
 



 
 

คำนำ 
 

                 ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ อนุมัติใหกลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการศึกษา เด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

เนื่องดวยการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ระหวางวันท่ี ๔ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือความปลอดภัย  ลดปจจัย
เสี่ยง ลดโอกาสการแพรระบาดใหมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เครือขายการศึกษาวังจันทร โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสำรวจความพรอมของสถานศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษา ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

การดำเนินการนิเทศ ฯครั้งนี้ไดจัดระบบการนิเทศโดย.๑) ออกแบบนิเทศตามประเด็น  ๒) แตงตั้งทีมนิเทศ แนวทาง 
การนิเทศ ประกอบดวยศึกษานิเทศกประจำเครือขายการศึกษา  ๓) จัดทำปฎิทินการนิเทศ ติดตาม ฯ ระหวางวันท่ี  
๑๓ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ๔) รับผิดชอบสรุปรายงานผลการนิเทศ ในภาพรวมของเครือขายการศึกษา   
 

                 บัดนี้ การนิเทศ ติดตาม ดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงสรุปผลการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัด

การศึกษา เด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เนื่องดวยการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ ระหวางวันท่ี ๔ มกราคม - ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือความปลอดภัย  ลดปจจัยเสี่ยง ลดโอกาสการแพรระบาดใหมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) เครือขายการศึกษาวังจันทร หวังวาจะเปนประโยชนแกสถานศึกษา และผูเก่ียวของเพ่ือหาแนวทางการ

ดำเนินการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลอง ตามบริบทของสถานศึกษา ตอไป 
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สรุปผลการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการศึกษา เด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ  
เนื่องดวยการปดเรียนดวยเหตุพิเศษ 

ระหวางวันท่ี ๔ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  
เพ่ือความปลอดภัย  ลดปจจัยเส่ียง ลดโอกาสการแพรระบาดใหมของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

เครือขายการศึกษาวังจันทร สพป.ระยอง เขต ๒ 
 

************************************************** 

๑.ขอมูลพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนในเครือขายการศึกษาวังจันทร 

ท่ี โรงเรียน เปดสอนระดับช้ัน จำนวนนร.เด็กท่ีมี
ความตองการ

จำเปนพิเศษ (คน) 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีนิเทศ ฯ 

๑ บานชงโค อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๒ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๒ บานพลงตาเอ่ียม อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๕ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๓ บานคลองไผ อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๓ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
๔ บานเขาตลาด อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
๕ บานคลองบางบอ อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๙ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
๖ ชุมชนบานวังจันทน อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี ๓ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
๗ บานเขาตาอ๋ิน อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
๘ บานชุมแสง อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๐ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๙ บานยุบตาเหนง อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๒๑ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑๐ วัดปายุบ อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๑๑ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๑ บานบึงตะกาด อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๒๕ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๒ บานแกงหวาย อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๓ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๓ บานหนองมวง อนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๔ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
๑๔ ไทยรัฐวิทยา ๔๓ อนุบาล-มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๔ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET 

๒. การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
          สถานศึกษาทุกโรงเรียนในเครือขายการศึกษาวังจันทร ไดมีการสื่อสาร ชี้แจงทำความเขาใจกับผูปกครอง 

และนักเรียน เพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูบาน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล เปนตน สำรวจความพรอมการเขาถึงการเรียนของ

นักเรียนและผูปกครอง ดานอุปกรณ คลื่นสัญญาณ และเวลา จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมท่ีมีความพรอม

ปานกลาง ความพรอมนอย หรือไมมีความพรอม โดยมอบหมายครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาใหดูแล

รับผิดชอบ และพบปะนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา จัดระบบเยี่ยมบาน และชวยเหลือการเรียนรูของ 



-๒- 

เด็กประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ผูบริหารสถานศึกษาในเครือขายการศึกษาวังจันทรทุกโรงเรียน มีการ

กำกับติดตามดูแลชวยเหลือสนับสนุน ครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ผูปกครอง เพ่ือสามารถจัดการเรียนการ

สอนทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน ชวยเหลือดาน

ความปลอดภัยสำหรับนักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงในดานตาง ๆ และรายงานผลการปฎิบัติงาน ใหสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบสัปดาหละ ๑ ครั้ง หรือทันที กรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุพิเศษ 

๓. รูปแบบการจัดการศึกษา สำหรับเด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

           จากการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในเครือขายการศึกษาวังจันทร 
พบวา ครสูวนใหญตองปรบัเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนจากในชั้นเรียน โดยเฉพาะครูท่ีตองดูแล
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ยิ่งตองปรับตัวและปรับวิธีการสอนใหสอดคลองกับความจำเปนของนักเรียนท้ังดาน

วิชาการและพฤติกรรม ครจูึงตองมีวิธีการหรือแนวทางท่ีจะชวย
ใหครูเตรียมการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเด็กท่ีมี
ความตองการจำเปนพิเศษแตละคนมีความตองการจำเปนท่ี
แตกตางกัน บางคนสามารถสื่อสารไดดี บางคนมีปญหาดาน
การอาน หรือบางคนมีความตองการท้ังดานวิชาการและ
พฤติกรรม ครูท่ีรับผิดชอบตองรูจักนักเรียนของตนเองเปน 
อยางดีอยูแลว และตองนำขอมูลเหลานี้มาวางแผนและปรับ 
เขากับสถานการณและใหสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียน   ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณการ 

แพรระบาดใหมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของสถานศึกษาในเครือขายการศึกษาวังจันทร แบงได  

3 ลำดับ คือ     1) ข้ันการเตรียมพรอม 2) การจดัการเรียนการสอน และ 3) การติดตามประเมินผล 
           ๑.ในข้ันการเตรียมพรอม  ครูศึกษาถึงสภาพแวดลอมท่ีบาน
ของนักเรียนวาเปนอยางไร เชน มีใครอยูท่ีบานกับนักเรียนบางใน
ชวงเวลากลางวัน ท่ีบานมีคอมพิวเตอร/แท็บเล็ตหรือสมารทโฟน
สำหรับใชเรียนหรือไม นอกจากนี้ยังไดสอบถามเก่ียวกับความถนัดหรือ
ทักษะการใชเทคโนโลยีของผูปกครองและนักเรียนดวย 
               ๑.๑ ทบทวนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program หรือ IEP) ท่ีทำข้ึนในป
การศึกษา ๒๕๖๓ นำมาวิเคราะหวาเปาหมายและวัตถุประสงคใดท่ี
กำหนดไวใน IEP มีความสำคัญท่ีสุดและเลือกมาวางแผนจัดการเรียน
การสอนแบบ On Hand และครไูดสอบถามระดับความสามารถของ
นักเรียน ณ ปจจุบันเพ่ือดูความเหมาะสมของวัตถุประสงคท่ีเคยตั้งไว 
   



-๓- 
 
                  ๑.๒ เลือกวิธีการสำหรับการจัดการเรียนการสอน ใหตรงกับบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงสวนใหญ 
จะใชวิธีการ On Hand โดยคุณครูจัดทำใบงาน แบบฝกหัด ใหนักเรียนมารับ และกลับไปทำท่ีบานภายใน ๑ อาทิตย 
และนำมาสง  
            ๒. การจัดการเรียนการสอน ครเูลือกกิจกรรมและเนื้อหาท่ีเหมาะสมในการสอนวาควรเปนอยางไร      
มีอะไรบาง มีการออกแบบตารางการเรียนรูในแตละสัปดาห ใหสอดคลองกับเปาหมายใน IEP ตารางมีลำดับ
กิจกรรมท่ีชัดเจนในแตละวัน  ตารางจะคลายคลึงกับตาราง
เรียนท่ีโรงเรียนเพราะจะทำใหนักเรียนรูสึกคุนเคย ไมตอง
ปรับตัวมากนักเม่ือสรุปตารางกิจกรรมในแตละวันของนักเรียน
แตละคนแลว จากนั้นสงตารางกิจกรรมไปท่ีบานเพ่ือให
ผูปกครองใชกับบุตรหลานของตน  
           ๓. การติดตามประเมินผล ครใูหผูปกครองมี 
สวนรวมกับการจัดการเรียนการสอน แตตองมีความยืดหยุน 
เชน โทรติดตอสอบถาม กับผูปกครองอยางสม่ำเสมอ 
ประมาณอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง เพ่ือใหผูปกครองรูสึกวา
ครคูอยชวยเหลืออยู เปนผูอำนวยความสะดวกหากผูปกครอง
ตองชวยสอนหรือทำกิจกรรมท่ีบาน และมีการสรางกรุปไลน 
ไวแลกเปลี่ยนกันระหวางผูปกครองท่ีมีสมารทโฟน  
๔. ปญหา/อุปสรรค 
            สถานศึกษาในเครือขายการศึกษาวังจันทร จำนวนนักเรียนรอยละ ๘๐ อยูในถ่ินทุรกันดาร คอนขาง
หางไกลจากการคมนาคม ครอบครัวประกอบอาชีพรับจาง ยายถ่ินฐานบอย การศึกษาตอไมตอเนื่อง สงผลใหการ

จัดการเรียนการสอน รอยละ ๙๐ ใชรูปแบบ On Hand ท่ีเหลือรอยละ  
๑๐ ใชรูปแบบ On Demand โดยการใช Application Line ผลการ
ติดตามของสถานศึกษารอยละ ๙๐ ไดรับใบงาน/แบบฝกหัดกลับคืน ท่ี
เหลือรอยละ ๑๐ สวนใหญเปนเด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ ท่ีอยูใน
ครอบครัวท่ีมีบิดา-มารดา หรือผูปกครองทำงานคอนขางไกลจากบานและ 
มีความจำเปนตองนำบุตรหลานของตนไปทำงานดวย  
          ดังนั้น ปญหา/อุปสรรคท่ีกลาวมาขางตน  พบวา สาเหตุของการ
ติดตามผลการทำงาน การเรียนของนักเรยีน มีปจจัยแทรกซอนหลาย
ประเด็น ประเด็นที ๑ ไดแก ดานนักเรียน ท่ีมีความพรอมในการเรียน
แตกตางกัน โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ ท่ีตองไดรับการ
เอาใจใสการดูแลติดตามเปนพิเศษ ประเด็นท่ี ๒ ไดแก ดานผูปกครอง/
ครอบครัว สวนใหญฐานะยากจน ประกอบอาชีพรับจาง ไมมีเวลาดูแล 

  



-๔- 
 
และไมเขาใจในเนื้อหาการเรียนในยุคปจจุบัน ประเด็นท่ี ๓ ดานวัสดุอุปกรณ ความขาดแคลนอุปกรณเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับการเรียนรูแบบ On Line หรือการมีโทรทัศนรุนใหมท่ีสามารถติดตั้ง DLTV/DLIT ได เปนตน   
๕. ขอเสนอแนะของผูนิเทศ 
           เพ่ิมเติมในกรณีท่ีครูตองการสอนแบบออนไลน (ถามี) เม่ือถึงเวลาจะเริ่มสอน อาจจะเริ่มดวยการ
กำหนดเวลากับผูปกครองและนักเรียนวาจะเจอครูชวงใดบางในแตละวัน เม่ือใกลถึงเวลาเรียนหรือกอนการเรียน  
1-2 ชั่วโมง ครูควรสงขอความเตือนผูปกครองและนักเรียน  
อาจเปน Text message Line หรือชองทางอ่ืนๆ   ท่ี
สอดคลองกับความตองการของผูปกครองและนักเรียน โดย 
กอนสอนครูตองเตรียมเอกสารการเรียน เชน ไฟลแบบฝกหัด  
ไฟลสื่อ หรือคลิปวิดีโอ   ใหพรอมกอนสอนจริงกอนการสอน 
ครั้งแรก ครูอาจจะสงข้ันตอนหรือคลิปวิดีโอสอนวิธีการเขา
เรียนออนไลนใหผูปกครองและนักเรียน เพ่ือใหแนใจวา
ผูปกครองและ/หรือนักเรียนใชโปรแกรมเปนแลว อาจมีการ
ทดลองกอนการเรียนจริงสักหนึ่งครั้งเพ่ือความอุนใจ หากติดขัด
ตรงไหน ก็สามารถฝกฝนกันกอนสอนจริงหลังการเรียน
ออนไลนเสร็จสิ้นทุกครั้ง แนะนำใหจดบันทึกหลังสอน เพ่ือ
ประเมินการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนและนำปญหาท่ีพบมา 
ปรับปรุงในครั้งตอไป และอยาลืมสื่อสารผานชองทางท่ีสะดวกหาผูปกครองอีกครั้ง เพ่ือติดตามการเรียนและทบทวน
เรื่องงานท่ีมอบหมายและกำหนดสงอีกครั้ง  
             สำหรับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ซ่ึงทุกโรงเรียนในเครือขายการศึกษาวังจันทรใช
รูปแบบนี้ครบทุกโรงเรียน ครูอาจจะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในใบงาน แบบฝกหัดใหสั้นกระชับ อาจจะ

ประกอบดวย การเกริ่นหัวขอ > การสอนทักษะ/ความรู  > 
การประยุกตใช > การสะทอนคิด > และหากมีผูปกครอง 
ท่ีสนใจใสใจบุตรหลานของตน ครูอาจแนะนำใหผูปกครอง
ใชสื่อท่ีจับตองได เชน ใชไมหนีบผาชวยเปนสื่อในการสอน
การบวกลบเลข เปนตน เพราะเราทุกคนรูดีวาการเรียน
จากท่ีบานคงจะไมเหมือนกับการมาเรียนท่ีโรงเรียน แตใน
เวลาเชนนี้เราทำในสิ่งท่ีเราทำไดใหดีท่ีสุด ตองปรับตัวและ
พยายามลองดูอีกสักครั้งเพ่ือเด็กท่ีมีความตองการจำเปน
พิเศษของเราไดพัฒนาตรงตามศักยภาพเปนรายบุคคล   
ทุกคน 

      



รูปภาพประกอบการนิเทศ 
                          สถานศึกษาในเครือขายการศึกษาวังจันทร 

 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


