
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐมเขต 2 

กำรตรวจสอบควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 

กลุ่มพุทธมณฑล 

 
๑. ในกรณีสถำนกำรณ์แพร่ระบำตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid 1๙) ยังไม่เข้ำสู่สถำนกำรณ์
ปกติ โรงเรียนในสังกัดของท่ำนมีควำมพร้อมในกำรเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎำคม ๒5๖๓ มำกน้อยเพียงไร 
 ๑.1. จ ำนวนโรงเรียนท้ังหมดจ ำนวน......8........โรง 
 ๑.๒. มีควำมพร้อมเปิดเรียนจ ำนวน........8........โรง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๑.๓. ไม่มีควำมพร้อมเปิดเรียนจ ำนวน.......-.......โรง คิดเป็นร้อยละ.........-......... 
 
๒. ในกรณีสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ยังไม่เข้ำสู่สถำนกำรณ์
ปกติ มีจ ำนวนโรงเรียนที่มีครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
 ๒.1 จ ำนวนโรงเรียนท่ีครูมีควำมพร้อมจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลจ ำนวน 8 โรง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 ๒.๒.จ ำนวนโรงเรียนท่ีครูไม่มีควำมพร้อมจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลจ ำนวน  -   โรง คิดเป็นร้อยละ – 
 
3. ควำมพร้อมของจ ำนวนครัวเรือนที่ร่วมกับโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
 

จ ำนวนโรงเรียนใน 
สังกัด สพท. 

(กลุ่มพุทธมณฑล) 

จ ำนวนครัวเรือน 
ท้ังหมด 

ข้อมูลควำมพร้อมของ 
ผู้ปกครองเป็นรำยครัวเรือน 

สำเหตุท่ีไม่พร้อม 
พร้อม 

(ครัวเรือน) 
ไม่พร้อม 

(ครัวเรือน) 
8 โรงเรียน 2,370 2,112 258 - ไม่มีอุปกรณ์กำรรับชมทำงไกล  

- ไม่มีกล่อง  
- ไม่มีจำนรับสัญญำณ        
- ไม่มี internet 

 
๔. ควำมพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภำคเรียน วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖3 
     ๔.๑ จ ำนวนนักเรียนมีควำมพร้อมท่ีจะเรียนในวันท่ี 1  กรกฎำคม ๒๕๖๓ จ ำนวน 2,212 คน               
คิดเป็นร้อยละ 89.11 
     ๔.๒ จ ำนวนนักเรียนท่ียังไม่มีควำมพร้อม (กำรเข้ำถึงกำรใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ) ท่ีจะเรียนในวันท่ี 
1  กรกฎำคม ๒๕63 จ ำนวนคน 258 คิดเป็นร้อยละ 10.88  เพรำะ ไม่มีอุปกรณ์กำรรับชมทำงไกล ไม่มี
กล่อง ไม่มีจำน ไม่มีinternet กล่องรับสัญญำณเก่ำ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักเรียนในบ้ำน กรณีท่ีมี
นักเรียนมำกกว่ำ 1 คนต่อ 1 บ้ำน 
 
๕. จำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบันในพื้นที่ ท่ำนคิดว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในวันที่ 1 กรกฎำคม 
๒563  จะมีรูปแบบในลักษณะใด 
     ๕.๑ จัดกำรเรียนกำรสอนปกติให้นักเรียนมำเรียนท่ีโรงเรียน (Onsite) จ ำนวน 5  โรง คิดเป็นร้อยละ 62.5 
     ๕.๒ จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน แบบปกติให้นักเรียนมำเรียนท่ีโรงเรียน (Onsite) ร่วมกับเรียนผ่ำน 



ทีวี  (ON-AIR)  และหรือ  (ONLINE) จ ำนวน 3  โรง คิดเป็นร้อยละ 37.5 
     ๕.๓ จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน ระหว่ำงกำรเรียนผ่ำนทีวี (ON-AR) และหรือ (ONLINE)  
  จ ำนวน........-.....โรง คิดเป็นร้อยละ ....-..... 
 
6. ปัญหำ/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
     6.1 ด้ำนควำมพร้อมของระบบของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
 ปัญหำ/อุปสรรค  
ช่องรับชม DLTV ไม่ดี website ล่ม  
บำงครอบครัวไม่มีอุปกรณ์ในกำรรับสัญญำณ 
ผู้ปกครองต้องไปท ำงำน ไม่มีเวลำดูแลบุตรหลำน 
 ข้อเสนอแนะ 
 -     ทดสอบควำมพร้อมก่อนกำรทดลองกำรจัดกำรเรียนกำรสอน DLTV 
 -      ใช้วิธีกำรดูย้อนหลัง  
 -      คุณครูออกเยี่ยมบ้ำนและให้ควำมช่วยเหลือในกำรจูนช่องสัญญำณ 
 -      ให้นักเรียนท ำใบงำนเท่ำท่ีสำมำรถจะท ำได้ ไม่ต้องคร่ ำเคร่งมำกเกินไป 
     6.2 ด้ำนควำมพร้อมของครู 
 ปัญหำ/อุปสรรค  
ครูขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปรับกำรรับสัญญำณช่องทีวี 
 ข้อเสนอแนะ 
 -    ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องระบบสัญญำณ DLTV จำกคู่มือท่ีส่วนกลำงจัดท ำหรือคลิปวีดีโอ 
     6.3 ด้ำนควำมพร้อมของผู้ปกครอง 
 ปัญหำ/อุปสรรค   
ผู้ปกครองบำงส่วนต้องท ำงำนเต็มเวลำเพื่อหำเล้ียงชีพ นักเรียนบำงส่วนจึงต้องอยูก่ับญำติ นักเรียนบำงคนอยู่
บ้ำนคนเดียว ผู้ปกครองท ำงำนไม่เป็นเวลำ จึงไม่มีเวลำดูแลนักเรียน 
ผู้ปกครองอำยุมำก ขำดทักษะกำรใช้เทคโนโลยี อ่ำนหนังสือไม่ออก ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ทบทวนควำมรู้ให้
นักเรียนได้ 
 ข้อเสนอแนะ 
-    ครูด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน พบปะ พูดคุย ให้ค ำแนะน ำเป็นรำยบุคคล 
ครูจัดท ำใบควำมรู้ตำมพื้นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักเรียน 
ประสำนท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น โทรศัพท์  กลุ่มไลน์ face book  
     6.4 ด้ำนควำมพร้อมของนักเรียน 
 ปัญหำ/อุปสรรค  
นักเรียนเรียนไม่ทัน ครูปลำยทำงสอนเร็ว ไม่เข้ำใจเนื้อหำ 
นักเรียนอยู่ต่ำงจังหวัด ไม่สำมำรถติดต่อได้ 
นักเรียนไม่สำมำรถรับชมได้ เนื่องจำกอุปกรณ์รับชมไม่เพียงพอและเป็นกล่องสัญญำณรุ่นเก่ำ 
นักเรียนบำงส่วนต้องช่วยผู้ปกครองท ำงำน เช่น รับจ้ำง ขำยของ ท ำโรงงำน ก่อสร้ำง 
 
  



 ข้อเสนอแนะ 
ครูด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน พบปะ พูดคุย ให้ค ำแนะน ำเป็นรำยบุคคล 
ครูจัดท ำใบควำมรู้ตำมพื้นฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักเรียน 
 

              ลงช่ือ     ผู้รำยงำน 
                  (นำงสำวเกริน ช้อยเครือ) 
                      ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



สรุปรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563   
กลุ่มพุทธมณฑล จ ำนวน 8 โรงเรียน 

 
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โรงเรียน กำรด ำเนินกำร 
On site 1. บ้ำนคลองโยง 

2. วัดสำลวัน 
3. บ้ำนคลองสว่ำง
อำรมณ์ 
4. บ้ำนคลองมหำสวัสด์ิ 
5. วัดสุวรรณำรำม  

เนื่องจำกเป็นโรงเรียนขนำดเล็ก มีอำคำร
เรียนมำกกว่ำจ ำนวนนักเรียน จึงจัดกำรเรียน
กำรสอนปกติ ให้นักเรียนมำเรียนท่ีโรงเรียน 
โดยบริหำรจัดกำรตำมระเบียบของกระทรวง
สำธำรณสุข มีกำรเว้นระยะห่ำง  

On site + On air  1. พระต ำหนักสวน
กุหลำบมหำมงคล 
2. วัดมะเกลือ 
3. บุณยศรีสวัสด์ิ 
 

จัดกำรเรียนกำรสอนแบบผสมผสำน  
- On site โดยก ำหนดให้แต่ละระดับช้ัน 
มำเรียนสลับกัน แบ่งนักเรียนกระจำยออก 
ห้องละไม่เกิน 20 คน โดยกระจำยครู 
เข้ำช่วยจัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกช้ัน 
ยึดนโยบำยกำรเว้นระยะห่ำง ตำมระเบียบ 
ของกระทรวงสำธำรณสุข 
ปฐมวัย : นักเรียนมำเรียนทุกวัน เนื่องจำก 
เด็กเล็ก มีอุปสรรคในกำรเรียนกำรสอน 
ท่ีบ้ำนค่อนข้ำงเยอะเพรำะเป็นช่วงวัย  
ป.1-3 : นักเรียนมำเรียนวนัเว้นวนั มีใบงำน 
ให้กลับไปทบทวนและเรียน DLTV ท่ีบ้ำน 
ป.1-4 : นักเรียนมำเรียนสัปดำห์ละ 2 วัน 
มีใบงำนให้กลับไปทบทวนและเรียน DLTV  
ท่ีบ้ำน 
- On air นักเรียนท่ีไมไ่ด้มำเรียนท่ีโรงเรียน 
ตำมปกติ ครูมีใบงำนให้นักเรียนเรียน DLTV  
อยู่บ้ำน 

 
 


