สายสนับสนุน
“การปรับตัวช่วงสถานการณ์ COVID 19 เพื่อการบริการที่ดี”
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ที่มาและความสาคัญ
การปรับตัวสู่วิถีการดาเนินชีวิตใหม่ New Normal ที่ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตทั้งครู นักเรียน และ
นักศึกษาพิการ บุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว และการปฏิบัติงานที่บ้าน
(Work From Home) โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทางานเทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมานั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานที่ติดต่อประสานงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ได้มีการรับมอบนโยบายจากมหาวิทยาลัยและให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องเสนอแผนการทางานที่บ้าน (Work From Home) ในรอบสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า
สานักงาน ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าว่าจะทาอะไร ทาวันไหน ทาอย่างไร และใช้เครื่องมืออะไร จนทาให้มีการ
ปรับแผนงาน และกระบวนการทางานของบุคลากรภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) หน่วยฝึกอาชีพและดารงชีวิตอิสระ (DSC) และหน่วยบริการสนับสนุนระยะ
แรกเริ่ม (EI) โดยได้มีการจัดประชุมบุคลากรออนไลน์เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการทางาน
และแนวทางแก้ไขปัญหา วางแผนการทางานของร่วมกันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติร่วมกันของบุคลากร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านการ Swot ของหน่วยงาน จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน เพื่อรองรับการปรับตัวสู่วิถีการดาเนินชีวิตใหม่ New Normal ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคานึง
ผู้รับบริการเป็นสาคัญ ทั้งด้านความปลอดภัย การเข้าถึงบริการของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม แม้จะอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะโลกได้เปลี่ยนไป พวกเราจึงต้องปรับตัว
และแสดงศักยภาพให้เต็มที่ และร่วมกันแชร์ประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติสาหรับให้บริการนักศึกษาพิการ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองและ
บุคคลทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2. เพื่อให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อม
สาหรับให้บริการผู้รับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3. เพื่อให้นักศึกษาพิการเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษา
ทั่วไปในช่วงการแผ่ระบาดของโรคโควิด-19

3. ผู้ใช้ความรู้
1. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ
2. นักศึกษาพิการ
3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
4. ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป
4. มีการใช้กระบวนการจัดการความรู้

บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกัน Swot หาจุดอ่อน จุดแข็ง
และโอกาสในการทางานช่วงสถานการณ์โควิด-19
แนวปฏิบัติการคัดกรองโควิด-19ศูนย์การศึกษาพิเศษ
แผนงานสาหรับให้บริการผู้รับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19

แผนการปฏิบัติงานของ
หน่วย DSS

แผนการปฏิบัติงานของ
หน่วย EI

แผนการปฏิบัติงานของ
หน่วย DSC

เตรียมสถานที่/เตรียมนักศึกษาพิการ/เตรียมนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ/และผู้ปกครอง/ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง

ให้บริการตามแผนงานขัน้ ตอนที่วางไว้ร่วมกัน
ติดตามผลการให้บริการตามแผนที่วางไว้
นาผลการติดตามที่ได้ มาปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ
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หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS)

เตรียม จนท.

เตรียม นศ.พิการ

ประสานอาจารย์ผู้สอน

• สร้างกรุ๊ปไลน์ จนท.
• จนท.เรียนรู้การใช้งาน
โปรแกรมออนไลน์
• จนท.สมัคร NRRU-Mail
• ประชุมวางแผนการให้บริการ
แบบออนไลน์
• จัดทาวีดีโอภาษามือพร้อมเสียง
บรรยายเกี่ยวการใช้งาน
โปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ เช่น Zoom, google
classroom, Team สาหรับ
นักศึกษาพิการ
• จนท.รวบรวมฐานข้อมูล
ออนไลน์ของ นศ.พิการทุกคน
สาหรับการติดต่อสือสารแบบ
ออนไลน์
• การให้บริการล่ามภาษามือใน
ชั้นเรียนแบบออนไลน์
• จนท.จัดทาตารางการ
ให้บริการ นศ.พิการ แบบ
ออนไลน์
• เตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส์
สาหรับให้บริการ นศ.พิการ
• บริการลงทะเบียนขอรับบริการ
แบบออนไลน์
• ประสาน จนท.สานัก
คอมพิวเตอร์ในการตรวจเช็ค
และลงโปรแกรมสาหรับการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์

• สร้างกรุ๊ปไลน์ นศ.พิการ แต่ละ
ประเภท
• ประชุมสร้างความเข้าใจให้กับ
นศ.พิการ เกี่ยวกับสถานการณ์
โควิด-19 รวมถึงมาตรการและ
แนวนโยบายการจัดการเรียการ
สอนของมหาวิทยาลัย
• นศ.พิการสมัคร NRRU-Mail
และทดลองใช้งาน
• นศ.พิการ ศึกษาวีดีโอภาษามือ
พร้อมเสียงบรรยายและทดลอง
เข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆ โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
• นศ.พิการ ฝึกทดลองใช้งาน
โปรแกรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
• แนะนาช่องทางการรับข่าวสาร
หรือการรับบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์
• การปฐมนิเทศ นศ.พิการ แบบ
ออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียน
• นศ.พิการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลัง
การใช้งานโปรแกรมการเรียนการ
สอนออนไลน์ผ่านการประชุม
กลุ่มย่อยร่วมกับ จนท. DSS
• แบบสอบถามเข้าถึงการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์

• ประสานงานอาจารย์ผู้สอน
ผ่านช่องทางออนไลน์
• การให้คาปรึกษาอาจารย์
ผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนสาหรับนักศึกษา
พิการแบบออนไลน์
• บริการอ่านข้อสอบออนไลน์

การเตรียมสถานที่ในการให้บริการเมื่อทาการเปิดภาคเรียนแบบเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูม,ิ เจลล้างมือ, แจกหน้ากากอนามัย
สาหรับ จนท.และนักศึกษาพิการ การจัดที่นั่งรับบริการ เป็นต้น
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หน่วยฝึกทักษะอาชีพและดารงชีวิตอิสระ
ก่อนเปิดภาคเรียน
ประชุมวางแผนงานบุคลากรภายในหน่วยงาน

การส่งชุดกล่องของขวัญสาหรับผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
1. ตารางกิจกรรม กิจวัตรประจาวันสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
2. เอกสารขั้นตอนการทาความสะอาด “ล้างมือไล่เชื้อโรค”
3. ขั้นตอนการออกกาลังกายด้วยโยคะ
ติดตามการใช้งานชุดกล่องของขวัญสาหรับผู้ปกครองนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ ผ่านแอพลิเคชั่น Line พูดคุยกับ นร./ผู้ปกครอง
การให้คาปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพิเศษแบบออนไลน์
เป็นรายบุคคล
เปิดภาคเรียน
การจัดเตรียมสถานที่แบบเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการทีร่ ัฐบาลกาหนด
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หน่วยบริการสนับสนุนในระยะแรกเริ่ม (EI)
ก่อนเปิดภาคเรียน
ประชุมวางแผนงานบุคลากรภายในหน่วยงาน
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
การให้คาปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
แบบออนไลน์เป็นรายบุคคล
ครูฝึกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองที่บ้าน
เปิดภาคเรียน

ประชุมวางแผนงานบุคลากรภายในหน่วยงาน
เตรียมสถานที่ก่อนเปิ ดภาคเรียน/จุดคัดกรองก่อนเข้า

ห้องเรียน
งดกิ จกรรมหน้ าเสาธง
ปรับเปลื่ยนวิ ธีการเรียนการสอนแบบ
เว้นระยะห่างทางสังคม

จัดเว้นระยะห่างที่นั่งในการรับประทานอาหาร

5. ผลลัพธ์ที่ได้
5.1 ได้แนวปฏิบัติสาหรับให้บริการนักศึกษาพิการ ผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หรือ
บุคคลทั่วไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
5.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีการวางแผนและการเตรียมความพร้อมสาหรับให้บริการผู้รับบริการใน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
5.3 นักศึกษาพิการเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป
ในช่วงการแผ่ระบาดของโรคโควิด-19
6. ปัจจัยสู่ความสาเร็จ
6.1 มีการกาหนดกิจกรรมร่วมกัน
6.2 มีการดาเนินงานทีต่ ่อเนื่อง
6.3 มีการสนับสนุนงานในเชิงนโยบายทั้งในระดับหน่วยงาน คณะและมหาวิทยาลัย
6.4 บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ นักศึกษาพิการ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
7. การนาไปใช้ประโยชน์
7.1 บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้รับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19
7.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีแผนงานสาหรับให้บริการผู้รับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19
7.3 นักศึกษาพิการเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป
ในช่วงการแผ่ระบาดของโรคโควิด-19
8. วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการนาความรู้ไปใช้
8.1 โปสเตอร์แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้รับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
8.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในช่วงสถานการณ์โควิด-19
8.3 แบบสอบถามการเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

9. แหล่งอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิง
ผศ.ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์
ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ
นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบารุง
นางสาวสุนิตษา พูนเกษม
นางสาวสุวิมล ช่างทอง
นางชนิดาภา ศุพาสีห์
และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประธาน Cop
รองประธาน Cop
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูการศึกษาพิเศษ

10. ประวัติผู้เขียน ประกอบด้วย
ชื่อ นางสาวเอื้องทิพย์ ไตรบารุง ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
สถานที่ทางานปัจจุบัน หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
E-mail dss.nrru_sped@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 044-272942 ติดต่อภายใน 1129

