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บทสรุปผู้บริหาร 

เรื่อง  การตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
                     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
                     ชายแดนไทย-เมียนมาร์ เดือนพฤศจิกายน 2563  

ผู้รายงาน นุติยาพร  วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 การตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และมาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชายแดนไทย-เมียนมาร์                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชายแดนไทย-เมียนมาร์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ใน 8 อ าเภอ ๆ ละ 1 แห่ง ของสังกัด 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.1โรงเรียนด่านสิงขร อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 1.2โรงเรียนบ้าน  
ทุ่งตาแก้ว อ าเภอทับสะแก 1.3โรงเรียนบ้านเขามัน อ าเภอบางสะพาน และ 1.4โรงเรียนบ้านทองอินทร์ อ าเภอ    
บางสะพานน้อย และ 2.ส านักงานเขคพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 2.1
โรงเรียนอานันท์ อ าเภอหัวหิน 2.2โรงเรียนบ้านวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยย้อยอุปถัมภ์) อ าเภอปราณบุรี 2.3โรงเรียน 
บ้านหนองเป่าปี่ อ าเภอสามร้อยยอด และโรงเรียนบ้านยางชุม อ าเภอกุยบุรี ระยะเวลาในการตรวจ ติดตามวันที่ 2-16 
พฤศจิกายน 2563 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตาม
มาตรการการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)                     
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการด าเนินงาน 

 1. ด้านสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนหรือสถานศึกษา โรงเรียนพ้ืนที่
ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ไม่มีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรงเรียนอยู่ในกลุ่มสีขาว-สีเขียว และมีรูปบแบบการเรียนการสอนปกติ 
  2. ด้านการด าเนินการตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของหน่วยงานงานต้นสังกัด/ราชการ
ก าหนด โรงเรียนส่วนมากอยู่ระหว่างจัดท าแผนเผชิญเหตุและเตรียมด าเนินการ จ านวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.00 
และมีแผนเผชิญเหตุและพร้อมด าเนินการ จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.00                                                            
   3. ด้านการปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในสถานศึกษา ภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ระดับมาก (Mean=4.36, SD=0.11) มาตรการที่มี   
การปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด จ านวน 8 มาตรการ ได้แก่ 1.มีมาตรการในการคัดกรองวัดไข้
ผู้เรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษา 2.มีมาตรการที่เข้มงวดให้ผู้เรียนต้องใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา 3.มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4.มีมาตรการเข้มงวด
ให้ผู้เรียนต้องล้างมือบ่อย ๆ 5.มีการจัดเว้นระยะห่างในห้องเรียนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 6.มีการเปิดหน้าต่าง ประตูห้องเรียนเพ่ือระบายอากาศตอนพักเที่ยง หรือ
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ช่วงไม่มีการเรียนการสอนในห้องนั้น 7.มีมาตรการลดการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก เช่น เข้าค่าย กีฬาสี             
การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ฯลฯ และ 8.มีมาตรการลดความแออัดของผู้เรียนในการใช้ พ้ืนที่ส่วนรวมร่วมกัน เช่น   
สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องสมุด ฯลฯ ส าหรับมาตรการที่โรงเรียน มีการปฏิบัติระดับน้อย  (Mean=2.12, 
SD=0.35) ได้แก่ มีการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสหรือบริเวณส่วนรวมที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู  
  4. ด้านปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการการป้องกัน     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพรวม พบว่า โรงเรียนส่วนมากขาดงบประมาณ  
ในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการ ฯ จ านวน 8 แห่ง (ร้อยละ 100) รองลงมา เรื่อง อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 แห่ง (ร้อยละ 12.50) ทั้งนี้ 
โรงเรียนทุกแห่งจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินงานตามมาตรการ อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งวัสดุที่สิ้นเปลือง ได้แก่ 1.หน้ากากอนามัย เพ่ือส ารองไว้ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีมาโรงเรียน 2.เครื่องวัดอุณภูมิ 3.เจล
แอลกอฮอล์ 4.แอลกอฮอล์ 5.น้ ายาท าความอาด และ 6.เครื่องหมายต่าง ๆ ที่แสดงเก่ียวกับการเว้นระยะห่าง ส าหรับ
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มี จ านวน 1 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบ้านเขามัน อ าเภอบางสะพาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โรงเรียนมี
อาคารเรียนเพียง 1 อาคาร (2 ชั้น) 1 ห้องเรียน แบ่งเป็น 2 ชั้นปี 

   ส าหรับการเสนอแนะเพ่ือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีดังนี ้
    1. การรายงานข้อมูลผ่านระบบทาง Website: covid.moe.go.th อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา       
ที่ก าหนดและรายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดด้วย  

2. การจัดท าแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของครูและผู้มีส่วนเกี่ยข้อง 
    3. การขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลชุมชน หรือ อบต.ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากโรงเรียน    
อยู่ในพ้ืนที ่ชายแดนไทย-เมียนมาร์  
  4. การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่ม G กรณีท่ีมีการเดินทางข้ามพ้ืนที่ไทย-เมียนมาร์ 
  5. การแจ้งอุณภูมิแก่นักเรียนทุกครั้งที่มีการตรวจวัดอุณภูมิ 

6. การให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดหน้ากากส าหรับการน ามาใช้อีกครั้ง  

 

 

 

 
 


