
การจัดการเรียนการสอนเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ในรูปแบบ ABCM Learning Online ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
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Input : ABCM 
 A : Awareness   

ความตระหนัก ของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง และทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง 
เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความจำเป็นจะต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีและทุกเวลา  

  

 B : Budget   
งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานบริหารวิชาการ 
 

 C : Communication / Collaboration 
  Communication 
  การส่ือสารสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
       Collaboration  
  ความร่วมมือในด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครอง และการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนัระหว่างครูและผู้ปกครอง ครู
และนักเรียน 

 

 M : Material / Man / Management  
  Material  

สำรวจ/จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  Man 
  คน การจัดทีมงาน ทีมบริหาร ทีม ICT ทีมจัดการเรียนรู้ ทีมสนับสนุนการสอน และทีมนิเทศ 

โดยจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
  Management  
  การบริหารจัดการ การจัดโครงสร้างองค์กร  
Process 
 ระยะที่ 1 

1. ขั้นการวางแผน 1  (Planning 1)  
1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์และความพร้อมของโรงเรียน 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง (Brainstorming) วิเคราะห์สถานการณ์และความพร้อม
ของโรงเรียน ประกอบไปด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานท้ัง 4 ฝ่าย หัวหน้าโครงการห้องเรียน และหัวหน้างานฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  

1.2 วางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในรูปแบบ ABCM Learning Online โดยใช้ 
Facebook Live  

1) จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และสังคมศึกษา  

2) จัดช้ันเรียน / ติดต่อผู้ปกครองเข้า LINE กลุ่มห้องเรียนเพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ปกครองและนักเรียน 
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3) พัฒนาระบบการเรียนการสอน ABCM Learning Online ของโรงเรียน 
4) สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
5) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะครูในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ รูปแบบ Online Live Classroom  โดยใช้โปรแกรม OBS เช่ือมต่อกับ 
Facebook Live  

6) กำหนดครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ัน (Teacher Model) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดทำ
ตารางสอน Online Live Classroom สร้าง Facebook Group เป็นกลุ่มระดับช้ันเรียน 
ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ( ABCM Online G1 – 
ABCM Online G6 ) 

7) จัดเตรียมอุปกรณ์ด้าน ICT สร้างห้องเรียน Online Live Classroom จำนวน 6 
ห้องเรียน ตามกลุ่มระดับช้ัน เพื่อใช้เป็นห้องส่งสัญญาณ 

8) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงคณะครู/ผู้ปกครอง/นักเรียน ให้สมัครลงทะเบียนเข้า  
เป็นสมาชิกใน Facebook Group ในระดับช้ันของตนเองครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ัน 
(Teacher Model) ส่งกำหนดการสอน Online Live Classroom เพื่อแจ้งให้คณะครู/
นักเรียน/ผู้ปกครอง ทราบและเตรียมความพร้อมในการเรียน 

9) ทดสอบระบบการเรียนการสอน ABCM Learning Online  
2. ขั้นตอนการปฎิบัติ 1 (Action 1) 
ครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ัน (Teacher Model) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ออนไลน์ รูปแบบ Online Live Classroom  ตามกำหนดการสอนท่ีได้วางแผนไว้ 
3. ขั้นตอนการสังเกต1 (Observation 1)  
ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้าโครงการ ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

เพื่อสอบถามปัญหา ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน พบว่าครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ัน ป.1 ยัง
ไม่สามารถใช้โปรแกรม OBS เพื่อเช่ือมต่อกับ Facebook Live และใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ไม่คล่อง จึงได้จัด
ทีมงานฝ่าย ICT เข้าไปช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือครูขณะทำการสอน  

4. ขั้นตอนการสะท้อนผล 1 (Reflection 1)  
ครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น (Teacher Model) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สะท้อนผลการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ Online Live Classroom  พบว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้  Facebook 
Live เหมาะสำหรับนักเรียนช้ันประถมต้น แต่มีข้อจำกัดในด้านการโต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียนในขณะสอน 
ควรพัฒนาครูให้ใช้โปรแกรมท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนแบบส่ือสาร 2 ทางได้ 

ระยะที่ 2  
1. ขั้นการวางแผน 2  (Planning 2)  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง (Brainstorming) วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในระยะท่ี 1 ประกอบไปด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานท้ัง 4 ฝ่าย หัวหน้าโครงการห้องเรียน และหัวหน้า
งานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน เพื่อนำผลมาวางแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระยะท่ี 
2 เนื่องจากการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละระดับช้ันของแต่ละโครงการ มีศักยภาพในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน จึง
เลือกรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในและโครงการ และจัดห้องเรียนออนไลน์จาก
เดิม 6 ห้องเรียน เป็น 24 ห้องเรียน  ดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่มของแต่ละ
ห้องเรียนเพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องทางในการเรียนออนไลน์ ดังนี้ 
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1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพแบบองค์รวม ช้ัน ป.1-3 ใช้ Facebook Live 
ช้ัน ป.4 - ป.6 ใช้โปรแกรม VOOV 

2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ทุกระดับช้ันใช้โปรแกรม VOOV 
3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.1-3 ใช้ Facebook Live ช้ัน ป.4 - ป.6 ใช้

โปรแกรม Google meet 
4) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ทุกระดับช้ันใช้

โปรแกรม VOOV 
2. ขั้นตอนการปฎิบัติ 2 (Action 2) 

ครูผู ้สอนในแต่ละโครงการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
รูปแบบ ABCM Learning Online ตามวางแผนท่ีวางไว้ โดยใช้ตารางการเรียนการสอนตามปกติ 

3. ขั้นตอนการสังเกต 2 (Observation 2)  
ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ และหัวหน้าโครงการ ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ เพื่อสอบถามปัญหา ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นิเทศติดตามจากบันทึกการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายวันของครูผู้สอน พบว่าการจัดการเรียนการสอนในวันแรก มีปัญหาในการเข้าถึง
โปรแกรม VOOV ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 เนื่องจากนักเรียนยังเป็นชั้น เด็กเล็ก ไม่คุ ้นชินกับการใช้
โปรแกรม จึงได้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขณะเรียนอยู่ที่บ้าน อีกทั้ง สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตบางจุดไม่เสถียร ทำให้การเรียนการสอนไม่ลื่นไหล จึงได้ประสานงานไปยังบริษัท 3BB ให้ส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจเช็คสัญญาณ และติดต้ังระบบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตในห้องเรียนท่ีใช้เป็นห้องเรียนต้น
ทาง จำนวน 24 ห้องเรียน 

4. ขั้นตอนการสะท้อนผล 2 (Reflection 2)  
ครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ABCM Learning Online ผ่านแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนของนักเรียนใน 
ด้านวัสดุ - อุปกรณ์ในการเรียน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เวลาในการดูแลนักเรียนในขณะเรียนออนไลน์  
ผู้ปกครอง ถึงแม้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ในบางระดับชั้น แต่การจัดการเรยีน
การสอนออนไลน์  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และสามารถทบทวนบทเรียนได้ตามท่ีต้องการ  
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Output  

 Student : นักเรียน   

1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตารางแสดงค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  
 

 ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 รวมเฉลี่ย 
ไทย 85.17 71.76 50.72 54.35 49.33 62.59 62.32 
คณิต 95.80 69.13 68.94 65.25 44.95 54.90 66.50 
อังกฤษ 70.50 52.51 53.17 58.33 46.80 56.02 56.23 
สังคม - 51.51 50.70 41.90 52.37 56.07 63.14 
วิทย์ - 70.33 46.17 51.42 48.33 56.69 54.59 
รวมเฉลี่ย 83.83 63.05 53.94 54.25 48.36 57.26 60.56 

 

  จากตาราง แสดงค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ คือ นักเรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 ขึ้นไป หากดูในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ยทั้งโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเป้าหมาย แยกเป็นรายชั้น         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ หากแยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มสาระสังคม
ศึกษาและกลุ่มสาระภาษาไทย ตามลำดับ 
 

1.2  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ABCM Learning Online โรงเรียน
อนุบาลเชียงใหม่ 

 

ด้านครูผู้สอน / บุคลากร 
 

ประเด็นการประเมิน �̅� แปลผล 
ครูผูส้อนมีความรู้ความเข้าใจตรงตามวิชาท่ีทำการสอนในเน้ือหาวิชาท่ีสอนเป็นอย่างดี 4.64 มากที่สุด 
ครูผูส้อนมีการแจ้งกำหนดการสอนก่อนการเรียนการสอนออนไลน์ 4.57 มากที่สุด 
ครูผูส้อนจัดเตรียมแผนการสอน สื่อ กิจกรรมและใบงานก่อนการสอนออนไลน์ทุกครั้ง 4.24 มาก 
ครูผูส้อนมีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี 4.36 มาก 
ครูผูส้อนมีการนำเสนอเน้ือหามีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.36 มาก 
ครูผูส้อนมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีความโดดเด่นน่าสนใจและหลากหลายมี
ความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 4.42 มาก 

การใช้น้ำเสียง ภาษา และการสื่อสารของครูผู้สอนผ่านการสอนออนไลน์สามารถเข้าใจได้ง่าย 4.45 มาก 
ครูมีการทดสอบนักเรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจได้อย่างเหมาะสมตรงตามเน้ือหาที่สอน 4.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.44 มาก 
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จากตารางพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านครูผู้สอน/บุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.44 โดยมีความพีงพอใจในด้านครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจตรงตามวิชาท่ีทำการสอนในเนื้อหาวิชา
ท่ีสอนเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ครูผู้สอนมีการแจ้งกำหนดการสอนก่อนการเรียนการสอน
ออนไลน์ ครูมีการทดสอบนักเรียนในด้านความรู้ ความเข้าใจได้อย่างเหมาะสมตรงตามเนื้อหาที่สอน 
ตามลำดับ 

ด้านระบบเทคโนโลยี/เคร่ืองมือสื่อสาร (วัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมือ) 
 

ประเด็นการประเมิน �̅� แปลผล 
โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเหมาะสมกับการสอนออนไลน์ 4.23 มาก 
โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 4.22 มาก 

โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารที่มีคุณภาพใชง้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.90 มาก 

โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยและตอบสนอง
ต่อสื่อการสอนของคร ู 4.00 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.08 มาก 
 

จากตารางพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านระบบเทคโนโลยี/เครื่องมือส่ือสาร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 โดยมีความพีงพอใจในด้านโรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
เหมาะสมกับการสอนออนไลน์ มากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ
ส่ือสารเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และโรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ
ส่ือสารท่ีทันสมัยและตอบสนองต่อส่ือการสอนของครูตามลำดับ 

Teacher : ครูผู้สอน 

1. ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
1.1 ความรู้ความสามารถในด้าน ICT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 1 
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จากภาพ พบว่าการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ ABCM Learning Online ในระยะที่ 1 ครูผู้สอน
ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ระดับปานกลาง ระดับมากที่สุด ระดับน้อยและน้อยที่สุด ตามลำดับ  เมื่อเข้าสู ่ระยะที่ 2 ครูมีความรู้
ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์เพิ่มขึ้น  

 
1.2 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 

 
จำนวนและค่าร้อยละของนวัตกรรม ส่ือการเรียนการสอนท่ีครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ABCM Learning online 
 

นวัตกรรม ส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีใช้จัดการเรียนการสอน 

จำนวนครู ร้อยละ 

Power Point 97 76.40 
คลิปวีดีโอท่ีนำมาจากแหล่งเรียนรุ้ต่างๆ 34 26.80 
บัตรภาพ นิทาน ใบงาน 87 68.50 
อื่นๆ 23 18.40 

 

 จากตารางพบว่า ครูผู้สอนมีนวัตกรรม และส่ือการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ 
ABCM Learning Online ด้วยการสร้างส่ือด้วยโปรแกรม Power Point จำนวนท้ังส้ิน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.40  ซึ่งเป็นการใช้สื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคือ 
บัตรภาพ นิทาน ใบงาน  มีครูผู้สอนท่ีนำมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน จำนวนท้ังส้ิน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 
68.50  คลิปวีดีโอท่ีนำมาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีครูผู้สอนท่ีนำมาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน จำนวนท้ังส้ิน 
34  คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 และการใช้นวัตกรรมและส่ืออื่นๆ นำมาใช้จัดการเรียนการสอน จำนวนท้ังส้ิน 
23  คน คิดเป็นร้อยละ 18.40    
 

 


