
  



แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) 
ระหว่างวันที.่...10....เดือน....พฤศจิกายน....ถึงวันที.่...13...เดือน......พฤศจิกายน.... พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน.....ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์......... 
 

1. สถานการณ์ 
สถานศึกษาทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน และได้รับการพิจารณา

อนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดให้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยมีมาตรการให้นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือ
บ่อยๆ มีการท าความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน และท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
การสอน การฝึกปฏิบัติ ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล              
การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพ่ือลงพ้ืนที่เพ่ือก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการ   
ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ภาคเรียนที่ 
1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563) ระหว่างวันที่ 10 – 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ 
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 18 แห่ง ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อสถานศึกษา อ าเภอ สังกัด 
1 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง กมลาไสย สพฐ. (สพป.กส.1) 
2 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ดอนจาน สพฐ. (สพป.กส.1) 
3 โรงเรียนวังยางวิทยาคาร ฆ้องชัย สพฐ. (สพป.กส.2) 
4 โรงเรียนนาค้อวิทยาคม ห้วยเม็ก สพฐ. (สพป.กส.2) 
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง ห้วยผึ้ง สพฐ. (สพป.กส.3) 
6 โรงเรียนบ้านนาคู นาคู สพฐ. (สพป.กส.3) 
7 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เมือง สพฐ. (สพม.24) 
8 โรงเรียนสามชัย  สามชัย สพฐ. (สพม.24) 
9 โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ สหัสขันธ์ สช. 

10 โรงเรียนอนุบาลปรีดี ค าม่วง สช. 
11 โรงเรียนเอกปัญญา สมเด็จ สช. 
12 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล  ยางตลาด สพฐ. (สศศ.) 
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน ท่าคันโท สอศ. 
14 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง เขาวง สอศ. 
15 กศน.อ าเภอหนองกุงศรี หนองกุงศรี กศน. 
16 กศน.อ าเภอนามน นามน กศน. 
17 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดปฐมแพงศรี  ร่องค า พ.ศ. 
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก กุฉินารายณ์  พ.ศ. 
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1.1 การจัดกลุ่มสถานศึกษาตามสถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เฉพาะ
สถานศึกษาท่ีลงพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 10-13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จ านวน 18 แห่ง 

 
 

สังกัด 
สถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา 18 แห่ง 

สถานศึกษา (แห่ง) สีขาว –สีเขียว (แห่ง) สีเหลือง-สีส้ม (แห่ง) สีแดง (แห่ง) 
สพฐ. 9 9 - - 
สอศ. 2 2 - - 
สช. 3 3 - - 

กศน. 2 2 - - 
พศ. 2 2 - - 
รวม 18 18 - - 

  

 1.2 การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 16 แห่ง   
               1.2.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ..............16..............แหง่ 
               1.2.2 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน.........-.............แห่ง 
               1.2.3 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air .............-..............แห่ง 
               1.2..4 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ................................................................................ )  ........-.......แห่ง 
 
         1.3 รายชื่อสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปิดเรียน หรือที่มีผู้เรียนติดเชื้อยืนยัน (ถ้ามี) 
 

 

ชื่อสถานศึกษา 
 

สังกัด จ านวนผู้เรียน 
ที่ติดเชื้อยืนยัน (คน) 

   
   

 

2. การด าเนินงานตามแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา   
จ านวน 18 แห่ง พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์                           

2.1. จ านวนสถานศึกษาที่ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุฯ  
      (เฉพาะสถานศึกษาที่ลงพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 10-13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 

 
 

สังกัด จ านวนสถานศึกษาที่ได้จัดท าแผนเผชิญเหตุฯ (แห่ง) 
สถานศึกษา จัดท าแผนฯแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 

สพฐ. 9 6 1 2 
สอศ. 2 2 - - 
สช. 3 3 - - 

กศน. 2 2 - - 
พศ. 2 - - 2 
รวม 18 13 1 4 
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2.2 ผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ในสถานศึกษา  

เนื่องจากสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่พบผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 90 วัน ดังนั้น จึงไม่ได้
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่ด าเนินการ        
ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และคู่มือ          
การปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 
3. ปัญหาอุปสรรค 

1) สถานศึกษาขาดงบประมาณในการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรการฯ 
2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ/ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
3) ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
4) ผู้เรียนขาดความตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

4. ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนและเน้นย้ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) อย่างเคร่งครัด  
2. สนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID–19) ให้กับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน สื่อ อุปกรณ ์นวัตกรรมทางการศึกษา ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน ให้กับสถานศึกษา 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน   

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) อย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

  



 

  



 

 

 

  









 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

  

















 

  



 

  









 



 







 



 


