
 
   
 
 
 
 
 

 คู่มือการใช้สื่อ 
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ปีการศึกษา 2561 
 
 

 โดย 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  หน่วยบริการดอกค าใต้ 

1.นางสุชาดา ปาดอน     ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
2. นางสาวอัญชลี  เครือบุญ    ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 
3. นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
4. นายฐิติพงษ์  อินต๊ะสาร    ต าแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวดัพะเยา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร



ก 

 

ค าน า 
 

 สื่อการเรียนประเภทสิ่งประดิษฐ์ จัดท าเพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  แผนการสอนเฉพาะบุคคล  และแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  เพ่ือใช้พัฒนา
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา จ านวน 9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคลลพิการ
ซ้อน ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเย หน่วยบริการดอกค าใต้ 
 คู่มือฉบับนี้ สื่อชื่ออะไร มีวิธีการผลิตอย่างไร  วัตถุประสงค์เพ่ืออะไร วิธีการใช้สื่อ  ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข  เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะน าไปผลิต หรือปรับใช้ได้ต่อไป 
ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  ครู และบุคลากรที่ให้ความช่วยเหลือ
ให้การผลิตสื่อครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
  
 
        

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  
หน่วยบริการดอกค าใต้ 
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1. ชื่อสื่อ  น้อง ๆ ตามหารอยมือ & รอยเท้ากันนะ 

       

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ 
 1. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 50 * 64 ซม. จ านวน 4 แผ่น 
 2. สติ๊กเกอร์สี แดง น้ าเงิน  จ านวน 2 แผ่น 
 3. เทปกาว  จ านวน 1 ม้วน 
 4. กรรไกร 
 5. คัสเตอร์ 
 

วิธีการผลิตสื่อ 
 1.ใช้เทปกาวสี ติดฟิวเจอร์บอร์ดต่อกัน 4 ชิ้น และติดขอบทุกด้าน เพ่ือกันคมฟิวเจอร์บอร์ดบาด
มือ – ร่างกายเด็ก 

 2. ติดสติกเกอร์สี รูปพ้ืนรองเท้า  และรูปมือ  ติดตามสิ่งที่ครูต้องการฝึกให้เด็กใช้มือหรือ      เท้า
เหยียบทับลงไป 

 3. ตั้งชื่อสื่อ 
 

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
             1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ให้เด็กได้ฝึกโดยใช้วิธีการเล่นเพื่อให้เกิดความสนุก 
 2. ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา  สามารถฟังค าสั่งตามที่ครูบอกได้ 
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 3. ทักษะการทางสังคม   สามารถเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ 
 4. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สามารถบอกสีได้   
สามารถเลียนแบบรูปภาพคล้ายได้ 
 
 
วิธีการใชส้ื่อ/นวัตกรรม 
 1. วางสื่อบนพ้ืนเรียบ 

2.  ผู้สอนอธิบายวิธีเล่นให้ผู้เรียนทราบ ยืนตรงหน้ารอยเท้าคู่แรกก่อน 
3. แล้วให้ใช้มือหรือเท้า  เหยียบลงทับรอยสติกเกอร์สีรอยมือ และรอยเท้าให้เหมือนกับแบบ 
4. ท ากิจกรรมจนครบ  8 แถว แล้วมาต่อแถวเพ่ือนคนต่อไป   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เรื่องการใช้กล้ามเนื้อขา  - แขน 
 2. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา  เรื่อง การฟังค าสั่ง การสื่อสาร 
 3. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการทางสังคม   เรื่อง  การเล่นกับผู้อ่ืนได้ การรอคอย 
 4. นักเรยีนได้พัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  เรื่อง สี   
เลียนแบบรูปภาพคล้าย  การสังเกต  การเรียนรู้รูปทรง 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เด็กนักเรียนในหน่วยมีความแตกต่างทางลักษณะรูปร่าง  มีผู้เรียนตัวเล็ก  และผู้เรียนตัวโต   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
 ควรท าสื่อชนิดนี้ 2 ชิ้น เนื่องจากความกว้างในการก้าวขาไม่เท่ากัน 
          

ลงชื่อ..................................                  ลงชื่อ..................................  
       (นางสุชาดา  ปาดอน)                   (นางสาวอัญชลี  เครือบุญ)   
                             ครูช านาญการ    ครูช านาญการ 
 

ลงชื่อ..................................           ลงชื่อ.................................. 
 (นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน)               (นายฐิติพงษ์  อินต๊ะสาร) 

            พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นางสุชาดา  ปาดอน) 
        ครู คศ.๒ 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผู้อ านวยการฯ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

2. ชื่อสือ่  มือ & ตา ….ดูให้ดี 

 

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใชใ้นการผลิตสื่อ 

 1. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 50 * 64 ซม. จ านวน 4 แผ่น 
 2. เทปกาว  จ านวน 1 ม้วน 
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 3. ขวดน้ าขนาดต่างๆ   
 4. กระดาษ A4 
 5. ซ้อน 
 6. กาวสองหน้า 
 7. ปืนกาวร้อน 
 8. กรรไกร 
 9. คัสเตอร์ 
 

วิธีการผลิตสื่อ 
 1. ตัดขวด  ขนาดต่าง ๆ ใช้เฉพาะส่วนใกล้ทางฝาขวด 

 2. เจาะช่องส าหรับใส่ของ เช่น เมล็ดมะข่าม   ลูกปัด  ลูกปิงปอง ฯลฯ 
 3. ใช้เทปติดขอบทุกด้านเพื่อป้องกันคมบาดมือผู้เรียน 
 4. ใช้ปืนกาว ติดขวดกับฟิวเจอร์บอร์ด ให้ช่องส าหรับใส่ของอยู่บ้านบน 
 5. ตัดขวดขนาดกลาง  ส าหรับใส่ลูกปัด  เมล็ดมะขาม ฯลฯ  มีขนาดจากปากขวดถึง ก้นขวด ใช้

เทปกาวติดรอบขอบที่ตัดเพ่ือกันบาดมือผู้เรียน 
 6. หารูปมือจับซ้อนให้ถูกวิธี ติดบนช่องที่ต้องใส่ของ 
 3. ตั้งชื่อสื่อ 
 
 

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ให้ผู้เรียนได้ใช้แขนยกข้ึน              
 2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ให้ผู้เรียนได้ใช้มือในการจับซ้อนตักสิ่งของ  การประสานสายตา
ระหว่างต่อกับมือ    
 3. ทักษะการทางสังคม   สามารถเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ 
 4. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สามารถบอกสีได้   
สามารถบอกจ านวนได้   
 
วิธีการใชส้ื่อ/นวัตกรรม 
 1. ผู้สอนอธิบายวิธีเล่น 

2.  ใช้มือผู้เรียนจับซ้อนข้างที่ถนัด  ตักสิ่งของ  เมล็ดมะขาม  ลูกปัดสีต่าง ๆ  น าไปใส่ในช่องขวด
น้ าขนาดต่าง ๆ  

3. มีการนับจ านวนสิ่งที่ท่ีตักใส่  
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ผู้เรียนได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนแขน              
 2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  การใช้มือ  การจับซ้อน  การใช้สายตา    
 3. ทักษะการทางสังคม   สามารถเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ 
 4. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สี  การนับเลข  การรู้จักจังหวะ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 หาขวดขนาดต่าง ๆ ที่เรียงล าดับใหญ่ – เล็ก  หาขวดหลาย ๆ สี  หายาก  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
 ควรเพ่ิมสีสัน เพ่ิมขึ้น 
          

ลงชื่อ..................................                  ลงชื่อ..................................  
       (นางสุชาดา  ปาดอน)                   (นางสาวอัญชลี  เครือบุญ)   
                             ครูช านาญการ    ครูช านาญการ 
 

ลงชื่อ..................................           ลงชื่อ.................................. 
 (นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน)               (นายฐิติพงษ์  อินต๊ะสาร) 

            พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 
 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นางสุชาดา  ปาดอน) 
        ครู คศ.๒ 
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 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผู้อ านวยการฯ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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3. ชื่อสื่อ  ผักแสนอร่อย 

 

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ 

1. บัตรภาพรูปผัก 
2. แผ่นเคลือบ 
3. เครื่องเคลือบ 
4. กรรไกร 
5. คัสเตอร์ 

 

วิธีการผลิตสื่อ 
1. เคลือบบัตรภาพ 
2. ตัดให้พอดีกับบัตรภาพ 

 3. ตั้งชื่อสื่อ 
 

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  การใช้มือหยิบบัตรภาพ 
 2. ทักษะการทางสังคม   สามารถเรียนเป็นกลุ่มได้ 
 3. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สามารถ ชี้ / บอก ชื่อผักในบัตรภาพ
ได้ 
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วิธีการใชส้ื่อ/นวัตกรรม 
1. ผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องผัก 
2. ผู้สอนหยิบบัตรภาพผักขึ้นมาให้ผู้เรียนดูแล้วให้ออกเสียงผักทีละบัตรภาพ  ให้ผู้เรียนพูดตาม  

และ หยิบบัตรภาพผัก  ขึ้นมาทีละแผ่น ประมาณ วันละ 5 ชนิด 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ให้ผู้เรียนได้ใช้มือหยิบบัตรภาพที่ครูบอกได้ 
 2. ทักษะการทางสังคม   สามารถเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือนได้ 
 3. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สามารถ ชี้ / บอก ชื่อผักในบัตรภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค 
 -  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
 - 
          

ลงชื่อ..................................                  ลงชื่อ..................................  
       (นางสุชาดา  ปาดอน)                   (นางสาวอัญชลี  เครือบุญ)   
                             ครูช านาญการ    ครูช านาญการ 
 

ลงชื่อ..................................           ลงชื่อ.................................. 
 (นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน)               (นายฐิติพงษ์  อินต๊ะสาร) 

            พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นางสุชาดา  ปาดอน) 
        ครู คศ.๒ 
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 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผู้อ านวยการฯ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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4.ชื่อสื่อ  เบา ๆ ระวัง ๆ  

 

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ 

1. ไม้ไผ่ 
2. ไม้ตะเกียบ 
3. ฝาขวดน้ า 
4. ปืนกาวร้อน 
5. พู่สีกลม ๆ 
6. คีม 
7. สว่าน 
8. เลื่อย 
9. มีด 

 

วิธีการผลิตสื่อ 
1. ใช้เลื่อยตัดไม้ไผ่ให้มีข้อไม้ไผ่อยู่ด้านล่าง 
2. ใช้สว่านเจาะรู จ านวน 4 แถว ๆ ละ 3 รู   
3. ใช้ปืนกาวติดกับฝาขวดน้ ากับไม้ตะเกียบ  ใช้ตะเกียบเสียบกับรูไม้ที่เจาะไว้ใช้ปืนกาวติดให้

แน่นติดกับไม้ 
4. จัดซื้อพู่กลม ๆ  และคีมคีบ 

 3. ตั้งชื่อสื่อ 
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วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ให้ผู้เรียนได้ใช้แขนยกข้ึน              
 2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  การคีบ  การจับ 
 3. ทักษะการทางสังคม   สามารถเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ 
 4. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สามารถบอกสีได้   
สามารถบอกจ านวนได้   
 
วิธีการใชส้ื่อ/นวัตกรรม 

1. ผู้สอนอธิบายวิธีเล่น 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้มือคีบพู่สี วางบนฝาขวดที่ละชิ้น  ครูอาจบอกให้คีบสีอะไร 1 สีแดง 2 สีฟ้า 

3 สีเหลือ  4 สีเขียว ฯลฯ 
3. ให้ผู้เรียนนับจ านวน  จะให้ ผู้เรียนคีบทีละสีแล้วนับจ านวนด้วยก็ได้ หรือให้รู้จักสีอย่างเดียว  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ผู้เรียนได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนแขน              
 2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  การใช้มือ  การคีบสิ่งของ  การใช้สายตา    
 3. ทักษะการทางสังคม   สามารถเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ 
 4. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สี  การนับเลข  การรู้จักจังหวะ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 หาขวดขนาดต่าง ๆ ที่เรียงล าดับใหญ่ – เล็ก  หาขวดหลาย ๆ สี  หายาก  
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
 ควรเพิ่มสีสัน เพิ่มขึ้น 
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ลงชื่อ..................................                  ลงชื่อ..................................  

       (นางสุชาดา  ปาดอน)                   (นางสาวอัญชลี  เครือบุญ)   
                             ครูช านาญการ    ครูช านาญการ 
 

ลงชื่อ..................................           ลงชื่อ.................................. 
 (นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน)               (นายฐิติพงษ์  อินต๊ะสาร) 

            พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นางสุชาดา  ปาดอน) 
        คร ูคศ.๒ 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผู้อ านวยการฯ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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5.ชื่อสื่อ  นับแล้วแตะ 

 

วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ 

1. กระเช้าแบนด์เก่า 

2. ดินน้ ามัน 

3. ไม้ตะเกียบ 

4. เมล็ดถั่วแดง 

5. สติ๊กเกอร์ตัวเลข 

6. โฟมยาง 

7. เวลโคร 

 

วิธีการผลิตสื่อ 
1. ใช้ปืนกาวติดเมล็ดถั่วแดงกับไม้ตะเกียบแนวขวางเมล็ด จ านวน 1 – 8 ชิ้น 
2. ตัดโฟมยางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  แล้วตัดเป็นรูปคางหมู   ตัดตัวเลข 1 – 8  จ านวน 8 ชิ้น 
3. ใช้เวลโครสติ๊กเกอร์ ติดปลายตะเกียบ 
4. ใช้เวลโครสติ๊กเกอร์ กับด้านหลังตัวเลขโฟมยาง 
3.   ตั้งชื่อสื่อ 
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วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ให้ผู้เรียนได้ใช้แขนยกไม้ตะเกียบได้          
 2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  การหยิบ  การจับ  การวาง 
 3. ทักษะการทางสังคม   สามารถเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ 
 4. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สามารถนับจ านวนตัวเลขได้ 
 
วิธีการใชส้ื่อ/นวัตกรรม 

1. ผู้สอนอธิบายวิธีเล่น 
2. ผู้สอนให้ผู้เรียนหยิบเลข 1  และไม้ตะเกียบที่มีเมล็ดถั่วแดง จ านวน 1 เมล็ด มาให้นักเรียนดู

แล้วนับเมล็ดถั่วแดงให้นักเรียนดู  เมล็ดถั่วแดง จ านวน 1 เมล็ด มีค่าเท่ากับ ตัวเลข 1 
3. ผู้สอนวางตัวเลข และไม้ตะเกียบไว้ ให้นักเรียบหยิบติดกับตัวเลข 1 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนหยิบเลข 2  และไมต้ะเกียบที่มีเมล็ดถั่วแดง จ านวน 2 เมล็ด มาให้นักเรียนดู

แล้วนับเมล็ดถั่วแดงให้นักเรียนดู  เมล็ดถั่วแดง จ านวน 2 เมล็ด มีค่าเท่ากับ ตัวเลข  

5. สอนเลขต่อไป 3 – 8  จนครบ 

6. ผู้สอนและผู้เรียนทบทวนการนับจ านวนตัวเลขพร้อม ๆ กัน  จนผู้เรียนท าได้ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ให้ผู้เรียนใช้แขนยกไม้ตะเกียบได้          
 2. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ผู้เรียนหยิบ  จับ  วางได้ 
 3. ทักษะการทางสังคม   สามารถเล่นกับเพ่ือน ๆ ได้ 
 4. ทักษะทางสติปัญญาหรือเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  สามารถนับจ านวนตัวเลขได้ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 การเจาะไม ้ต้องระหว่าง  และช่วงห่างของการเจาะ  
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  
 ควรเพิ่มสีสันมากข้ึน 
          

ลงชื่อ..................................                  ลงชื่อ..................................  
       (นางสุชาดา  ปาดอน)                   (นางสาวอัญชลี  เครือบุญ)   
                             ครูช านาญการ    ครูช านาญการ 
 

ลงชื่อ..................................           ลงชื่อ.................................. 
 (นางสาววิภารัตน์  พุทธสอน)               (นายฐิติพงษ์  อินต๊ะสาร) 

            พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                              พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 
 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นางสุชาดา  ปาดอน) 
        ครู คศ.๒ 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผู้อ านวยการฯ 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 

      ลงชื่อ................................................. 
       (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 
 

            
   


