมส่ือออนไลน์ บ. Rosetta      

 Stone  และ บ. Learn Education     

2 การประชุมฝ่ายกิจการนกัเรียน 14 เม.ย. 63  14.00 น. ฝ่ายกิจการนกัเรียน 15 

3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช ้Application 15-เม.ย.-63 10.00 น. ครูผูส้อนวชิา 9 

 ในการเรียนรู้วชิาคอมพิวเตอร์/หุ่นยนต ์   คอมพิวเตอร์  

4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การใช ้Application 15-เม.ย.-63 13.00 น. ครูผูส้อนวชิา 19 

 ในการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์  

5 แลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ Application ต่าง ๆ  15-เม.ย.-63 15.00 น. ครูผูส้อนทุกท่าน 170 

  ในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์        

  โดย อ.เก๋ จารุณี สินชยัโรจน์กุล        

  Apple Professional Learning Provider        

6 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ Application 16-เม.ย.-63 10.00 น. ครูผูส้อนวชิาดนตรี 11 

  ในการเรียนรู้วชิาดนตรี        

7 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ Application 16-เม.ย.-63 13.00 น. ครูผูส้อนกลุ่มสาระ 17 

  ในการเรียนรู้ วชิาภาษาต่างประเทศ      ภาษาต่างประเทศ  

8 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ Application 17-เม.ย.-63 10.00 น. ครูผูส้อนกลุ่มสาระ 16 

  ในการเรียนรู้ วชิาวทิยาศาสตร์      วทิยาศาสตร์  

9 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ Application 17-เม.ย.-63 13.00 น. ครูผูส้อนกลุ่มสาระ 16 

  ในการเรียนรู้ วชิาสังคมศึกษา     สังคมศึกษาฯ  



10 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ Application 20-เม.ย.-63 10.00 น. ครูผูส้อนกลุ่มสาระ 18 

  ในการเรียนรู้ วชิาภาษาไทย     ภาษาไทย  

11 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การใช้ Application 21-เม.ย.-63 10.00 น. ครูผูส้อน CEP  34 

  ในการจดัการเรียนรู้ส าหรับครูต่างชาติ     ครูต่างชาติ  
 
 รูปแบบที ่4 การจัดครูพีเ่ลีย้งกลุ่มขนาดเลก็เพ่ือให้ช่วยเหลือกนั เช่น ครูในกลุ่ม Advance คอยดูแลช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแนะน าครูในกลุ่ม moderate ครูในกลุ่ม moderate คอยดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแนะน าครูในกลุ่ม 
beginner เป็นต้น 
กลุ่มครูพีเ่ลีย้งระดบัปฐมวยั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มครูพีเ่ลีย้งระดับประถมศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
กลุ่มครูพีเ่ลีย้งระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลุ่มครูพีเ่ลีย้งระดับมัธยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก  
เป้าหมายการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญล าปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นักเรียนโรงเรียนอสัสัมชัญล าปาง เป็นมนุษย์ทีไ่ด้รับการพฒันาครบทุกมิติตามแนวการศึกษานักบุญมงฟอร์ต                    

มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถด้านภาษาและการส่ือสาร เช่ียวชาญเทคโนโลย ีมีสุนทรียะ มีภาวะผู้น า              

เป่ียมด้วยจริยธรรม และความมีจิตสาธารณะ รักการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ 



ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามผู้ปกครองด้านความพร้อมทีม่ต่ีอการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

แบบสอบถาม ความพร้อมของผู้ปกครองต่อการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนอสัสัมชัญล าปาง 

ค าช้ีแจง  โรงเรียนอสัสัมชญัล าปาง ขอความร่วมมือผูป้กครองในการตอบแบบสอบถามความพร้อมของผูป้กครองท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 ใหก้บันกัเรียนในความปกครองของท่าน  

ระดับคะแนน 1-5  เพื่อแสดงระดบัความพร้อม ความรู้ ความเขา้ใจในระดบั  

                              5 มากท่ีสุด    4 มาก     3 ปานกลาง    2 นอ้ย    1 นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่1 

ล าดับ รายการ 
ระดับความพร้อม 

5 4 3 2 1 

1 ความพร้อมในดา้นส่ือ อุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
โนต้บุก๊ IPAD / Tablet /โทรศพัทมื์อถือ 

     

2 ความพร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต      

3 ความพร้อมในดา้นสถานท่ีเพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้แบบเป็นส่วนตวั      

4 ความพร้อมในการสนบัสนุนช่วยเหลือนกัเรียน      

5 ท่านสามารถใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนในกรณีท่ีนกัเรียนเกิดปัญหาทาง
เทคนิคในการใชเ้ทคโนโลยรีะหวา่งเรียนรู้ 

     

 

ตอนที ่2 

ข้อมูลและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   

1. นักเรียนอาศัยอยู่กบัใคร ....................................................................................................................................... 

2. ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะเพิม่เติม .................................................................................................................... 

หมายเหตุ  ช่องทางการส่ือสารของบ้านและโรงเรียนผ่านช่องทางดัง น้ี การติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต ์ 

www.acl.ac.th , SWIS app for student  และทาง  https://www.facebook.com/ACL2501/ 

http://www.acl.ac.th/
https://www.facebook.com/ACL2501/


เนอสเซอร่ี อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 

Series1 0.48 9.46 10.01 8.21 12.80 12.52 6.95 6.54 9.32 6.12 5.63 5.49 4.73 1.74
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จ านวนของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถามแยกตามระดบัช้ัน 

 
สรุปผลแบบสอบถามผู้ปกครองด้านความพร้อมในการเรียนรู้แบบออนไลน์ (จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช้ัน จ านวน จ านวน ช้ัน 

เนอสเซอร่ี 7 ป.4 94 

อ.1 136 ป.5 134 

อ.2 144 ม.1 88 

อ.3 118 ม.2 81 

ป.1 184 ม.3 79 

ป.2 180 ม.4 68 

ป.3 100 ม.5 25 

รวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 1,438 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถามแยกตามระดบัชัน้ของนกัเรยีน  จ านวนผูป้กครองที่ตอบแบบสอบถามมากที่สดุสามล าดบัแรกคือระดบั

ประถมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 184 คน ระดบัประถมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 180 คน และระดบัอนบุาล  1 จ านวน 136 คน ตามล าดบั 



95% 

5% 

ร้อยละของนักเรียนทีอ่าศัยกบัผู้ปกครอง หรือ บิดามารดา 

บิดา มารดา 

ลุงป้า น้าอา ปู่ ยา ตา ยาย 

 
สรุปผลแบบสอบถามผู้ปกครองด้านความพร้อมในการเรียนรู้แบบออนไลน์ (นักเรียนอาศัยอยู่กบัใคร) 

 
นักเรียนอาศัยอยู่กบัใคร จ านวน ร้อยละ 

นักเรียนอาศัยอยู่กบับิดา มารดา 1,360 94.58 

นักเรียนอาศัยอยู่กบัผู้ปกครองทีม่ใิช่บิดามารดา 
 (ปู่ ย่า ตา ยาย ลงุ ป้า น้า อา) 

78 5.42 

 
 
 

สรุปจ านวนนกัเรียนท่ีอาศยัอยูก่บับิดา จ านวน 1,360 คน จาก 1,438 คน คิดเป็นร้อยละ 94.58 และนกัเรียนท่ีอาศยัอยู่

กบัผูป้กครองท่ีมิใช่บิดา มารดา จ านวน 78 คน จาก 1,438 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42  



สรุปจ านวนและค่าร้อยละแบบสอบถามผู้ปกครองด้านความพร้อมในการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
 

ท่ี ค าถาม 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด ค่าเฉล่ีย ระดบั

คุณภาพ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

1 
ความพร้อมในดา้นส่ือ อุปกรณ์ 
อิเลคทรอนิคส์ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊/ 
IPAD 

18 1.25 63 4.38 310 21.56 601 41.79 445 30.95 79.37 มาก 

2 ความพร้อมของสัญญาณอินเตอร์เน็ต 17 1.18 55 3.82 284 19.75 616 42.84 465 32.34 80.28 มาก 

3 
ความพร้อมในดา้นสถานท่ีเพื่อใหน้กัเรียน
ไดเ้รียนรู้แบบเป็นส่วนตวั 

24 1.67 69 4.80 361 25.1 582 40.47 401 27.89 77.63 มาก 

4 
ความพร้อมในการสนบัสนุนช่วยเหลือ
นกัเรียน 

27 1.88 73 5.08 323 22.46 578 40.19 437 30.39 78.43 มาก 

5 
ท่านสามารถใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนใน
กรณีท่ีนกัเรียนเกิดปัญหาทางเทคนิคใน
การใชเ้ทคโนโลยรีะหวา่งเรียนรู้ 

69 4.80 125 8.69 439 30.53 487 33.87 317 22.04 71.94 มาก 

รวม   6.94   19.82   23.88   39.83   28.72 77.53 มาก 
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นอ้ยท่ีสดุ นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

ความพรอ้มในดา้นสื่อ อปุกรณ ์อิเลคทรอนิคส ์เช่น คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ก/ IPAD 1.25 4.38 21.56 41.79 30.95

ความพรอ้มของสญัญาณอินเตอรเ์น็ต 1.18 3.82 19.75 42.84 32.34

ความพรอ้มในดา้นสถานท่ีเพื่อใหน้เัรียนไดเ้รียนรูแ้บบเป็นสว่นตวั 1.67 4.80 25.1 40.47 27.89

ความพรอ้มในการสนบัสนนุช่วยเหลือนกัเรียน 1.88 5.08 22.46 40.19 30.39

ท่านสามารถใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนในกรณีท่ีนกัเรียนเกิดปัญหาทางเทคนิคในการ
ใชเ้ทคโนโลยีระหวา่งเรียนรู ้ 4.80 8.69 30.53 33.87 22.04

ค่าร้อยละแสดงความพร้อมของผู้ปกครองทีม่ีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

สรุปผลแบบสอบถามดา้นความพร้อมของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ พบวา่ค่าร้อยละสูงสุดคือดา้นสัญญาณอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ  

80.28   ความพร้อมในดา้นส่ือ อุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊/ IPAD คิดเป็นร้อยละ 79.37 ความพร้อมในการสนบัสนุนช่วยเหลือนกัเรียนคิดเป็น

ร้อยละ 78.43 ความพร้อมในดา้นสถานท่ีเพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้แบบเป็นส่วนตวัคิดเป็นร้อยละ  77.63 และความสามารถใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนในกรณีท่ี

นกัเรียนเกิดปัญหาทางเทคนิคในการใชเ้ทคโนโลยรีะหวา่งเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 71.94 ตามล าดบั 



 


