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เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงป ระกาศนโยบายและ
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการ
จัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562  เรื่อง นโยบาย
และจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม)      
เพ่ือให้การตรวจราชการ เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานภารกิจของหน่วยงานทาง
การศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามหลักการบริหารราชการแบบบูรณาการและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น ๆ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
พ.ศ.2560 และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา  ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง     
2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ 5) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 31/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564  เรื่อง หมายหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ และค าสั่ง ที่ สป. 38 /2564  ลงวันที่ 15 
มกราคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตาม
นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้การตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
 
 

/ส านักงาน... 

รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ของ นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน  2564   
 ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) 

.......................................... 
วันพุธที ่23 มิถุนายน 2564 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ณ หน่วยรับตรวจและสถานศึกษา อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และอ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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  ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 ประสานแจ้งก าหนดการลงพ้ืนที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวัลลพ  สงวนนาม)  ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2564 ในพ้ืนที่      
เขตตรวจราชการที่ 5  โดยลงพ้ืนที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564   
 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนการศึกษา
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมี
รายละเอียดก าหนดการ ดังนี้ 

 
 เวลา 08.30 - 10.00 น.    ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
           ณ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 เวลา 10.00 - 12.00 น.    ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
                                                    และติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรค 
                                                         ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
     และโรงเรียนในสังกัด 
 เวลา 13.00 - 14.00 น.    ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
           ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชมุพร 
 เวลา 14.00 – 15.00 น.  ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
           ณ  ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 เวลา 15.00 – 16.30 น.  ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตาม
     การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการการป้องกันโรค 
                                                         ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
     ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2  
     และโรงเรียนในสังกัด 
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นายวัลลัพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพ้ืนที่ตรวจราชการตามนโยบาย

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และติดตามการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เขตตรวจราชการที่  5  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้แทนจากส านักงานศึกษาธิการภาค 5 หัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ สนับสนุนและประสานการตรวจ 
ราชการติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

พร้อมคณะตรวจเยี่ยม (ส่วนกลาง) 
 - นายเลอศักดิ์ รัชณาการ   รองผู้อ านวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 
 - นายสันติพงศ์  บัวทองเรือง พนักงานราชการ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
 

คณะตรวจเยี่ยม ส านักงานศึกษาธิการภาค 5  
 - นางสาวฉวีวรรณ  สุวรรณภักดี นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 - นางสาวปิยะวรรณ  มากหอม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 

ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสถานศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประเด็นการตรวจราชการ การจัดการเรียน
การสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา      
(COVID-19)  จ านวน 5 แห่ง  
  1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  และโรงเรียนในสังกัด 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และติดตามการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

นายวัลลพั สงวนนาม นายสันตภิทัร โคจจีลุ  
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4) ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และโรงเรียนโรงเรียนตลาดหนองหวาย  
    อ าภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและสถานศึกษา
ในพ้ืนทีจ่ังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย           
 - นายสันติภัทร  โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 - นายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 - นายประพัทธ์  รัตนอรุณ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร   
 - ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย   ผู้อ านวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
 - นายประทีป  ทองด้วง   ผู้อ านวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  
 - นายสพล ชูทอง ผู้อ านวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
 - นางนฤมล  แย้มศรี รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 
 - นายส ารวย  ภักด ี  รอง ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
 - ดร.สุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อ านวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
 - นายศรีสินธิ์  ศรีนภาดร    รองผู้อ านวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
 - นางจิรฉัตร  ไชยสกุล    รองผู้อ านวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
 - นางสุริยา เครือรัตน์ รองผู้อ านวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

 

 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 , 2, 3 และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี  ร่วมให้การต้อนรับ ประสานการตรวจ 
ติดตาม กับสถานศึกษาหน่วยรับตรวจราชการ ให้การสนับสนุนและร่วมมือ  เป็นอย่างดี  
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รายงานการด าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียน การสอนและการด าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข  

มาตรก่อนเปิดเรียน 1) สถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ที่
เว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school 2) นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครอง
ป ร ะ เมิ น ค ว า ม เสี่ ย ง ผ่ า น ร ะ บ บ  Thai Save Thai ที่ แ อ ป พ ลิ เค ชั่ น  ไท ย เซ ฟ ไท ย  ห รื อ เว็ บ ไซ ต์ 
https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php 3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 

 มาตรการในระหว่างเรียน 1) สถานศึกษาก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนรองรับตามสถานการณ์ 
โดยเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และสถานการณ์ความรุนแรงของโรคระบาด 2)สถานศึกษาด าเนินการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้สอดคล้องตามคู่มือ “การเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่
ระบาดโควิด 19 ในสถานศึกษา” 3) สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตาม 6 มาตรการหลัก 
6 มาตรการเสริม 4) การเปิดและปิดของสถานศึกษา ขอให้พิจารณาด าเนินตามมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.  

มาตรการติดตาม ประเมินผล 1) มีกลไกการตรวจราชการและการก ากับติดตามประเมินผล ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 2) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานในระหว่างเปิดภาคเรียนตาม
แบบประเมินการติดตามประเมินผลในรูปแบบของ Digital Platform ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ที่
เว็บไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school 

ทางด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน จากการลงพ้ืนที่พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร มีจ านวนสถานศึกษาสุราษฎร์ธานี 44 แห่ง และชุมพร 22 แห่ง ซึ่งร้อยละ 100 มีการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกล โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ Online Active 
Learning โดยใช้โปรแกรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ Google Classroom, Google Meet, Line Video, 
Zoom Meeting, Facebook Group และอ่ืนๆ ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้จะแบ่งออกเป็น 3 สัดส่วน 1) นักเรียน เรียนรู้
ด้วยตนเอง On-air ร้อยละ 6, On demands ร้อยละ 26  On hand ร้อยละ 27 และหนังสือเรียน 2) เรียนรู้แบบ 
Online ร้อยละ 64  3) เรียนรู้ด้วยรูปแบบ Onsite ร้อยละ 8  และตามมาตรการ D-M -H-T-T 2) ประชุม
คณะกรรมการศูนย์และผู้บริหารสถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและสะท้อนปัญหาของ
สถานศึกษาผ่านการประชุม Conference ภายใต้ Area Team Online Active Learning หรือ สพม.ต้นแบบ 
(OBEC Online) 3) จัดท าตามมาตรการและแนวปฏิบัติให้กับสถานศึกษา โดยมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และการประสานงาน สรุปรายงาน และสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามล าดับ ด้าน
การส ารวจการรับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับวัคซีนแล้วคิด เป็น ร้อยละ 8.88 
จากจ านวน 2,752 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาจังหวัดชุมพรที่ได้รับวัคซีนแล้ว  เพียงร้อยละ 1.04 
จากทั้งสิ้น 1,099 คน ทั้งนี้ บุคคลผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาได้รับวัคซีนร้อยละ 9.92 จากจ านวน 
3,851 คน    
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 สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 12 สถานศึกษา ประกอบด้วยสถานศึกษา
รัฐบาล จ านวน  8  แห่ง เอกชน จ านวน 4 แห่ง ซึ่งร้อยละ 100 มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์โควิด-19 ของอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อ “ศบค.อศจ.สุราษฎร์ธานี” 2) แต่งตั้งค าสั่ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์บริหารสถานการณ์  Covid-19 ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  3) 
สถานศึกษารายงานสถานการณ์ Covid-19 ประจ าวัน ซึ่งอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานสถานการณ์ 
Covid-19 ลงระบบ www.covic.moe.go.th จากการส ารวจ ทางด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ร้อยละ 83 มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online 
และ ร้อยละ 17 มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง Online และ Onsite ทั้งนี้ ด้านการส ารวจการ
รับวัคซีนของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
พบว่า นักเรียนจ านวน 381 คน ครูจ านวน 107 คน และผู้บริหาร/บุคลากรจ านวน 63 คน ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 
จากจ านวนทั้งสิ้น 13,204, 594, และ 259 คน ตามล าดับ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีจ านวนสถานศึกษาที่เปิดทั้งสิ้น 117 แห่ง 
ร้อยละ 100 มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) สถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Online, On-Air,  On-Demand และ On – Hand ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 2) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้ นิเทศการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับโรงเรียนผ่านไลน์กลุ่ม ชั้นเรียน ก ากับ ติดตาม โดยการรายงานข้อมูล ภาพถ่าย คลิปวีดิโอ และ
น าเสนอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสังกัดผ่านเว็บไซต์นิเทศออนไลน์ 3) รับฟังปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ความคิดเห็นเพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่ผ่านช่องทางออนไลน์   4)  ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และปัญหาในการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในสังกัด 5) รายงานการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผ่านช่องทางออนไลน์  
(www.covid.moe.go.th/app/main/index.php) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีจ านวนสถานศึกษาที่รายงานผลการ
ด าเนินการทั้งสิ้น 180 แห่ง มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1) สถานศึกษาทุกแห่ง จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ On air, Online, On demand และ On hand 2) การจัดการเรียนสอนในรูปแบบ Onsite ส าหรับ
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่สีแดง สีส้ม และสีเหลือง และส าหรับกรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่สีเขียว หากต้องการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Onsite จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก เด็กนักเรียนไม่เกิน 120 คน และต้องท าการ
ประเมินความพร้อมผ่านระบบ TSC+ และยื่นขออนุญาตต่อ ศปก.อ. ด้านการส ารวจข้อมูลครูและบุคลากรที่ติดเชื้อ 
Covid-19 พบว่า มีนักเรียนที่ติดเชื้อ 14 คน จากทั้งหมด 30,594 ครูและบุคลากร 8 คน จากจ านวน 2,314 คน 
และอยู่ระหว่างการรักษาทั้งสิ้น 3 คน ทั้งนี้ ด้านการส ารวจการรับวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา พบว่า ได้รับวัคซีนเพียงแค่ร้อยละ 12.23 จากจ านวนทั้งสิ้น 
2,387 คน 

การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษา ร้อยละ 100 เป็นสถานศึกษาที่ประเมิน
ตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus และได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก D-M-H-T-T-A ในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ มีการจัดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ 
ได้แก่ Onsite, On-air, Online, On demand และ On hand มีการงดเว้นกิจกรรมที่ท าให้เกิดการรวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก ในสถานศึกษา เพ่ือลดความแออัด ทั้งนี้ยังมีการด าเนินการตามมาตรการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์
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แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดเพ่ือความปลอดภัยของเด็ก  
เพ่ือให้โรงเรียนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ปัญหาและอุปสรรค 
ปัจจัยค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว เนื่องจากนักเรียนและครูมี

อุปกรณ์ในการเรียน ในรูปแบบ ONLINE ไม่ครบทุกคน และขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่จะมา
สนับสนุนซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ทางด้านการเรียนการสอน สถานศึกษาขาดการปรับปรุง 
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ไม่เหมาะต่อการฝึก
ปฏิบัติงานของผู้เรียนสายอาชีวศึกษา นอกจากนั้น นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์สื่อสารที่จะต้องใช้ส าหรับการเรียน
ออนไลน์ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและสังคม  

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุน หรือ งบช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และอุปกรณ์

ป้องกันให้แก่นักเรียนและครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและ
บุคลากรในสถานศึกษา ทางด้านการเรียนการสอน สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนาระบบการ
เรียนทางไกลเพ่ือรองรับการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น  
 


