


ค ำน ำ

คู่มอืรายการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาเล่มนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 
จังหวัดตรัง ได้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น ตามการด าเนินงานของ 
โครงการ one teacher one innovation โดยโครงการจัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอน
2) เพื่อให้มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามกระบวนการพัฒนานวัตกรรมมุ่งสู่
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 มีผลงานรวบรวมทั้ งสิ้น  จ านวน 34 ผลงาน                                  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้    
จะเป็นประโยชนต์่อครูผู้สอน และผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

นายสุพล บุญธรรม

ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศกึษา 4 จังหวัดตรัง

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



สำรบัญ

รำยกำรสื่อ หน้ำ
1. เกา้อีย้ืน – นั่ง (Stand to sit on chair) 1
2. สเกตบอรด์ช่วยเคลื่อนที่ 2
3. บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน (CAI) เรื่องผักและผลไม้ 3
4. Self - safety 4
5. ชุดฝึกการเขียนตัวเลข 1 – 10 5
6. Bubble Chairs (เกา้อ้ีบั๊บเบ้ิล) 6
7. รถฝึกยืนและฝึกเดิน 7
8. กระดานพยัญชนะหรรษา 8
9. Pop up มารู้จักคา่ของเงิน 9
10. เกา้อีน้ทิานหรรษา 10
11. ชุดสื่อตัวเลขหรรษา 11
12. เรื่องราวทางสังคม 12
13. บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนเรื่องการจ าแนกผักและผลไม้ 13
14. ชุดกจิกรรมการปั้น 14
15. ชุดฝึกพูดและการสื่อสาร 15

(S&C : Practice Speaking and Communication Set)
16. เครื่องช่วยเดนิ 16
17. จับคู่ภาพสัตวแ์ละภาพผลไม้ 17
18. ชุดอุปกรณ์ฝึกการระบายสีในพื้นที่ที่ก าหนด 18
19. อุปกรณ์ช่วยในการฝึกพยุงตัวในการทรงตัว การยืนและเดนิ 19
20. ชุดฝึกการนับจ านวนตัวเลข 1-10 20
21. เกา้อ้ีมหัศจรรย์ 21
22. ที่นอนหลอดปลอดภัยจากแผลกดทับ 22
23. เด้งดึ๊งหรรษา 23
24. การใช้ชุดการเรียนรู ้เรื่อง อวัยวะ                                        24
25. ไปไหนดคีะ/ครับ                                                                  25
26. Half circle for Arm training                                                     26

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



สำรบัญ (ต่อ) 

รำยกำรสื่อ หน้ำ
27. หนังสอืเลม่ใหญ่ 27
28. หมอนสามเหลี่ยมเพื่อสุขภาพ 28
29. เก้าอีจ้ักรยานสองขาปั่น 29
30. สื่อชุดฝึกการตดิกระดุม                                                        30
31. ชุด Bedding Set 31
32. สื่อ E -book การบอกหนา้ท่ีส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย                     32
33. เก้าอี้ฝึกนั่งทรงตัว                                                               33
34. การลากเส้นโยงจับคู่ตัวอักษร                                                 34

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : เก้ำอ้ียืน – นั่ง (Stand to sit on chair)

ผลติโดย : นำงสำวอรจิรำ มณีรัตนสุบรรณ

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อใน

การฝึกการ ลุกขึน้ยืนของนักเรียน
2. เพื่อผลิตนวัตกรรมสื่อการสอนให้กับนักเรียนในทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ไม้ 
2. น็อต 
3. สลัก 
4. สว่าน 
5. ตลับเมตร 
6. เบอะหุม้ 7. กระดาษทราย

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. เพื่อผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในทักษะกล้ามเนือ้มัดใหญ่ 
2. เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาของนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายและ

การ เคลื่อนไหว 
3. เพื่อเพิ่มความสามารถในการลุกขึ้นยืนจากเก้าอีใ้ห้กับนักเรียน

1

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : สเก็ตบอร์ดช่วยเคล่ือนที่

ผลติโดย : นำยจักรกฤษ ทองมณี

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเคลื่อนย้ายตัวเองจากทีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้
2. เพื่อป้องกันขาไม่ให้เกิดอันตรายหรือเป็นแผล จากการเคลื่อนย้ายตนเอง
3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะกล้ามเนือ้มัดใหญ่  ทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก

วัสดุอุปกรณ์ :
1. กระดานอัด ขนาด 10 ม.ม. จ านวน  1 แผ่น
2. ล้อรถ จ านวน  1 ชุด
3. ผา้ใบ จ านวน  1 หลา
4. ฟองน้ า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1 แผ่น
5. กาว จ านวน  1 กระป๋อง
6. กระดาษทราย จ านวน  1 แผ่น

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. ให้นักเรียนเคลื่อนย้ายตัวเองขึ้นไปนั่งบนสเก็ตบอร์ด (โดยผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด)
2. จัดท่านั่งให้กับนักเรียนนั่งพับเพียบ โดยให้นักเรียนน่ังกึ่งกลางของสเก็ตบอรด์ 
3. ให้นักเรียนใช้มอืทั้งสองขา้ง ดันพืน้เพื่อให้สเก็ตบอร์ดเคลื่อนไปข้างหนา้

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. ส่งเสริมพัฒนาการทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยการออกก าลังกายกล้ามเนื้อมือในการดันพืน้
3. สามารถใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวขณะท าการฝึก และส่งเสริมคุณภาพชวีิตของนักเรียนให้ดขีึ้น
5. สามารถน าไปใช้กับเด็กพิการประเภทอื่น หรอืผูป้่วยที่เป็นอัมพาต หรอือัมพฤกษ์ได้

2

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อสื่อ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เรื่องผักและผลไม้ 

ผลติโดย : นำยมนเดช หมิดทองค ำ

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางสติปัญญาหรือ

การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการ
รู้จักผักและผลไม้

วัสดุอุปกรณ์ :
1. คอมพิวเตอร์ 
2. โปรแกรม Adobe Photoshop cs6
3. โปรแกรม adobe captivate 8

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. หนา้ที่จะแสดงช่ือเรื่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะมีปุ่ม  เข้าสู่บทเรียน เพื่อให้

ผูเ้รียนคลิกเข้าสู่บทเรียนต่อไป
2. หนา้ค าช้ีแจงบทเรียนจะอธิบายลักษณะของการใชบ้ทเรียนอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้เรยีนปฏิบัติ

ตามและใช้งานบทเรียนมัลติมีเดียได้สะดวกขึ้น
3. หนา้ลงช่ือเขา้สู่บทเรียนในหนา้นีผู้เ้รียนจะต้องลงชื่อผู้เรยีนเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เรยีนแล้วกด 

Enter เมื่อลงชื่อเสร็จ ปุ่มเปิด-ปิดเสียง ในบทเรียนจะมีเสียงดนตรีประกอบเพื่อความตื่นเต้น เร้าใจ
และหนา้สนใจผูเ้รียนสามารถ คลิกเพื่อจะเปิดหรอืปิดเสียงตามความต้องการได้

4. หนา้เมนูหลักจะแสดงปุ่มเมนูต่าง ๆ โดยใหผู้เ้รียนเลือกเมนูแบบทดสอบก่อนเรียน
5. หนา้ค าช้ีแจงแบบทดสอบก่อนเรียน จะบอกใหผู้เ้รียนเข้าใจถึง การท าแบบทดสอบก่อนเรียน

ว่า มีกี่ขอ้ กี่คะแนน และอธิบายวิธีการท าแบบทดสอบที่ถูกต้อง ปุ่มถัดไป จะเข้าสู่แบบทดสอบก่อน
เรียน

6. หนา้นีจ้ะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้ผู้เรยีนวัดความรูโ้ดยมีค าตอบ 2 ตัวเลือก ให้ผู้เรยีน
คลิก (เลือก) ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดหนึ่งขอ้แล้วกด ปุ่มตอบ 

7. หนา้นีจ้ะเป็นหนา้เนือ้หาบทเรียนเรื่องผักและผลไม้

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. เป็นสื่อการเรียนการสอนในทักษะทางวิชาการ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องผักและผลไม้ 

และเป็นการฝกึการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ในนักเรียนพิการได้ 
2. ผูเ้รียนทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางเรียนได้ทันที โดยการให้ขอ้มูลย้อนกลับบทเรียน หลังเรยีนจบ

บทเรียน
3. เป็นนสื่อการสอนที่ดงึดูดความสนใจ เกิดความแปลกใหมข่องผู้เรยีน สรา้งความสนุกและความ

น่าสนใจในการเรียน ผูเ้รียนเกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ 

3

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
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ชื่อส่ือ : Self - safety 

ผลติโดย : นำงสำวรุสนีย์ สมำนคำน

วัตถุประสงค์  
เพื่อลดหรอืหยุดยั้งพฤติกรรมเด็กพิการ 

ที่น ามอืเข้าในช่องปาก แล้วกัดมือและการใชม้อื
โขกศรีษะตนเอง 

วัสดุอุปกรณ์ :
1. แกนกระดาษทิชชู่ จ านวน 2 ชิ้น ต่อเด็ก1คน
2. ยางหุ้มเบาะเกรดA 1 หลา
3. ฟองน้ าแผ่น/โฟมกันกระแทก จ านวน 1 แผ่น
4. เวลโกเทป 6 นิว้ ยาว50 ซม.
5. ผา้ตาข่ายรังผึง้ 1 ผนื 

ขั้นตอนกำรใช้ :
น าสื่อนวัตกรรมพันไว้ที่ขอ้พับของแขนทั้งสองให้แน่น ให้อยู่กึ่งกลางเพื่อไม่ให้ไหลขึน้ลงได้ง่าย เมื่อ

พันแขนเรียบร้อยแล้วควรจับเวลาในการใชง้านไม่ควรเกิน 5 ช่ัวโมง หลังจากนั้นควรแกะออกพักไว้ 1-2
ช่ัวโมง  ค่อยเริ่มพันแขนอีกครั้งท าซ้ า ๆ จนกว่าพฤติกรรมจะลดลง 

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ
2. ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการโขกศรีษะและการกัดมือลดลง
3. ลดการบาดเจ็บและผลกระทบต่อรา่งกายผูเ้รียน
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
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ชื่อส่ือ : ชุดฝึกกำรเขียนตัวเลข 1 – 10

ผลติโดย : นำงสำวกติติวรรณ  กังแฮ

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่อง การ

เขียนตัวเลข 1 – 10

ขั้นตอนกำรใช้ :
ชุดฝกึการเขียนตัวเลข 1 – 10  นักเรียนบกพร่องทางดา้นรา่งกายหรือสุขภาพ เรื่อง การเขียน

ตัวเลข 1 - 10 ช่วยใหน้ักเรียนรูจ้ักตัวเลข 1 – 10 วิธีการเขียนตัวเลข 1 – 10 รวมไปถึงการ
ฝกึปฏิบัติในการเขียนตัวเลข 1 – 10 ให้ถูกวิธี

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ชุดฝึกการเขียนตัวเลข 1 – 10  นักเรียนบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ เรื่อง 

การเขียนตัวเลข 1 - 10 ช่วยให้นักเรียนรู้จักตัวเลข 1 – 10 วิธีการเขียนตัวเลข 1 – 10 

รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติในการเขียนตัวเลข 1 – 10 ให้ถูกวิธี
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : Bubble Chairs (เก้ำอ้ีบั๊บเบ้ิล) 

ผลติโดย : นำงวรำภรณ์ จติชำญวิชัย

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ Sensory Diet กับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการบูรณาการประสาทสัมผัส

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. เป็นสื่อการสอนสง่เสรมิการบูรณาการประสาทสัมผัส ด้านการรับความรูส้ึก จากระบบการทรง 
ตัวใหน้ักเรียน มีสมาธิ จดจอ่ และลดพฤติกรรมกระตุ้นตัวเอง 
2. ครูผูส้อนสามารถประยุกต์ใชส้ื่อหรอืนวัตกรรมนีก้ับนักเรียนในแต่ละหอ้งเรียนได้ ทั้งในเด็ก       
ออทิสติก เด็กสติปัญญา หรอืเด็กความพิการอื่น ๆ 

นวัตกรรมสื่อการสอน Bubble Chairs (เก้าอี้บั๊บเบิ้ล)  เป็นสื่อการสอนเพื่อใช้ในการให ้
Sensory พืน้ฐานที่จ าเป็น ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง ในเรื่องของการบูรณาการประสาทสัมผัส 
ด้านการรับความรูส้ึกจากระบบการทรงตัว (Vestibular systems) สามารถส่งเสริม หรือให้เป็น 
Sensory Diet เพื่อให้มรีะดับความตื่นตัวที่เหมาะสมที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติประจ าวัน
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อสื่อ : รถฝึกยืนและฝึกเดิน

ผลติโดย : นำงสำวฝำตีห๊ะ หลังเกต

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนฝึกยืนหรือเดินได้ดว้ยตนเองให้มากที่สุด

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ท่อ PVC 4 หุน 80 ซ.ม. 12 ท่อน
2. ท่อ PVC 4 หุน 30 ซ.ม. 4 ท่อน
3. ท่อ PVC 4 หุน 25 ซ.ม. 4 ท่อน
4. ท่อ PVC 4 หุน 5 ซ.ม. 12 ท่อน
5. ข้อตอ่สามทาง 4 หุน 20 ตัว
6. ข้องอ 4 หุน 4 ตัว
7. สายรัด 2 เส้น
8. ล้อหมุน 4 ล้อ
9. กางเกง 1 ตัว

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. พัฒนากล้ามเนือ้มัดเล็กและมัดใหญ่ใหแ้ข็งแรง
2. ฝกึการช่วยเหลือตนเองในการยืนหรอืเดิน
3. ฝกึการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื

ขั้นตอนของกำรจัดท ำ

1. น าท่อ PVC มาประกอบเป็นโครงรถ ดังภาพ
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : กระดำนพยัญชนะหรรษำ

ผลติโดย : นำงสำวเนตรนภำ  ไพโรจน์

วัตถุประสงค์  
1. นักเรียนรูจ้ักพยัญชนะไทย
2. นักเรียนออกพยัญชนะไทยได้

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ไม้กระดานอัด
2. กระดานไวทบ์อร์ด
3. น๊อต
4. เลื่อย
5. สีทาไม้

ขั้นตอนกำรใช้ :
ขั้นตอนที่ 1 : วางพยัญชนะไทยในกระดานให้เรียงกัน ก – ฮ
ขั้นตอนที่ 2 : น าพยัญชนะไทยมาวางบนกระดาษพร้อมฝึกลาก
ขั้นตอนที่ 3 : น าตัวพยัญชนะไทยออกแล้วฝึกเขียนบนกระดาษ
ขั้นตอนที่ 4 : ออกเสียงพยัญชนะตัวที่เขียน

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. นักเรียนเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องตามแบบ
2. นักเรียนรูจ้ักพยัญชนะไทยมากขึน้
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : Pop up มำรู้จักค่ำของเงิน

ผลติโดย : นำงจำรวุรรณ  พรหมด้วง

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนรู้ค่าของเงนิชนิดต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้

วัสดุอุปกรณ์ :
1. กระดาษวาดเขียน
2. ภาพเหรยีญและธนบัตร
3. สติ๊กเกอร์ใส
4. กระดาษสี

ขั้นตอนกำรใช้ :
ให้นักเรียนได้เรียนรูเ้กี่ยวกับค่าของเงนิแตล่ะชนิด

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. นักเรียนสามารถรู้ค่าของเงนิชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
2. นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร (งำนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม)
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง
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ชื่อส่ือ : เก้ำอ้ีนิทำนหรรษำ

ผลติโดย : นำงสำวจิรำภรณ์ ถ ำวำปี

วัตถุประสงค์  
เพื่อลดพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์

ของนักเรียน

วัสดุอุปกรณ์ :
1. กระดานอัด ขนาด 10 ม.ม. จ านวน  1 แผ่น
2. ล้อรถ จ านวน  1 ชุด
3. ผา้ใบ จ านวน  1 หลา
4. ฟองน้ า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน  1 แผ่น
5. กาว จ านวน  1 กระป๋อง
6. กระดาษทราย จ านวน  1 แผ่น

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. ให้นักเรียนเคลื่อนย้ายตัวเองขึ้นไปนั่งบนสเก็ตบอรด์ (โดยผู้ปกครองคอยดูแลอยา่งใกล้ชิด)
2. จัดท่าน่ังให้กับนักเรียนนั่งพับเพียบ โดยใหน้ักเรียนนั่งกึ่งกลางของสเก็ตบอร์ด 
3. ให้นักเรียนใช้มอืทั้งสองขา้ง ดันพืน้เพื่อให้สเก็ตบอร์ดเคลื่อนไปข้างหน้า

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
ลดพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของนักเรียนโดยการใชก้ารชีแ้นะด้วยเก้าอี้นิทานหรรษา
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อสื่อ : ชุดสื่อตัวเลขหรรษำ

ผลติโดย : นำงสำวศิรพิร ฤทธิสำคร , นำงสำวสุทธิดำ  ขวัญเพ็ชร

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดเลขได้คล่องแคล่ว
2. เพื่อช่วยนักเรียนฝึกกล้าเนื้อมือให้เด็กแข็งแรงขึ้น และฝึกสมาธิในการเรียนให้กับเด็ก

อีกด้วย
3. เพื่อช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
4. เพื่อช่วยนักเรียนเกิดความสนุกในการเรียน
5. เพื่อการใชง้าน การเก็บรักษา การพกพาสะดวก

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. น าฝาขวดตัวเลขที่เราตกแต่งมาวางเรียกกัน และตามด้วยจ านวนเลข ตามล าดับ สอนให้

นักเรียนรูจ้ักตัวเลขและนับเลขที่ฝาขวดตามล าดับตัวเลข
2. ให้นักเรียนใช้ชุดฝกึตัวเลขหรรษาในแต่ละชุดประกอบการเรีบนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ จากนั้นน าฝาขวดน้ าพลาสติกที่เตรยีมไว้มาหาจ านวนผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
ให้นักเรียนน าไปปิดฝาขวดในแตล่ะชุดของนวัตกรรม จนครบ

3. ครูสังเกตดู ตรวจนักเรียนท าถูกต้องหรอืไม่ (ถ้าไม่ใหค้รูแนะน า)

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพกิำร  : 
1. นักเรียนคิดเลขได้คล่องแคล่ว
2. นักเรียนมกีล้ามเนือ้มอืที่แข็งแรง
3. ลดปัญหาขยะลง
4. มีผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตรท์ี่ดขีึน้
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : เรื่องรำวทำงสังคม
ผลติโดย : นำงสำวเพ็ญประภำ  หลำนวงษ์

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสังคม ในทักษะการปฏิบัติตนในสังคม โดยสามารถแสดงการ

ทักทายกับผูอ้ื่นได้อย่างเหมาะสม

วัสดุอุปกรณ์ :
1. กระดาษร้อยปอนด์ขนาด A3 
2. กระดานรองวาดภาพขนาด A3
3. ดินสอ 
4. สีไม้
5. ยางลบ
6. ปากกาเมจิก

ขั้นตอนกำรใช้ :
สื่อการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคมใชป้ระกอบแผนการสอนเฉพาะบุคคลในทักษะสังคม ใน

ทักษะการปฏิบัติตนในสังคม  เรื่อง การแสดงการทักทายผู้อื่นด้วยการไหว้ โดยมีวิธีการดังนี้
1) น าสื่อการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม เรื่อง การแสดงการทักทายด้วยการไหว้ มาใช้

ประกอบการสอนในทักษะสังคม 
2) เล่าเรื่องราวของภาพสื่อการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม เรื่อง การแสดงการทักทาย

ด้วยการไหว้ ไปตามล าดับทีละภาพ 
3) สรุปเรื่องราวทางสังคม โดยสนทนาเรื่องราวทางสังคมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
4) ฝกึฝนพฤติกรรมตอ่เนื่องจากเรื่องราวทางสังคม

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
ส่งเสริมพัฒนาการทางทักษะสังคม ในเรื่องของการแสดงการทักทาย 
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ :บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ืองกำรจ ำแนกผักและผลไม้

ผลติโดย : นำงสำวจุฑำมำศ  แก้วลำย

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนสามารถจ าแนกผักและผลไม้ได้

วัสดุอุปกรณ์ :
1. คอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม Captivate

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ใช้เมาส์ Double click ที่ Icon 
3. ใช้เมาส์ click ที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”
4. พิมพ์ช่ือ – นามสกุล แล้วกดที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
5. กดที่ปุ่ม “เข้าสู่บทเรยีน” เพื่อเริ่มเรยีน
6. ศกึษาเนือ้หาของบทเรียนในแตล่ะหัวข้อตามล าดับ โดยเริ่มจาก 

6.1 ผัก
6.2 แบบฝกึหัด
6.3 ผลไม้
6.4 แบบฝกึหัด

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. น าไปเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในทักษะทางสตปิัญญาหรอืการเตรียมความพร้อมทาง

วิชาการ
2. กระตุน้ให้เด็กพิการเกิดความอยากเรียนมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งแปลกใหม่ มีการปฏิสัมพันธ์

กับบทเรียนตลอดเวลา ผูเ้รียนไม่เบื่อหน่าย ท าให้ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของผู้เรยีน
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : ชุดกิจกรรมกำรปั้น
ผลติโดย : นำงสำวพรพรรณ  อำด ำ

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนากล้ามเนือ้มัดเล็กของนักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมความสามารถระหว่างตากับมอื
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและแก้ปัญหา

วัสดุอุปกรณ์ :
1. สมุดวาดภาพปกแข็ง
2. ดินเบา
3. ภาพกิจกรรม เรียงล าดับจากง่ายไปหายากตามชว่งอายุพัฒนาการ
4. กระดานฝึกปั้น

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. น าสมุดชิ้นงานมาให้นักเรียนดู  
2. ฝกึนักเรียนปั้นตามขั้นตอน และแบบในสมุดชิน้งาน โดยใช้กระดานฝึกปั้น
3. น าชิน้งานไปผงึลมให้แหง้

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ้สามารถควบคุมกล้ามเนือ้มัดเล็กระหว่างมือกับตา ให้แข็งแรง 
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อสื่อ :ชุดฝึกพูดและกำรสื่อสำร 
(S&C : Practice Speaking and Communication Set)

ผลติโดย : นำงศิรนิันท์  จุ้ยมอด
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถออกเสียงค า 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล
มีตัวสะกดแม่กก แมก่ง แมก่บ แม่กด ได้ 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารด้วย
เครื่องมือสื่อสารทางเลือกได้

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถสามารถพูด
เลียนแบบเสียงค าและประโยคได้ขั้นตอนกำรใช้ :

1. กิจกรรมการเลียนแบบการออกเสียงค าและประโยค และการออกกเสียงค า
1.1 ครูผูส้อนจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยจัดให้นักเรียนนั่งที่โต๊ะและวางชุดฝกึไว้ด้านหน้านักเรียน
1.2 ครูผูส้อนเสียบ micro SD card ที่มกีารบันทึกเสียงค าหรือประโยคตามเนือ้หาของแผนการ

สอนเฉพาะบุคคล (IIP) เข้ากับตัวควบคุม
1.3 เปิดสวิตซ์ Power เพื่อเริ่มตน้การใชง้าน
1.4 น าบัตรภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาของแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่ใชใ้นการสอนแต่

ละครัง้เข้ากับกล่องบัตรภาพ
1.5 น ากล่องบัตรภาพเสียบเข้ากับกล่องควบคุม 
1.6 กดบัตรภาพเบาๆ เพื่อให้กล่องควบคุมอ่านค าตามบัตรภาพนั้นๆ
1.7 ครูฝกึใหน้ักเรียนเลียนออกเสียงค าตามที่ได้ยิน

2. กิจกรรมการสื่อสารดว้ยเครื่องมือสื่อสารทางเลอืก (สื่อภาพ)
2.1 ครูผูส้อนจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยจัดให้นักเรียนนั่งที่โต๊ะและวางชุดฝกึไว้ด้านหน้านักเรียน
2.2 ครูผูส้อนเสียบ micro SD card ที่มกีารบันทึกเสียงค าหรือประโยคตามเนื้อหาของแผนการ

สอนเฉพาะบุคคล (IIP) เข้ากับตัวควบคุม
2.3 เปิดสวิตซ์ Power เพื่อเริ่มตน้การใชง้าน
2.4 น าบัตรภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาของแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่ใชใ้นการสอนแต่

ละครัง้เข้ากับกล่องบัตรภาพ
2.5 น ากล่องบัตรภาพเสียบเข้ากับกล่องควบคุม 
2.6 กดบัตรภาพเบาๆ เพื่อให้กล่องควบคุมอ่านค าตามบัตรภาพนั้นๆ
2.7 ครูฝึกใหน้ักเรียนสื่อสารโดยใช้ภาพตามกิจกรรมที่ก าหนด เชน่ นอ้งเตย ชอบ ขนม และฝึก

ให้นักเรียนเลือกใช้ภาพในการสื่อสารด้วยตนเอง

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
กลุ่มทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : เคร่ืองช่วยเดิน

ผลติโดย : นำยประทีป  ปำนมำศ

วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนา และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในฝึกการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้แข็งแรงใน

การเดินก่อนเรียนและหลังเรียน ให้แข็งแรง

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. แนะน า การใชอุ้ปกรณ์นวัตกรรมเครื่องช่วยเดินให้กับนักเรียน
2. เตรียมตัวนักเรียนโดยใส่ กายอุปกรณ์ส าหรับเท้าและข้อเท้า   ในการฝึก
3.  น านักเรียนเข้าใส่ในชุดพยุงล าตัว และดูความเรียบร้อยของชุดพยุงล าตัว
4. ปรับความสูง ต่ าของเครื่องช่วยเดิน เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน
5. เริ่มการฝึกเดินดว้ยเครื่องช่วยเดิน  โดยครูช่วยกระตุน้การเดินของนักเรียน จับเท้าให้สลับเท้า

ที่ละข้าง ซึ่งชุดพยุงล าตัวได้ผูกหยุดกับเครื่องช่วยเดิน
6. ฝกึการเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน จ านวน 5 ครั้งใน เวลา 20 นาที่
7. ก่อน-หลังการฝึกเดิน อาจมกีิจกรรมชักรอก เพื่อฝึกกล้ามเนือ้มอื และแขนให้แข้งแรง ควบคู่

กันไปด้วย

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. เพื่อช่วยในการพยุงตัวเด็กในการทรงตัว การยืน และการเดิน 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัว ในการยืน เดิน ให้ดีขึ้นตามล าดับ
3. ลดภาระของผู้ดูแล และครอบครัว
4. ช่วยในการฝึกเด็กได้อย่างตอ่เนื่องและได้ทุกสถานที่ วัตถุประสงค์ของการผลิตอุปกรณ์
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : จับคู่ภำพสัตว์และภำพผลไม้

ผลติโดย : นำงสำวเนำวรัตน์ จำยุพันธ์

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ ทักษะกระบวนการ

คิด ทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก เรื่อง การจับคู่ภาพสัตว์และภาพ
ผลไม้ที่เหมอืนกันได้

วัสดุอุปกรณ์ :
1. แผ่นไม้กระดานอัด 5. เลื่อยฉลุ
2. กระดาษการด์สีตา่ง ๆ 6. ตัวหนบี
3. สติกเกอร์ใส 7. ปืนกาว
4. กระดาษชานอ้อย 8. รูปภาพสัตว์ และภาพ
ผลไม้

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. ชุดฝกึการจับคู่ภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนในทักษะทางสตปิัญญาหรอืการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ 
2. ฝกึการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องชนิดของผลไม้และสัตว์
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูเ้รื่องสี สัตว์ตา่ง ๆ
5. เพื่อฝึกกล้ามเนือ้มัดเล็กให้แข็งแรง
6. เพื่อฝึกการเล่นรว่มกันท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน
7. เพื่อฝึกทักษะและกระบวนการคิด
8. เพื่อฝึกทักษะการนับจ านวน

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1.ชุดฝกึการจับคู่ภาพเป็นสื่อการเรียนการสอนในทักษะทางสติปัญญาหรอืการเตรยีมความพร้อมทางวิชาการ 
2. ฝกึการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื
3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องชนิดของผลไม้และสัตว์
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูเ้รื่องสี สัตว์ตา่ง ๆ
5. เพื่อฝึกกล้ามเนือ้มัดเล็กให้แข็งแรง
6. เพื่อฝึกการเล่นรว่มกันท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กัน
7. เพื่อฝึกทักษะและกระบวนการคิด
8. เพื่อฝึกทักษะการนับจ านวน
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อสื่อ : ชุดอุปกรณ์ฝึกกำรระบำยสีในพื้นที่ที่ก ำหนด 

ผลติโดย : นำงสำวสุนีย์  ด้วงเรอืง

วัตถุประสงค์  
นักเรียนสามารถระบายสีให้อยู่ในพืน้ที่ที่ก าหนดได้

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. แนะน านวัตกรรมใหน้ักเรียนรูจ้ัก บอกชื่อนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ฝึกการระบายสีในพืน้ที่ที่

ก าหนด
2. บอกขนาดความสูงของกรอบนวัตกรรมแต่ละชิน้ ชิน้ที่ 1และ 2   มีความสูง 3 มิลลเิมตร ชิน้

ที่ 3 มีความสูง 1.5 มิลลเิมตร ชิน้ที่ 4 มีความสูง 0.5 มิลลเิมตร และชิน้ที่ 5 มีความสูง 0.1
มิลลเิมตร

3. การฝึกการระบายสีใหอ้ยู่ในพืน้ที่ที่ก าหนด เริ่มฝึกจากกรอบที่มีความสูงมากที่สุดก่อน และ
เมื่อนักเรียนท าได้ ให้เลือกใช้กรอบที่มคีวามสูงลดลง ตามล าดับ 

4. เลือกกรอบที่ใชฝ้กึ น ากระดาษ A4 มาสอดในกนอบนวัตกรรม ให้กระดาษอยู่ตรงกลางพอดี
5. เลือกสีที่ตอ้งการระบาย
6. ระบายสีในกรอบให้เต็มกรอบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7. ฝกึนักเรียนระบายสีจนครบทุกกรอบ

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
ใช้เป็นสื่อฝึกนักเรียนในทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : อุปกรณ์ช่วยในกำรฝึกพยุงตัว  
ในกำรทรงตัว กำรยืนและเดิน

ผลติโดย : นำงสำวอรพรรณ วรรณโร

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อช่วยในการพยุงตัวนักเรียนในการทรงตัว การยืน และการเดิน
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัว ในการยืน เดิน ใหด้ีขึ้นตามล าดับ

วัสดุอุปกรณ์ :
1. กระดานอัด ขนาด 10 ม.ม. จ านวน  1 แผ่น
2. น๊อต 7 หุน จ านวน  4 ชุด
3. ผา้ใบ จ านวน  1 หลา
4. ฟองน้ า ขนาด 1 นิว้ จ านวน  1 แผ่น
5. เชอืก จ านวน  6 เมตร
6. กระดาษทราย จ านวน  1 แผ่น
7. ท่อ PVC ขนาด ¾ หุน จ านวน  4 ชิน้
8. ไม้อัด ขนาด 5 ม.ม. จ านวน  4 ชิน้
9. เวลโก้ ขนาดกลาง 1 นิว้ ยาว 10 นิว้ จ านวน  4 ชิน้

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. น านักเรียนลงเข้าไปนั่งในอุปกรณ์พยุงตัว จัดท่าน่ังและการวางเท้าให้กับนักเรียน
2. ในกรณีนักเรียนที่มอีาการระดับรุนแรง เชน่ขาบิด แขนเกร็ง ครู หรือผู้ฝึกสามารถใช้

อุปกรณ์ชิน้นี ้เพื่อเป็นที่พักใน การนวดแขน ขานักเรียน เพื่อไม่ให้นักเรียนนอนอยู่กับที่ได้

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนือ้มัดใหญ่
2. นักเรียนกล้าที่จะพยุงตัวในการยืน และเดินได้ดีขึน้ และมีพัฒนาการในการเคลื่อนไหวได้

ดีขึ้น
3. นักเรียนไม่เกิดอันตรายในการฝึกเดิน
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวขณะท าการฝึก และส่งเสริมคุณภาพชวีิตของ

นักเรียนให้ดขีึน้
5. สามารถน าไปใช้กับเด็กพิการประเภทอื่น และช่วยลดภาระของผู้ดูแลและครอบครัว
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : ชุดฝึกกำรนับจ ำนวนตัวเลข 1-10

ผลิตโดย : นำงสำวเบญจพร  สัมพันธมิตร

วัตถุประสงค์  
1. นักเรียนสามารถนับจ านวนตัวเลข 1-10ได้

วัสดุอุปกรณ์ :
1. สมุดวาดภาพปกแข็ง
2. ดินเบา
3. ภาพกิจกรรม เรียงล าดับจากง่ายไปหายากตามช่วงอายุพัฒนาการ
4. กระดานฝึกปั้น

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. ใช้เป็นสื่อฝึกนักเรียนในทักษะเตรียมความพรอ้มทางวิชาการ

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู ้สามารถควบคุมกล้ามเนือ้มัดเล็กระหว่างมือกับตา ให้แข็งแรง 
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : เก้ำอ้ีมหัศจรรย์ 

ผลติโดย :นำงสำวดอกแก้ว มะโนมัย 

วัตถุประสงค์  
การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอน โดยใช้เก้าอี้มหัศจรรย์ ส าหรับ
นักเรียนเดินตลอดเวลา เพื่อให้นักเรียนสามารถนั่งเก้าอี้ได้โดยไม่เดิน
ออกจากเก้าอี้ ท าให้นักเรียนมีสมาธิและประสิทธิภาพในการตาม
ศักยภาพในการเรียนมากขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ไม้กระดานอัด ขนาด 240 ซม. x 120 
ซม. X 1.5 ซม.
2. กระดาษทราย 2 แผ่น
3. น็อตเกลียวปล่อยปลายสว่าน 30 ตัว
4. ยูรีเทน/ทินเนอร์
5. ท่อเหล็กเหลี่ยมขนาด 2 นิว้ x 1 นิว้ x 
1.5 นิว้ 1 เส้น
6. บานพับผเีสื้อ ขนาด 3 นิว้ 1 คู่
7. สีน้ ามัน แดง/ขาว

ขั้นตอนกำรใช้ :
1.  เปิดเก้าอีโ้ดยดันที่วางมอืออกไปด้านขวามือของนักเรียนให้สุด
2.  ให้นักเรียนนั่งลงบนเก้าอี้
3.  ปิดเก้าอีโ้ดยดันที่วางมือเข้ามาด้านซ้ายมือของนักเรยีนมอืให้สุด
4. เมื่อท ากิจกรรมเสร็จเปิดเก้าอีโ้ดยดันที่วางมอืออกไปด้านขวามือของนักเรียนให้สุด
5. แล้วน านักเรียนลุกขึ้นยนืออกจากเก้าอี้

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. นักเรียนไม่สามารถเดินลุกขึ้นจากเก้าอีไ้ด้ มีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้น
2. นักเรียนได้รับความรู้ที่คุณครูสอนมากขึ้น
3. นักเรียนได้รู้จักการนั่งเป็นระเบียบ รู้จักการรอคอยมากขึน้
5.  นักเรียนจะไม่สามารถดันเก้าอีใ้ห้ล้มได้ หรอืท าให้นักเรียนบาดเจ็บได้เพราะนักเรียนอยู่ไม่นิ่ง
4.  นักเรียนสามารถใช้เก้าอี้มหัศจรรย์ท ากจิกรรมอื่น ๆ ได้มากมาย นอกจากการเรยีนการสอน เชน่ 
ใช้ในเวลารับประทานอาหาร เป็นต้น
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ :ท่ีนอนหลอดปลอดภัยจำกแผลกดทับ

ผลติโดย : นำงสำวธิธำดำ ลีนะนิธิกุล

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ไม่เกิดแผลกดทับ

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. น าผา้ลายการต์ูนขนาด 2 หลา มาพับครึ่ง
2. เย็บริมขอบให้เรียบร้อยทั้ง 3 ด้าน อีก 1ด้าน เหลือไว้เพื่อใส่หลอด
3. เย็บผา้เป็นช่อง ๆ ชอ่งละประมาณ 4 นิว้
4. ตัดหลอดกาแฟ ขนาด 1-2 เซนติเมตร
5. ใส่หลอดกาแฟที่ตัดไว้ ลงในชอ่ง โดยใช้แกนกระดาษทิชชูร่วมดว้ย
6. เย็บปิดปลายที่นอน

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพกิำร  : 
ที่นอนหลอดปลอดภัยจากแผลกดทับ นักเรียนบกพร่องทางดา้นรา่งกายหรือการเคลื่อนไหว ช่วย

ป้องกันการเกิดแผลกดทับให้นักเรียน

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ผา้ลายการต์ูน ขนาด 2 หลา 1ผืน
2. หลอดกาแฟ
3. ด้าย
4. เข็มเย็บผา้
5. กรรไกร
6. แกนกระดาษทิชชูขนาดยาว
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อสื่อ : เด้งดึง๊หรรษำ

ผลติโดย :นำยธรรมสรณ์  หมัดอำหลี

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมให้
เหมาะสมกับความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อในการฝึกทักษะ
กล้ามเนือ้มัด ใหญ่ และทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก

ขั้นตอนกำรใช้ :
1.ให้นักเรียนไปนั่งในหว่งล้อยางรถยนต์ห้อยขาลงมาในต าแหน่งที่เหมาะสมแลว้ เอามอืจับที่เกาะให้
แนน่ทั้งสองขา้ง
2. นักเรียนนั่งโยกตัว ดันตัวขึน้ลงสลับกันไป ยืน นอนย้ายไปย้ายมา หรอืกระโดดขึ้นลงแล้วแต่
ความเหมาะสมของแต่ละคน
3. ครูผูส้อน ครูพี่เลี้ยง หรอืผูป้กครอง ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะให้นักเรียนฝกึทักษะ

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  
1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนือ้มัดใหญ่ กล้ามเนือ้มัดเล็ก
2. เพื่อเพิ่มมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ โดยการออกก าลังกายกล้ามเนือ้มอืในการดันตัวขึ้นลง และจับ
หว่งมอื
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวขณะท าการฝึกและส่งเสริมคุณภาพชีวติของนักเรียนให้ดขีึน้
4. สามารถน าไปใช้กับเด็กพิการประเภทอื่น หรอืผูป้่วยที่เป็นอัมพาตหรอือัมพฤกษ์ได้

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ไม้กระดานอัดขนาด 10 ม.ม. จ านวน 1 แผ่น
2. ลอ้รถยนต ์จ านวน 2 ลอ้
3. สปริงขนาด 8.5 นิ้ว จ านวน 2 คู่
4. สสีเปรย์ขนาด 400 ซม. จ านวน  4 กระป๋อง
5. นอ๊ตตัวผู้ ตัวเมีย แผ่นเหล็กและแหวน จ านวน 1 กิโลกรัม
6. กระดาษทราย จ านวน 3 แผ่น
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : กำรใช้ชุดกำรเรียนรู้ เร่ือง อวัยวะ

ผลติโดย : นำงสำวกิ่งกำญจน์  ตันตวิุฒิ

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อการเรียนรู้ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ   ใน

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

ขั้นตอนกำรใช้ :
น าแผ่นภาพร่างกายมาอธิบายและชีอ้วัยวะส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายให้นักเรียนได้

เรียนรู้ จากนั้นให้นักเรียนดึงไม้ติดภาพอวัยวะทีละชิ้นแล้วให้นักเรียนเสียบไม้ติดภาพอวัยวะ
ด้วยตนเองทีละอัน

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. เพื่อการเรียนรูท้ักษะทางสตปิัญญาหรอืการเตรียมความพร้อมทาง วิชาการ ในนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางสตปิัญญา
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องอวัยวะเพิ่มขึ้น

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ภาพอวัยวะ
2. แผ่นเคลือบ
3. สติ๊กเกอร์ใส
4. กล่องนม
5. ฟิวเจอร์บอร์ด
6. ไม้ไอศกรีมสี
7. ตีนตุ๊กแก
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : ไปไหนดีคะ/ครับ

ผลติโดย : นำงสำวณัฐธชิำ รอดอ่อน

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อการช่วยเหลอืตนเองของนักเรยีนในการ ท ากิจวัตรประจ าวันได้สะดวก
2. เพื่อลดปัญหาภาวะแทรกซ้อน เชน่ แผลกดทับ ขอ้ติด
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ดีขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้

จากสื่อการสอน “ไปไหนดีคะ/ครับ” 

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ไม้กระดานอัด ขนาด 240 ซม. x 120 
ซม. X 1.5 ซม.
2. กระดาษทราย 2 แผ่น
3. น็อตเกลียวปล่อยปลายสว่าน 30 ตัว
4. ยูรีเทน/ทินเนอร์
5. ท่อเหล็กเหลี่ยมขนาด 2 นิว้ x 1 นิว้ x 
1.5 นิว้ 1 เส้น
6. บานพับผเีสื้อ ขนาด 3 นิ้ว 1 คู่
7. สีน้ ามัน แดง/ขาว

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
เป็นสื่อการเรียนการสอนในทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่,การช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน 

โดยอาศัยความรู้ทางด้านทักษะทางวิชาการ และอาศัยความรูท้างด้านทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็กร่วม
ด้วย เกี่ยวกับการรูจ้ักผักและผลไม้ ซึ่งเป็นการฝึกการท างานประสานสัมพันธ์กันระหว่างตากับมอื 
เพื่อใหผู้้เรยีนสามารถทรงตัวในท่าน่ังได้
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : Half circle for Arm training

ผลติโดย :นำงสำวนฤภัทร บุญเลิศ

วัตถุประสงค์  
1. นักเรียนสามารถใช้สื่อเพื่อฝึกการใชม้ือ ดังนี้ 

- การเอือ้มมอื 
- ก าหรอืจับวัตถุ  
- น าและปล่อยวัตถุ

2. นักเรียนสามารถใช้สื่อเพื่อฝึกบริหารข้อไหล่ เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ 
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. ครูใหน้ักเรียนนั่งบนเก้าอี ้
2. ครูจัดท่านั่งให้กับนักเรียน โดยใหน้ักเรียนนั่งกึ่งกลางของเก้าอี ้วางเท้าบนที่วางเท้า และแขนบนโต๊ะ 
3. ครูใหน้ักเรียนหยิบเจดีย์สลับสีพลาสตกิ ทีละชิน้พาเคลื่อนตามอลูมิเนียมที่โค้งงอเป็นครึ่งวงกลมจน
หมด 
4. เมื่อนักเรียนท าได้คล่องแล้ว ครูสามารถเพิ่มความท้าทายในการฝึก  โดยการใชถุ้งทรายน้ าหนักที่
เหมาะสมกับนักเรียนถ่วงไว้ที่บริเวณข้อมอืนักเรียน

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก
2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ โดยการเพิ่มก าลังกล้ามเนื้อมอืในการเอื้อม ก า น า ปล่อย สิ่งของ
3. สามารถใช้มอืในการด ารงชีวติประจ าวันได้
4. สามารถน าไปใช้กับเด็กพิการประเภทอื่นที่มอีาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไหล่ติด และ ผูป้่วยอัมพาต 

26

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อสื่อ : หนังสือเล่มใหญ่

ผลติโดย : นำงสำวสุนทรี  เมืองน้อย

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมใน
การเคลื่อนไหวร่างกาย 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมให้
เหมาะสมกับความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อในการฝึกทักษะ
กล้ามเนื้อมัด ใหญ่ และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. ให้เด็กนักเรียนดูภาพตั้งแต ่ก. ไก่ – ฮ. นกฮูก  ก่อนเพื่อให้เด็กเกิดความรัก ความชอบ 

ความสนใจ  เพลิดเพลินจากภาพสวยๆ 
2. ให้เด็กนักเรียนอ่านตั้งแต ่ก. ไก่ – ฮ. นกฮูก ให้ขึน้ใจ  โดยครูผูส้อนหรอืผูป้กครองอา่น

น าให้ก่อนแลว้เด็กกล่าวตามและชีไ้ปด้วย  
3. ต่อไปเริ่มถอดพยัญชนะเป็นตัวๆ ตั้งแต่ ก. ไก่ – ฮ. นกฮูก  โดยครูผูส้อนหรอืผูป้กครองช้ี

ไปยังพยัญชนะไทย แล้วถามนักเรียนว่าตัวนีค้ือตัวอะไรค่ะ จนครบ 44 ตัว

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพกิำร  : 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการสตปิัญญา  มคีวามสามารถในการอ่านค าสูงขึ้น 
2. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา  ได้พัฒนาทักษะการอา่นค าอย่างเต็มตามศักยภาพ 
3. ได้แนวทางในการสร้างหนังสอืเล่มใหญ่  ส าหรับ สอนการอ่านภาษาไทยแก่นักเรียนบกพร่อง

ทางสตปิัญญา
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : หมอนสำมเหล่ียมเพ่ือสุขภำพ

ผลติโดย : นำงสำวสำยใย  อภชิัย

วัตถุประสงค์  
ป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

ขั้นตอนกำรใช้ :
เมื่อนักเรียนนอนในท่านอนหงายสามารถใช้หมอนสามเหลี่ยมแทนหมอนธรรมดา

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
ใช้ลดการเกิดแผลกดทับและเพิ่มแรงสัมผัส

วัสดุอุปกรณ์ :
1. ผ้าฝ้าย
2. หลอดกาแฟ
3. ชุดเข็มเย็บผ้า   1 ชุด
4. ฟองน้ าระดับความเอยีง 15 องศา ขนาดกวา้ง 58 ซม ลกึ 35 ซม สูง 7 ซม 
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : เก้ำอ้ีจักรยำนสองขำปั่น

ผลติโดย : นำงสำวสุจิตรำ  เกื้อสุข

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ดีขึ้น ในเรื่องของ การคลาน โดย

อาศัยการเรียนรู้การเคลื่อนไหวจากการปั่นจักรยาน ” 

วัสดุอุปกรณ์ :
1 ไม้
2 กระดาษทราย
3 ตะปู
4 ค้อน
5 กบไสไม้ ไฟฟ้า
6 เลื่อยลันดา
7 เลื่อยวงเดือน
8 เครื่องเรา้เตอร์
9 ตลับเมตร
10 พักเท้าจักรยาน
11 ไม้ฉาก
12 ท่อ PVC

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึน้มาส าหรับการกระตุ้นการเรียนรูก้ารเคลื่อนไหวของขา และเพื่อเพิ่ม

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ของผู้เรยีนที่มคีวามบกพร่องทางรา่งกายหรอืการเคลื่อนไหวหรอื
สุขภาพ ซึ่งส่งผลตอ่การด าเนินชีวิตประจ าวันต่อไป
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : ส่ือชุดฝึกกำรติดกระดุม

ผลติโดย : นำยชำตกิล้ำ  จันทพันธ์

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแต่งกาย การแกะ ติดกระดุม กลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองใน

ชีวติประจ าวัน

ขั้นตอนกำรใช้ :
1.ให้ผู้รับการฝึกแกะกระดุมออกตามแบบ 1 – 3
2. ให้ผู้รับการฝึกติดกระดุมเขา้ตามแบบ 1 – 3

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
ประโยชน์  ใชส้ าหรับฝึกการช่วยเหลือตนเองในการสวมเสือ้มีกระดุมของนักเรียน 
ในกลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวัน การประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื 
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อสื่อ : ชุด Bedding Set 

ผลติโดย : นำยสมชัย ช่วยทอง

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น ลดการ
เกิดแผลกดทับ

ขั้นตอนกำรจัดท ำ:
1. ออกแบบขนาดของที่นอนให้เหมาะสมกับนักเรียน
2. วัสดุอุปกรณ์ของชุด Bedding Set  

2.1 ผา้ ขนาด 6 หลา  
2.2 หลอดกาแฟ
2.3 ด้าย
2.4 เข็มเย็บผา้
2.5 กรรไกร

3.  ขั้นตอนของการจัดท า ชุด Bedding Set  
3.1 น าผา้ตัดเป็นที่นอน หมอน หมอนข้าง
3.2 เว้นช่องส าหรับใส่หลอด
3.3 ตัดหลอด ขนาด 1 เซนติเมตร 
3.4 ใส่หลอดที่ตัดไว้ ลงในช่อง ที่นอน หมอน หมอนขา้ง
3.5 เย็บปิดช่องที่เว้นไว้ใส่หลอด

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพกิำร  : 

1.  ป้องกันการเกิดแผลกดทับ

2.  ป้องกันไรฝุ่น ฝุน่ละอองจากที่นอนฟุง้เข้าจมูก ปาก นักเรียน

3.  สามารถซัก ท าความสะอาดได้
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : ส่ือ E -book กำรบอกหน้ำท่ีส่วนต่ำง ๆ 
ของร่ำงกำย

ผลติโดย :นำงสำวกัญจิรำ  กำริกำรจน์ 

วัตถุประสงค์  
เพื่อแนวทางในการพัฒนาเด็กที่มคีวามบกพร่องทางสตปิัญญา  โดยใช้ E -book การบอกหนา้ที่

ส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกาย

ขั้นตอนกำรใช้ :
1. น าแผ่น CD ไปเปิดใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
2. เปิดไฟล์.exe ไปเปิดใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
3. น าเสนอชิ้นงานด้วยการใชเ้ม้าสค์ลิกในการน าเสนอรูปภาพและวิดีโอ

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางสตปิัญญาหรือเตรยีมความพร้อมทางวิชาการ
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : เก้ำอ้ีฝึกนั่งทรงตัว 

ผลติโดย :นำงสำววำรุณี ตรุรักษ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำทักษะกล้ำมเน้ือมัดใหญ่
2. เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนของกล้ำมเน้ือในกำรควบคุมกำรทรงท่ำ

วัสดุอุปกรณ์
1. แผ่นไม้อัดผสำน
2. ตะปูเกลียว
3. ฉำกเหล็ก
4. กำวติดไม้
5. กระดำษทรำย
6. สว่ำนไฟฟ้ำ
7. เลื่อยไฟฟ้ำส ำหรับตัดแผ่นไม้

ขั้นตอนกำรใช้
1. เตรยีมเกำ้อี้ฝึกน่ังทรงตัว
2. ผู้ปกครองยกนักเรยีนขึ้นบน เก้ำอี้น่ังทรงตัว
3. จัดท่ำน่ังให้กับนักเรียนน่ังพับเพียบ โดยให้นักเรยีนน่ังกึ่งกลำง
4. ให้นักเรยีนใช้มือทั้งสองข้ำงยันพ้ืน ควบคุมกำรทรงท่ำ
5. ผู้ปกครองคอยกระตุ้นและช่วยเหลือนักเรียน

ประโยชน์ที่ใช้กำรพัฒนำศักยภำพเด็กพิกำร  : 
1. ส่งเสริมพัฒนากล้ามเนือ้มัดใหญ่

2. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดเต็มตามศักยภาพ

3. เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาการฝึกการทรงตัว
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง



ชื่อส่ือ : กำรลำกเส้นโยงจับคู่ตัวอักษร

ผลติโดย : นำยปำรเมษฐ์ แก้วสมุทร

ขั้นตอนกำรใช้ :
1.ตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Power Point
2.สร้าง Folder ชื่อ นวัตกรรมเกมโยงเส้นจับคู่ตัวอักษร
3.เปิด Folder ที่บันทึกไฟล์ และ double click ไฟล์ที่บันทึกไว้
4.เปิดหน้าแรกของเกม กดการเรียนรู้พยัญชนะไทย และกดเริ่มเรียนรู้พยัญชนะไทยจนครบ 44 ตัว
5.เลือกตรงแบบทดสอบ กดเลือกตัวพยัญชนะไทยเพื่อโยงเส้นจับคู่รูปภาพที่เข้ากันได้ ถ้าใชจ่ะขึน้

เครื่องหมาย √  สีเขียว และมีเสียงพูดถูกต้องครับ เด็ก ๆ เก่งมากเลยครับ
6.หากไม่ใช่ จะขึน้เครื่องหมาย × สีแดง พร้อมกับเสียงพูด ยังไม่ถูกนะครับ เด็ก ๆ ลองท าใหม่นะ

ครับ กดที่พยัญชนะแล้วโยงเส้นจับคู่กับรูปภาพใหม่  เมื่อถูกต้องครบ 3 คู่ คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปหนา้ถัดไป
7.กดโยงเส้นจับคู่พยัญชนะกับรูปภาพจนครบ 44 ตัว
8.จบเกม

1
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กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
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คณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
1. นำยสุพล บุญธรรม ผู้อ ำนวยกำร
2. นำงสำวอังสนำ มำกมูล รองผู้อ ำนวยกำร
3.   นำงศิรินันท์ จุ้ยมอด หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร

คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่ม
1. นำงวรำภรณ์ จิตชำญวิชัย ครูผู้ช่วย (ผู้ด ำเนินโครงกำร)
2. นำงสำวพรพรรณ อำด ำ พนักงำนรำชกำร

กลุ่มบรหิำรงำนวิชำกำร  
ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ เขตกำรศึกษำ 4 จังหวัดตรัง




