
 

 

 



 

 

ค าน า 
 

                 ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ อนุมัติให้กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวม และการปฏิบัติงานในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ประจ าอ าเภอ ได้มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และและคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่เป็นแบบอย่างรักษามาตรฐานการเรียนรวม ครูประจ าการที่รับผิดชอบงานการศึกษา
พิเศษ และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ที่มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการเรียนรวมอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับ
จากชุมชน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                  บัดนี้ การนิเทศ ติดตาม ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของ
โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และการปฏิบัติงานในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  
หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการให้มีประสิทธิาาพ สอดคล้อง 
ตามบริบทของสถานศึกษา ต่อไป 
 
 
                               ปัญชลีย์  ปราณี 
                           ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๔ 
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สรุปผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  
และการปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  

สพป.ระยอง เขต ๒ 
 

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

ตอนที่ ๑ การด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

๑.ข้อมูลพื้นฐาน 
   โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 

ที ่ โรงเรียน ต้นแบบการเรียนรวม 
ประจ าอ าเภอ 

จ านวน 
เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (คน) 

วัน/เดือน/ปี 
ที่นิเทศ ฯ 

๑ บ้านชุมแสง วังจันทร์ ๑๐    ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๒ บ้านยางเอน เขาชะเมา ๑๘    ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๓ บ้านช าฆ้อ เขาชะเมา ๑๑    ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๔ วัดพลงช้างเผือก แกลง ๘    ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET 

    ๑.๑ โรงเรียนที่จัดเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติบางเวลาหรือบางวิชา  
มีจ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางเอน บ้านช าฆ้อ และวัดพลงช้างเผือก ส าหรับโรงเรียนบ้านชุมแสง 
จัดในลักษณะเฉพาะเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษเต็มเวลา 
    ๑.๒ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ มีจ านวน ๔ คน ผ่านการอบรมผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จ านวน 
๒ คน ได้แก่ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านชุมแสง และบ้านช าฆ้อ ส าหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านยางเอน และ
วัดพลงช้างเผือก เพ่ิงได้รับการจ้างใหม่จึงยังไม่ผ่านการอบรม 
    ๑.๓ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จ านวน      
๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    ๑.๔ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ จ านวน  ๔๗  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 ๑.๕ เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา จ านวน   ๔๗  คน จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดระยอง 

๒. ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
        ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
                   เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณตามศักยาาพแต่ละบุคคล มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 



 

 

-๒- 
 

        ด้านที่ ๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
                    เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี  
มีสุขาาวะทางร่างกายที่ดี อยู่ในกลุ่มเด็กปกติและทุกคนยอมรับที่จะอยู่ด้วยกันบนความแตกต่าง  
        ด้านที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม 
               โรงเรียน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ส่งเสริม สนับสนุนใน
การพัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จัด
สาาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม รายงานผล
การด าเนินงานจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนรวม 
เพ่ือการประกันคุณาาพาายในของโรงเรียน 
       ด้านที่ ๔ กระบวนการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
               ๔.๑ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                    มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคล ด าเนินการคัดกรองอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการจัดท าแผนการ
จัดการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จัดหา สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
              ๔.๒ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีส่วนร่วม
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงานจากผลงานที่ตนเองได้ท า ได้เรียนรู้โดยการ
ฝึกปฏิบัติจริง าายในชั้นเรียนจัดสาาพแวดล้อม สื่อการเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    

              
 



 

 

-๒- 

             ๔.๓ การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
                   จัดกิจกรรมให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้าายในโรงเรียน าายนอก
โรงเรียน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีวิทยากร
าายนอกเข้ามาสอน 
             ๔.๔ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 
                   มีการประเมินจากสาาพจริง โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องตามศักยาาพแต่ละบุคคล 
มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและบุตรหลานของตน ทั้งนี้
ในการจัดท าข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผล ได้จัดท าโดยการ
วิเคราะห์จากผลการเรียนของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ที่ผ่านมาและจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพ่ือ
ด าเนินการสร้างข้อสอบให้ตรงกับศักยาาพของแต่ละบุคคล 
      ด้านที่ ๕ การด าเนินงานของศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ  
                มีการจัดห้องศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ ให้เป็น
ศูนย์แหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ให้โรงเรียนในเครือข่าย และโรงเรียนอ่ืน ๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีโรงเรียนเครือข่ายใกล้เคียงท่ีมีเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษเข้ามาศึกษาดูงานและหน่วยงานอ่ืนทางราชการที่เก่ียวข้องได้มาศึกษาดูงานเช่นเดียวกัน 
 

๓. ผลการปฎิบัติที่ภาคภูมิใจ/ผลงานดีเด่น 
        ๓.๑ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ของอ าเาอแกลง ได้แก่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก มีคุณครูที่มีความสามารถ
รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ ส่งเสริม พัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้พัฒนาความสามารถของตนเอง 
โดยมีผลงานของครูและนักเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เช่น การวาดาาพระบายสีส าหรับเด็กพิเศษ เป็นต้น 



 

 

-๓- 
 

       ๓.๒ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ของอ าเาอวังจันทร์ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชุมแสง มีกิจกรรมการเรียนสอน
ที่โดดเด่น เน้นทักษะอาชีพ เนื่องจากที่เด็กบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กพิการซ้ าซ้อน โดยมีนวัตกรรมที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ ได้แก่ ทักษะอาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การท าขนมไทย เป็นต้น 

 
 

 
 
๓.๓ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ของอ าเาอเขาชะเมา ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางเอน   มีระบบการบริหารจัดการ

เรียนรวม โดยมีนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุน เด็กกลุ่มนี้ให้สามารถเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นศักยาาพเป็นรายบุคคล 

 



 

 

-๔- 

ตอนที ่๒ การปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
   ข้อมูลพื้นฐาน 
   ๑.ข้อมูลประวัติการศึกษา  
    ๑.๑จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   จ านวน  ๒ คน ได้แก่ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านชุมแสง และบ้านช าฆ้อ 
    ๑.๒.จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จ านวน ๒ คน ได้แก่  พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน 
          บ้านยางเอน  และวัดพลงช้างเผือก 
   ๒. ข้อมูลการปฎิบัติงานปัจจุบัน 
      ๒.๑ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านชุมแสง       ปฏิบัติงานที่โรงเรียนถึงปัจจุบัน       ๗     ป ี
      ๒.๒ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านยางเอน    ปฏิบัติงานที่โรงเรียนถึงปัจจุบัน       ๑     ป ี
      ๒.๓ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านช าฆ้อ        ปฏิบัติงานที่โรงเรียนถึงปัจจุบัน       ๗     ป ี
      ๒.๔ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก    ปฏิบัติงานที่โรงเรียนถึงปัจจุบัน       ๖    เดือน 
   ๓.ด้านการปฎิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

  การปฎิบัติงานของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติมของผู้นิเทศ 
๑..ด้านการปฎิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ
ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 
   ๑.๒ ให้บริการช่วยเหลือดูแลเด็กพิการตรงตาม
ศักยภาพรายบุคคล 
   ๑.๓ จัดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนรู้
ให้เด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 
 
......√.......... 
 
......√.......... 

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

 

๒.ด้านการให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นเด็กพิการ 
   ๒.๑ประสานการท างานร่วมกับผู้ปกครองของเด็ก
พิการ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไป
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
   ๒.๒ ประสานการท างานร่วมกับครูประจ าการ เพ่ือให้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
   ๒.๓ ประสานการท างานร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 
........√........ 
 
 
........√........ 
 
 
........√........ 

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

 
การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ของเด็กพิการ 
เรียนรวมในด้านต่าง ๆ 
เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อจะได้
ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ และสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง 

 

 



 

 

-๕- 

การปฎิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ บันทึกเพิ่มเติมของผู้นิเทศ 
๓. ด้านการช่วยเหลือครูประจ าการในการจัดการศึกษา
แก่เด็กพิการ 
    ๓.๑ ดูแล ช่วยเหลือ เด็กพิการตามที่ได้รับ
มอบหมายจากครูประจ าการ ดังนี้  
          ๓.๑.๑ การน าเด็กพิการไปห้องน้ า 
          ๓.๑.๒ การชว่ยเหลือเด็กพิการในการ
รับประทานอาหาร 
    ๓.๒ ให้ความช่วยเหลือครูประจ าการในการผลิต 
ดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์ สื่อการสอน เครื่องใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ 
    ๓.๓ ร่วมให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการเรียนแก่
เด็กพิการ ดังนี้ 
          ๓.๓.๑ การท าการบ้าน 
          ๓.๓.๒ การเรียนซ่อมเสริม 
          ๓.๓.๓ ทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน 

 
 
........√........ 
 
........√........ 
........√........ 
 
........√........ 
 
 
................ 
 
......√.......... 
.......√......... 
.......√......... 

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

ส าหรับในกรณีที่มีเด็กพิการ 
ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา และออทิสติก 
ควรดูแลอย่างใกล้ชิด และ
ส่งเสริมทักษะการใช้
ชีวิตประจ าวัน อย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 

๔.ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 
    ๔.๑ ให้บริการช่วยเหลือดูแลเด็กพิการเข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดให้ตรงตามศักยภาพรายบุคคล 
    ๔.๒ ให้บริการช่วยเหลือดูแลเด็กพิการได้พัฒนาการ
เรียนรู้โดยเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  

 
 
.......√......... 
 
.......√......... 

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

การเข้าร่วมกิจกรรมที่
โรงเรียนได้จัดขึ้น ควรให้
เด็กกลุ่มนี้ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง เพ่ือการอยู่
ร่วมในสังคมได้อย่างไม่มี
ความแปลกแยก 

๕. ด้านการปฎิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ 
    ๕.๑ ปฎิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน ร่วมกับครู
ประจ าการ 
    ๕.๒ ปฎิบัติหน้าที่งานเวรยามสถานที่ราชการ 
ร่วมกับครูประจ าการ 

 
........√........ 
........√........ 

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

 

 
 

 
 
 



 

 

-๖- 
 
 ๔. ปัญหา/อุปสรรค   
       ๔.๑  การได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนในต าแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ค่อนข้างน้อยคือได้รับเงินเดือน ๙,๐๐๐ 
บาท ท าให้ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิตเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
       ๔.๒ การให้ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรวม และ
ให้การสนับสนุนไม่มองว่าเป็นภาระงานเพิ่ม 
 ๕. ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
        ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือให้ทราบถึงาาระหน้าที่ของพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และสร้างความตระหนักแก่ครูใน
โรงเรียนในการให้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรวม เพื่อร่วมมือกันแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ให้ตรงตาม
ศักยาาพต่อไป 
๖. การพิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบเกียรติบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
    ๖.๑  ด้านผู้บริหารโรงเรียน    ได้แก่    
           ๑) ดร.ปรานอม  บ ารุง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง 
           ๒) นางบุญเรือง  ถ้ ามณี    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเอน 
           ๓) นายมานพ  หาที่ถูก     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าฆ้อ 
           ๔) นางสาวพัฒน์นรี  ช่างเหล็ก     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 
     ๖.๒ ด้านครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ 
           ๑) นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์ ครู โรงเรียนบ้านยางเอน 
  ๒) นางจุฑารัตน์  พึ่งผล  ครู โรงเรียนบ้านช าฆ้อ 
  ๓) นางกัญจนา  กู้ตระกูล ครู โรงเรียนบ้านช าฆ้อ 
           ๔) นางบุศรินทร์  ผวิอ่อน   ครู โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 
    ๖.๓ ด้านพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
           ๑) นางสาวพินิธิกานต์  กิจจินดาหรา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านชุมแสง 
  ๒) ว่าที่ ร.ต.หญิง เดือนนาา  พงษ์สุข พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านช าฆ้อ 
           ๓) นางดารณี  วงศ์สวุรรณ  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านยางเอน 
           ๔) นางสาวสุกัญญา  สัตย์ซื่อ  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

               
 
     -  เครื่องมือการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  
        และการปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
 

         -  รูปาาพประกอบการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม  
        และการปฏิบัติงานในต าแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รูปภาพประกอบการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


