
ค ำน ำ 
 
  การวิจัยในช้ันเรียน เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งการวิจัยใน 
ช้ันเรียนนั้น เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีครูจะสามารถใช้เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
หลังจากได้จัดการเรียนการสอนแล้ว ครูควรให้ความสนใจต่อผู้เรียน โดยการสังเกต เรียนรู้พฤติกรรมท่ีผู้เรียน
แสดงออกเป็นรายบุคคล เพื่อหาข้อบกพร่องหรือส่ิงท่ีผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะครู 
มีหน้าท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึง
ทักษะการด ารงชีวิตให้ดีขึ้นตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคน ท้ังนี้ ครูสามารถใช้การวิจัยเพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะเป็นแนวทางท่ีจะน าพาให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการตามท่ีคาดหวังไว้ดีข้ึนตามล าดับ 
 
 

นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
ผู้วิจัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบญั 
 

เรื่อง           หน้ำ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา          1 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย            1 
ขอบเขตของการวิจัย            2 
วิธีด าเนินการวิจัย            2 
ผลการวิจัย             3 
อภิปรายผลวิจัย              
ข้อเสนอแนะ 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ชื่อเร่ือง การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการเห็น  
ชื่อผู้วิจัย นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
ทักษะที่ใช้ในกำรวิจัย/กิจกรรม   ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ คือ การปั้น และ  
การร้อย  
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

จากหลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น กลุ่มการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีบ่งช้ีให้เห็นถึงความพร้อม
ทางการเรียนและวัยเด็กเป็นวัยทีต้่องการการพัฒนาอย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มือ ซึ่งการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นนั้นจะต้องค านึงถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษและความสามารถ
ของผู้เรียน โดยกิจกรรมท่ีจัดให้จะต้องเป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จริง ลงมือปฏิบั ติได้จริง รวมท้ัง 
เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนได้เกิดความสนุกสนานกับการท ากิจกรรมร่วมด้วย  

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงและใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน  มีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน โดยกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นอวัยวะหนึ่งในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง 
เช่น การเล่น การจัดกิจกรรมศิลปะ การใช้มือหยิบจับวัตถุต่าง ๆ การปั้น การร้อย เป็นต้น ถ้าเด็กใช้กล้ามเนื้อ 
มัดเล็กได้คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้ดี ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ  และ
กิจกรรมท่ีจัดต้องค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ ท้ังนี้ กิจกรรมศิลปะ นอกจากจะพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีความ
แข็งแรงและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ส่งเสริม
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับส่ือวัตถุต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า  

จากการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน พบว่ากรณีศึกษาเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเห็น ประเภทตาบอด จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ซึ่งส่ิงท่ีมีความส าคัญท่ีจะต้องพัฒนาในเด็กวัยนี้ คือ การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งกรณีศึกษา เป็น
ผู้เรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น อายุ 5 ปี อยู่ใน 
ช่วงวัยที่ต้องได้รับการฝึกฝนและฝึกหัดทักษะท่ีจ าเป็น เนื่องจากเด็กมีปัญหาในการใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กท่ี
ยังไม่แข็งแรง สังเกตได้จากการหยิบจับส่ิงของยังตกหล่น หรือการติดกระดุมยังไม่ได้ ขาดการใช้ทักษะ
กล้ามเนื้อมือ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กการโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กท่ีจะพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปตามล าดับได้เหมาะสมกับช่วงวัยและ 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ รวมถึงจะท าให้สามารถช่วยเหลือตนเองโดยการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างเต็ม  
ตามศักยภาพ 



วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

ขอบเขตของกำรวิจัย             
เนื้อหำที่ใช้ในกำรวิจัย           

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนากล้ามเนื้อ 
มัดเล็ก ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย        
1.ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย        

 กรณีศึกษาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ประเภทตาบอด  
เพศหญิง อายุ 5 ปี ห้องเรียน EI 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา จ านวน 1 คน ท่ีคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยพิจารณาจากผลการคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง 
การเห็นท่ีได้จากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan : IEP)   
ระยะเวลำในกำรวิจัย           
ใช้เวลาในการทดลอง 8  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย           
ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์   
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย/นวัตกรรม  

2.1 ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
   2.1.1 แผนการสอนการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จ านวน 16 แผน 
   ได้แก่ แผนการสอนเรื่องการปั้น จ านวน 8 แผน และแผนการสอนเรื่องการร้อย 
จ านวน 8 แผน 

2.2 แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
2.3 แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการสังเกตพฤติกรรม 

 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองจัดกิจกรรมกับกรณีศึกษา โดยได้ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล
ตามล าดับข้ันตอน คือ ให้กรณีศึกษาได้ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรม จ านวน 16 แผน แผน
ละ 30 นาที เมื่อท ากิจกรรมครบ 16 ครั้ง ระหว่างการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยสังเกตการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้ 

แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการสังเกตพฤติกรรม 
 
 
 



ตำรำงกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก  
โดยกำรใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ จ ำนวน 8 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 2 วัน วันละ 30 นำที 

 

สัปดำห์ วัน กิจกรรม 
1 

การปั้น 
พุธ ปั้นดินน้ ามันตามแบบถั่วฝักยาว 
ศุกร์ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปงู 

2 
การปั้น 

พุธ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปเชือก 
ศุกร์ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปบะหมี่ 

3 
การปั้น 

พุธ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นสร้อยคอ 
ศุกร์ ปั้นดินน้ ามันโดยการต่อให้ยาว 

4 
การปั้น 

พุธ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปลูกช้ิน 
ศุกร์ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปองุ่น 

5 
การร้อย 

พุธ ร้อยหลอดชาไข่มุก 
ศุกร์ ร้อยหลอดดูด 

6 
การร้อย 

พุธ ร้อยท่อพีวีซ ี
ศุกร์ ร้อยหลอดนมเปรี้ยว 

7 
การร้อย 

พุธ มารู้จักลูกปัดกัน 
ศุกร์ ร้อยลูกปัดท่ีมีขนาดเดียวกัน 

8 
การร้อย 

พุธ ร้อยลูกปัดท่ีมีขนาดต่างกัน 
ศุกร์ ร้อยลูกปัดขนาดเล็กใหญ่สลับกัน 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย  
 ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ท าการ
วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกำรวิจัย 
แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
 

แผน ควำม
คล่องแคล่ว

ของกล้ำมเนื้อ
เล็ก 

 

ควำมยืดหยุ่น
ของกล้ำมเนื้อ

เล็ก 
 

ควำมถูกต้อง
และ

ควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุม
กล้ำมเนื้อเล็ก 

กำรประสำนกัน
ของกล้ำมเนื้อ

เล็ก 
 

กำรรับรู้โดยใช้
ประสำทสัมผัส 

 

คะแนน
รวม 
15 

ร้อยละ 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1   /  /   /   /   /  9 60 
2  /   /   /  /    /  11 73 
3  /    / /    /   /  10 67 
4  /    /  /   /   /  9 60 
5  /   /  /    /   /  11 73 
6  /   /   /   /   /  10 67 
7 /    /  /   /    /  13 87 
8  /  /   /   /    /  13 87 
9 /   /   /   /   /   15 100 

10  /   /   /   /   /  10 67 
11 /   /   /   /   /   15 100 
12  /   /   /   /   /  10 67 
13 /   /   /   /    /  14 93 
14  /  /    /  /    /  12 80 
15  /   /   /   /   /  10 67 
16  /   /  /    /   /  11 73 

รวม 48 12 22 1 15 18 2 24 16 0 21 18 0 6 28 0   
ร้อยละ 25 46 2 31 38 4 50 33 0 44 38 0 13 58 0 
รวม 

ร้อยละ 
73 73 83 82 71 

  
จากตาราง แบบประเมินความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จ านวน 16 แผน พบว่าการจัด

กิจกรรมในแต่ละครั้ง พบว่ากรณีศึกษามีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กต้ังแต่ ร้อยละ 60 ไปจนถึง 
ร้อยละ 100 และจากกิจกรรมท้ังหมด มีความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อเล็ก ร้อยละ 73 ความยืดหยุ่นของ



กล้ามเนื้อเล็ก ร้อยละ 73 ความถูกต้องและความสามารถในการควบคุมกล้ามเนื้อเล็ก ร้อยละ 83 การ
ประสานกันของกล้ามเนื้อเล็ก ร้อยละ 82 การรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส ร้อยละ 71 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 จากตาราง ผลปรากฏว่า จากการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กรณีศึกษามีผลการพัฒนาด้าน 
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ในแต่ละกิจกรรมมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีคะแนนรวมแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 60 
ขึ้นไป จนถึง ร้อยละ 100 ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีระดับความยากขึ้นตามล าดับ ในบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ี
ยากต่อตัวกรณีศึกษา เนื่องจากต้องใช้สายตาประสานสัมพันธ์กับมือ จึงท าให้บางกิจกรรมนั้นจะใช้เวลานาน 
และกรณีศึกษาจะรู้สึกเบ่ือหน่าย ผู้สอนจึงจ าเป็นให้หยุดกิจกรรมโดยแทรกกิจกรรมอื่นแล้วให้ผู้เรียนกลับมาท า
จนประสบผลส าเร็จ และในส่วนของการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของกรณีศึกษา  
อยู่ในระดับ ร้อยละ 71 ไปจนถึง ร้อยละ 83 มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สรุปผลจาการประเมินความสามารถ
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก พบว่าการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ของกรณีศึกษาให้แข็งแรงขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ครูผู้สอนจะต้องคอยช่วยเหลือเด็กในเรื่องท่ีจ าเป็นเท่านั้น เพื่อท่ีเด็กจะลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

เพื่อท่ีจะได้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย 
2. ควรมีการศึกษาความสามารถด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กแต่ละช่วงวัย แล้วจึงจัดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ และพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก  
โดยกำรใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ จ ำนวน 8 สัปดำห์ สัปดำห์ละ 2 วัน วันละ 30 นำที 

 
สัปดำห์ วัน กิจกรรม 

1 
การปั้น 

พุธ ปั้นดินน้ ามันตามแบบถั่วฝักยาว 
ศุกร์ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปงู 

2 
การปั้น 

พุธ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปเชือก 
ศุกร์ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปบะหมี่ 

3 
การปั้น 

พุธ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นสร้อยคอ 
ศุกร์ ปั้นดินน้ ามันโดยการต่อให้ยาว 

4 
การปั้น 

พุธ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปลูกช้ิน 
ศุกร์ ปั้นดินน้ ามันตามแบบเป็นรูปองุ่น 

5 
การร้อย 

พุธ ร้อยหลอดชาไข่มุก 
ศุกร์ ร้อยหลอดดูด 

6 
การร้อย 

พุธ ร้อยท่อพีวีซ ี
ศุกร์ ร้อยหลอดนมเปรี้ยว 

7 
การร้อย 

พุธ มารู้จักลูกปัดกัน 
ศุกร์ ร้อยลูกปัดท่ีมีขนาดเดียวกัน 

8 
การร้อย 

พุธ ร้อยลูกปัดท่ีมีขนาดต่างกัน 
ศุกร์ ร้อยลูกปัดขนาดเล็กใหญ่สลับกัน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



แบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
แผน ควำม

คล่องแคล่ว
ของกล้ำมเนื้อ

เล็ก 
 

ควำมยืดหยุ่น
ของกล้ำมเนื้อ

เล็ก 
 

ควำมถูกต้อง
และ

ควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุม
กล้ำมเนื้อเล็ก 

กำรประสำนกัน
ของกล้ำมเนื้อ

เล็ก 
 

กำรรับรู้โดยใช้
ประสำทสัมผัส 

 

คะแนน
รวม 
15 

ร้อยละ 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1   /  /   /   /   /  9 60 
2  /   /   /  /    /  11 73 
3  /    / /    /   /  10 67 
4  /    /  /   /   /  9 60 
5  /   /  /    /   /  11 73 
6  /   /   /   /   /  10 67 
7 /    /  /   /    /  13 87 
8  /  /   /   /    /  13 87 
9 /   /   /   /   /   15 100 

10  /   /   /   /   /  10 67 
11 /   /   /   /   /   15 100 
12  /   /   /   /   /  10 67 
13 /   /   /   /    /  14 93 
14  /  /    /  /    /  12 80 
15  /   /   /   /   /  10 67 
16  /   /  /    /   /  11 73 

รวม 48 12 22 1 15 18 2 24 16 0 21 18 0 6 28 0   
ร้อยละ 25 46 2 31 38 4 50 33 0 44 38 0 13 58 0 
รวม 

ร้อยละ 
73 73 83 82 71 

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์กำรประเมินแบบประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
ควำมคล่องแคล่วของกล้ำมเนื้อเล็ก 
ระดับคุณภาพ 1 : ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติกิจกรรมไม่คล่องแคล่วและปฏิบัติกิจกรรมไม่เสร็จ 
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ระดับคุณภาพ 2 : ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติกิจกรรมได้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด แต่ยังไม่คล่องแคล่ว 
ระดับคุณภาพ 3 : ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติกิจกรรมได้คล่องแคล่วหลายทิศทางและปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด 
ควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อเล็ก 
ระดับคุณภาพ 1 : มือและนิ้วมือไม่มีความยืดหยุ่น แข็งท่ือ ปฏิบัติกิจกรรมหรือเคล่ือนไหวในลักษณะ 
โค้ง งอ หรือหมุนได้ ยากล าบาก 
ระดับคุณภาพ 2 : มือและนิ้วมือมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งท่ือ สามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือเคล่ือนไหวใน 
ลักษณะโค้ง งอ หรือหมุนได้ แต่ต้องยกแขนขึ้น 
ระดับคุณภาพ 3 : มือและนิ้วมือมีความยืดหยุ่น ไม่แข็งท่ือสามารถปฏิบัติกิจกรรมหรือเคล่ือนไหวใน 
ลักษณะโค้ง งอ หรือหมนุได้อย่างตอ่เน่ือง โดยไมต้่องยกแขน 

ควำมถูกต้องและควำมสำมำรถในกำรควบคุมกล้ำมเนื้อเล็ก 
ระดับคุณภาพ 1 : ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามลักษณะงานท่ีก าหนด 
ไม่ถูกต้องควบคุมการท างาน ของมือและนิ้วมือไมไ่ด้ 
ระดับคุณภาพ 2 : ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามลักษณะงานท่ีก าหนด 
ได้ ควบคุมการท างานของมือและนิ้วมือได้เป็นส่วนใหญ่ 
ระดับคุณภาพ 3 : ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามลักษณะงานท่ีก าหนด 
ได้ถูกต้อง ควบคุม การท างานของมือและนิ้วมือได้อย่างมั่นคง แม่นย า 
 กำรประสำนกันของกล้ำมเนื้อเล็ก 
ระดับคุณภาพ 1 : ใช้มือหรือนิ้วมือท้ังสองข้างปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันไมไ่ด้ 
ระดับคุณภาพ 2 : ใช้มือหรือนิ้วมือท้ังสองข้างปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้แต่ยังไม่คล่องแคล่ว ติดขัดดูเก้งก้าง 
ระดับคุณภาพ 3 : ใช้มือหรือนิ้วมือท้ังสองข้างปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันโดยประสานสัมพันธ์กนัอย่างคล่องแคล่ว  
กำรรับรู้โดยใช้ประสำทสัมผัส 
ระดับคุณภาพ 1 : ใช้มือหรือนิ้วมือในการปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกต้องตามลักษณะงานหรือตามแบบอย่าง 
ท่ีก าหนดหรือปฏิบัติไม่ได้ 
ระดับคุณภาพ 2 : ใช้มือหรือนิ้วมือปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ตาม ลักษณะงานหรือตาม 
แบบอย่างท่ีก าหนด 
ระดับคุณภาพ 3 : ใช้มือหรือนิ้วมือปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องท้ังหมดตามลักษณะงานหรือตามแบบอย่าง 
ท่ีก าหนด 



 

5. ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน เป้ำหมำยระยะเวลำ 1 ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

(เป้ำหมำยระยะสั้น) 
เกณฑ์และวิธี
ประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ทักษะกล้ำมเนื้อมัดเล็ก 
จุดเด่น 

1. เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถ 
จับหรือก าดินสอเพื่อขีดเขียนโดยอิสระได้ 
2. เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถ 
ปั้นดินน้ ามันเป็นก้อนใหญ่ ๆ ได้ 
3. เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถ
ร้อยไม้บล๊อกรูปทรงต่างๆขนาดใหญ่ ได้ 
   จุดด้อย 
1. เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา ไม่ 
สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
2. เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา ไม่ 
สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำยในปีกำรศึกษำ 2561 
1. เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  
สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบ
ต่างๆได้ 
 
 
2. เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  
สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. เมื่อก าหนดใหป้ั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นเส้น 
ยาว ๆ เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ 
จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 
2. เมื่อก าหนดใหป้ั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็น 
วงกลม เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ 
จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกันยายน 2561 
1. เมื่อก าหนดให้ร้อยหลอดดูดน้ าหรือหลอดนม 
เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 
3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 2561 
2. เมื่อก าหนดให้ร้อยลูกปัด เด็กหญิงชัชยา   
วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง 
ภายในเดือนมีนาคม 2562 

 
 

1. วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 
- สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน 
- การปฎิบัติจริง 
2. เครื่องมือการวัดผล
และการประเมินผล 
- แบบบันทึกหลังการ
สอนตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) 
3. เกณฑ์การวัดและ
การประเมินผล 
เกณฑ์การผ่าน ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนการ
สอนเฉพาะบุคคลได้ 
ร้อยละ 70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
นางสาวกรวิกา จักรแก้ว 
นางสาวสิริภรณ์  พุดดี 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 
 



แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นเส้นยาว ๆ เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561  
จุดประสงค์รายคาบ  ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์ตามแบบถั่วฝักยาว 
แผนท่ี.........ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 1. ถ่ัวฝักยำว 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน และน า ดินน้ ามันสีต่าง ๆ มา
ให้ผู้เรียนสัมผัส ผู้สอนบอกว่านี่คือดินน้ ามัน แล้วน าดินน้ ามัน
ให้ผู้เรียนจับ สัมผัส นวดและคลึงเป็นเส้นยาว ๆ อย่างอิสระ 
2. ผู้สอนสาธิตการคลึงดินน้ ามันเป็นเส้นยาว โดยน า
ถั่วฝักยาวของจริงมาให้ผู้เรียนสัมผัส และบอกผู้เรียนว่าวันนี้
เราจะปั้นถั่วฝึกยาวกัน และให้ผู้เรียนท าตาม ถ้าท าไม่ได้ให้
ช่วยเหลือโดยช่วยจับมือท าและลดการช่วยเหลือลงเมื่อ
ผู้เรียนท าได้ด้วยตนเอง 
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนคลึงดินน้ ามันบนโต๊ะ หรือใช้ฝ่ามือท้ังสอง
ข้างปั้น ให้เป็นเส้นตรงเป็นเส้นยาว ๆ แบบ ถั่วฝึกยาว 
จ านวน  5 เส้น 
4. ผู้สอนกล่าวค าชมเชยผู้เรียนท่ีสามารถปั้นดินน้ ามันเป็น
ถั่วฝักยาวได้ตามท่ีก าหนด 

สื่อ 
1. ดินน้ ามัน   
2. โต๊ะ  
3. ถ่ัวฟักยาว 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                    (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นเส้นยาว ๆ เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561  
จุดประสงค์รายคาบ ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์ตามแบบเป็นรูปงู 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 2. งูน้อยน่ำรัก 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียนและร้องเพลงงองูชูคอร่วมกับ
ผู้เรียน เพลง งองูชูคอ งองู ชูคอ ขู่ฟ่อ ๆ แล้วฉกทันใด งองู
เป็นสัตว์เล้ือยคลาน ถ้าใครเดินผ่าน  จะฉกกัดเอา 
2. ผู้สอนน าดินน้ ามันสีต่าง ๆ  แล้วน ามาให้ผู้เรียนคลึง นวด
ให้อ่อนตัวลง 
3. ผู้สอนพาผู้เรียนปั้นดินน้ ามัน เป็นเส้นยาว แล้วให้ผู้เรียน
ท าตาม 
4. ผู้สอนน างูพลาสติกมาวางให้ผู้เรียนสัมผัส แล้วบอกว่า นี่
คืองู แต่ไม่มีพิษ เพราะเป็นของเล่น และผู้สอนต้องบอก
ผู้เรียนด้วยว่า งูจริง จะมีพิษห้ามจับหรือเข้าใกล้ 
5. ผู้สอนบอกผู้เรียนว่าวันนี้เราจะปั้นงูกัน แล้วผู้สอนสาธิต
การปั้นดินน้ ามันเป็นงูให้ผู้เรียนดู  
6. ผู้สอนให้ผู้เรียนปั้นดินน้ ามันเป็นงูตามตัวอย่างเป็นเส้น
ยาว ๆ  จ านวน 5 ตัว  
7. ผู้สอนให้ผู้เรียนตกแต่งลวด งู ท่ีปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย
ดินน้ ามันสีท่ีต่างกันและกล่าวค าชมเชยเมื่อผู้เรียนท าตาม

สื่อ 
1. ดินน้ ามัน   
2. เพลง 
3. งูพลาสติก 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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แบบได้ จากนั้นน าเส้นมาขดให้เป็นลักษณะงู เพื่อเล่น
บทบาทสมมุติร่วมกันกับเพื่อน ๆ 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                         (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นเส้นยาว ๆ เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561  
จุดประสงค์รายคาบ ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์ตามแบบเป็นรูปเชือก 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 3. มำท ำเชือกกันดีกว่ำ 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนน าดินน้ ามันสีต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนนวด คลึงให้อ่อน
ตัวลง 
3. ผู้สอนน าเชือกสีต่าง ๆ ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร มาให้
ผู้เรียนสัมผัสเป็นตัวอย่าง แล้วบอกผู้เรียนว่า “นี่คือเชือก” 
แล้วบอกผู้เรียนว่า วันนี้เราจะปั้นเชือกกัน 
4. ผู้สอนสาธิตการคลึงดินน้ ามันเป็นเส้นยาว ๆ ให้ผู้เรียน
สัมผัสโดยใช้ดินน้ ามันหลาย ๆ สี 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนคลึงและปั้นดินน้ ามันจ านวน 5 เส้น โดย
คอยช่วยเหลือหากผู้เรียนท าด้วยตนเองไม่ได้ และลดการ
ช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง 
6. ผู้สอนกล่าวค าชมเชยเมื่อผู้เรียนสามารถป้ันตามท่ีก าหนด
ได้ 

สื่อ 
1. ดินน้ ามัน   
2. เชือก 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                    (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 



แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นเส้นยาว ๆ เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561  
จุดประสงค์รายคาบ ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์ตามแบบเป็นรูปบะหมี่ 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 4. บะหม่ีน่ำกิน 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนน าดินน้ ามันให้ผู้เรียนใช้มือ นวด คลึง ทุบให้อ่อนตัวลง 
3. ผู้สอนน าเส้นบะหมี่ท่ีรับประทานได้มาให้ผู้เรียนสัมผัส และ
บอกผู้เรียน ว่านี่คือบะหมี่เส้นยาว ๆ และบอกผู้เรียนว่า “วันนี้
เราจะปั้นบะหมี่กัน” 
4. ผู้สอนสาธิตการคลึงดินน้ ามันเป็นเส้นเล็ก ๆ ยาว ๆแบบ
บะหมี่และให้ผู้เรียนคลึงดินน้ ามันตามตัวอย่าง  จ านวน  5เส้น 
โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือและลดการช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนท าได้
ด้วยตนเอง 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเส้นดินน้ ามันบะหมี่ท่ีปั้นเส้นแล้ว ใส่ถ้วย
พลาสติกและพูดคุยสนทนากันและเล่นบทบาทสมมุติว่าวันนี้เรา
มากินบะหมี่กัน   
6. ผู้สอนกล่าวค าชมเชยเมื่อผู้เรียนสามารถป้ันตามท่ีก าหนดได้    

สื่อ 
1. ดินน้ ามัน   
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้น
เตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอม
ท า 
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      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                    (นายสุวิทย์  สุทาลา) 

 



แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นเส้นยาว ๆ เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561  
จุดประสงค์รายคาบ ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์ตามแบบเป็นรูปเครื่องประดับ 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 5. เคร่ืองประดับแสนสวย 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนน้ าดินน้ ามันสีต่าง ๆให้ผู้เรียนใช้มือ นวด คลึง ทุบให้อ่อนตัวลง 
3. ผู้สอนน าสร้อยคอ และ ก าไลข้อมือมาให้ผู้เรียนสัมผัส และบอกผู้เรียน 
ว่านี่คือเครื่องประดับของเรา   
และบอกผู้เรียนว่า “วันนี้เราจะปั้นเครื่องประดับ สร้อยกับก าไลข้อมือกัน” 
4. ผู้สอนสาธิตการคลึงดินน้ ามันเป็นเส้น ยาว ๆ แบบสร้อยคอและก าไลข้อ
มมือ แล้วให้ผู้เรียนคลึงดิน  
น้ ามันตามตัวอย่างเป็นสร้อยจ านวน 5 เส้น คลึงเป็นก าไลข้อมือจ านวน 5 
เส้น โดยผู้สอนคอย  
ช่วยเหลือและลดการช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนท าได้ด้วยตนเอง 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียน น าสร้อยคอและก าไลข้อมือท่ีปั้นเสร็จแล้ว ตกแต่งให้
สวยงาม และ น ามาเล่นประดับท่ีคอและข้อมือ เป็นเครื่องประดับจ าลอง
ผู้สอนกล่าวชมเชยผู้เรียนท่ีสามารถป้ันตามท่ีก าหนดได้  

สื่อ 
1. ดินน้ ามัน 
2. สร้อยคอ 
3. ก าไลมือ   
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้น 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือ 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่
ยอมท า 
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...........................................................................................................
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...........................................................................................................  
 
ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                              (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 



แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นเส้นยาว ๆ เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคม 2561  
จุดประสงค์รายคาบ ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์โดยการต่อดินน้ ามันให้ยาว 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 6. ต่อให้ยำว 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนน าดินน้ ามันสีต่าง ๆให้ผู้เรียนใช้มือ นวด คลึง ทุบ
ให้อ่อนตัวลงด้วยมือท้ังสองข้าง 
3. ผู้สอนน าไม้บรรทัดมาให้ผู้เรียนสัมผัส และบอกผู้เรียน ว่า
นี่คือไม้บรรทัด  และบอกผู้เรียนว่า “วันนี้เราจะแข่งกันคลึง
ดินน้ ามันให้เป็นเส้นยาว ๆ ต่อกัน แล้วใช้ไม้บรรทัดวัด ถ้า
ของใครยาวกว่าเป็นผู้ชนะ” 
4. ผู้สอนสาธิตโดยแบ่งดินน้ ามันเป็นก้อนเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.5 นิ้ว จ านวน 5 ก้อน 5 สี แล้วคลึงดินน้ ามัน
เป็นเส้น ยาว ๆ เท่าท่ีจะท าได้ แล้วน าเส้นดินน้ ามันท่ีได้มาต่อ
กันให้ผู้เรียนสัมผัส 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนคลึงดินน้ ามันตามตัวอย่างท่ีสาธิต โดย
คอยช่วยเหลือและลดการช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนท าได้ด้วย
ตนเอง 
 

สื่อ 
1. ดินน้ ามัน 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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6. ผู้สอนให้ผู้เรียน น าเส้นดินน้ ามันท่ีคลึงครบ 5 เส้นแล้ว 
มาต่อกันและน าไม้บรรทัดมาวัด ถ้าของผู้เรียน ยาวไม่เท่า
ของผู้สอน อนุญาตให้น าดินน้ ามันมาคลึงเพิ่มให้เท่าหรือยาว
กว่าของผู้สอนได้ 
7. ผู้สอนกล่าวชมเชยผู้เรียนท่ีสามารถป้ันตามท่ีก าหนดได้ 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                     (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นวงกลม เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกนัยายน 2561  
จุดประสงค์รายคาบ ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์ตามแบบเป็นรูปลูกช้ิน 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 7. ลูกช้ินอ้วนกลม 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนน าดินน้ ามันสีต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนคลึง นวดอย่าง
อิสระ  
3. ผู้สอนน าลูกช้ินมาให้ผู้เรียนสัมผัส และถามว่านี่คืออะไร 
ถ้าผู้เรียนไม่สามารถบอกได้ผู้สอนบอกว่า นี่คือลูกช้ิน 
4. ผู้สอนน าผู้เรียนปั้นดินน้ ามันเป็นก้อนกลม ไปพร้อม ๆ กัน 
และบอกว่าเราจะปั้นลูกช้ินลูกกลม ๆ กันผู้สอนน าลูกช้ินจาก
ดินน้ ามันก้อนกลม ๆ ท่ีปั้นไว้ มาเสียบกับไม้เสียบลูกช้ินท่ีไม่
มีปลายแหลม ไม้ละ 3 ก้อน เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนดู 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนท าตาม แล้วเล่นบทบาทสมมุติ ว่าวันนนี้
เราจะท าลูกช้ินเล้ียงเพื่อน ๆ กัน 
 

สื่อ 
1. ดินน้ ามัน   
2. ลูกช้ิน 
3. ไม้เสียบลูกช้ินท่ีไม่มีปลายแหลม 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                    (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 



 
 

   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถป้ันดินน้ ามันเป็นรูปแบบต่างๆได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์เป็นวงกลม เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนกนัยายน 2561  
จุดประสงค์รายคาบ ปั้นดินน้ ามันหรือแป้งโดร์ตามแบบเป็นรูปองุ่น 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 8. องุ่นน่ำกิน 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียนและน าร้องเพลงผลไม้ และน า
ผลไม้ได้แก่ องุ่น ให้ผู้เรียนสัมผัส 
2. ผู้สอนน าดินน้ ามันสีต่าง ๆให้ผู้เรียนใช้มือ นวด คลึง ทุบให้
อ่อนตัวลงด้วยมือท้ังสองข้าง 
3. ผู้สอนน าองุ่น ให้ผู้เรียนสัมผัส และบอกผู้เรียน ว่านี่คือผลไม้
มีผลกลม ๆ  และ บอกผู้เรียนว่า “วันนี้เราจะปั้นองุ่นกัน” 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนปั้นดินน้ ามันเป็นก้อนกลม ๆ เลียนแบบองุ่น 
แล้วให้ผู้เรียนคลึงดินน้ ามันตามตัวอย่างเป็นก้อนกลม ๆ 
จ านวน  5 ก้อน แล้วน ามาติดกันเป็นช่อองุ่น โดยผู้สอนคอย 
ช่วยเหลือและลดการช่วยเหลือลงเมื่อผู้เรียนท าได้ด้วยตนเอง
เมื่อผู้เรียนท าได้ด้วยตนเองและกล่าวค าชมเชยเมื่อผู้เรียน
สามารถป้ันได้ 

สื่อ 
1. ดินน้ ามัน   
2. องุ่น 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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................................................................................................................ 
 
ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                   (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ร้อยหลอดดูดน้ าหรือหลอดนม เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนมกราคม 2562 
จุดประสงค์รายคาบ ร้อยหลอดชาไข่มุก 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที ่9 ร้อยหลอดชำไข่มุกพำสนุก 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนอธิบายลักษณะของหลอดชาไข่มุกให้ผู้เรียนฟัง 
3. ผู้สอนน าเชือก พร้อมหลอดชาไข่มุกให้ผู้เรียนได้ดู และจับ 
4. ผู้สอนสาธิตการร้อยหลอดชาไข่มุกให้ผู้เรียนสัมผัส 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียน ร้อยหลอดชาไข่มุก  จ านวน 5 อัน 

สื่อ 
1. หลอดชาไข่มุก 
2. เชือก  
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                    (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 

 
 

    



แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ร้อยหลอดดูดน้ าหรือหลอดนม เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนมกราคม 2562 
จุดประสงค์รายคาบ ร้อยหลอดดูด 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที ่10 ร้อยหลอดหรรษำ 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนน าเชือก หลอดนมที่จะน ามาร้อย ให้ผู้เรียนได้จับ  
3. ผู้สอนอธิบายลักษณะของหลอดนมให้ผู้เรียนฟัง สาธิต
วิธีการร้อยหลอดนมและแล้วให้ผู้เรียนท าตาม 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร้อยหลอดนม อย่างละ 5 อัน 

สื่อ 
1. หลอดนม ขนาดยาว 4 ซม.  
2. เชือก 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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.................................................................................................................... 
 
ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                              (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 
 
 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ร้อยหลอดดูดน้ าหรือหลอดนม เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนมกราคม 2562 
จุดประสงค์รายคาบ ร้อยท่อพีวีซี 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 11 ร้อยท่อส่งใจ 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน  
2. ผู้สอนน าลวด และท่อพีวีซีให้ผู้เรียนดู และจับ 
3. ผู้สอนอธิบายลักษณะของท่อพีวีซีให้ผู้เรียนฟัง 
4. ผู้สอนสาธิตการร้อยท่อพีวีซีให้ผู้เรียนเป็นตัวอย่าง 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร้อยท่อพีวีซี 5 อัน 
 

สื่อ 
1. ท่อพีวีซี   
2. ลวด 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                              (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 
 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ร้อยหลอดดูดน้ าหรือหลอดนม เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนมกราคม 2562 
จุดประสงค์รายคาบ ร้อยหลอดดูดนมเปรี้ยว 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 12 ร้อยหลอดดูดนมเปร้ียว 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนอธิบายลักษณะของหลอดนมเปรี้ยวให้ผู้เรียนฟัง 
3. ผู้สอนน าเชือก พร้อมหลอดนมเปรี้ยวให้ผู้เรียนได้ดูและ
จับ 
4. ผู้สอนสาธิตการร้อยหลอดนมเปรี้ยวให้ผู้เรียนเป็นตัวอย่าง 
5. ผู้สอนให้ผู้เรียน ร้อยหลอดนมเปรี้ยว จ านวน 5 อัน 

สื่อ 
1. หลอดดูดนมเปรี้ยว 
2. เชือก 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                              (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 
 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ร้อยลูกปัด เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม 2562 
จุดประสงค์รายคาบ เรียนรู้ลักษณะลูกปัด 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 13 มำรู้จักลูกปัดกันเถอะ 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนน าลูกปัดขนาดต่างๆ มาให้ผู้เรียนดู แล้วสัมผัส 
3. ผู้สอนอธิบาย ลักษณะของลูกปัดให้ผู้เรียนฟัง 
4. ผู้สอนถามผู้เรียนว่า ส่ิงท่ีผู้สอนน ามาให้ผู้เรียนดูเรียกว่า
อะไร 

สื่อ 
1. ลูกปัดขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่   
ลูกปัดเซรามิก ลูกปัดไม้ 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                              (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 

 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ร้อยลูกปัด เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม 2562 
จุดประสงค์รายคาบ ร้อยลูกปัดท่ีมีขนาดเดียวกัน 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 14 ร้อยสร้อยคอลูกปัดแสนสวย 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน  
2. ผู้สอนน าสร้อยคอท่ีท าจากลูกปัดให้ผู้เรียนดู  และสัมผัส  
3. ผู้สอนน าลูกปัดท่ีมีขนาดและสีเหมือนสร้อยคอให้ผู้เรียนดู 
และสัมผัส พร้อมอธิบายให้ผู้เรียนฟัง 
4. ผู้สอนสาธิตการร้อยลูกปัดเพื่อท าเป็นสร้อยคอให้ผู้เรียนดู  
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนร้อยลูกปัดเพื่อท าเป็นสร้อยคอ 

สื่อ 
1. ลูกปัด 
2. เอ็น 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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....................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................  
 
ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                              (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 
 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ร้อยลูกปัด เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม 2562 
จุดประสงค์รายคาบ ร้อยลูกปัดท่ีมีขนาดต่างกัน 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 15 ร้อยลูกปัดที่มีขนำดต่ำงกัน 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน  
2. ผู้สอนทบทวนลักษณะลูกปัดท่ีมีเท่ากัน  
3. ผู้สอนน าลูกปัดท่ีมีขนาดต่างกับลูกปัดในข้อ 2 ให้ผู้เรียน
สัมผัส 
4. ผู้สอนอธิบายลักษณะของลูกปัดขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 
ให้ผู้เรียนจับลูกปัดท่ีมีขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ พร้อมสอบถาม
ผู้เรียน 
5. ผู้สอนสาธิตการร้อยลูกปัดขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ให้ผู้เรียน
สัมผัส แล้วให้ผู้เรียนร้อยลูกปัด โดยสลับขนาดเล็ก ใหญ่ 
จ านวน 5-10 ลูก 

สื่อ 
1. ลูกปัด 
2. เอ็น 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                              (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 
 



   แผนกำรสอนเฉพำะบคุคล (Individualized Implementation Plan : IIP) 
ของ เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา  ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ครูผู้สอน นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์ 
เป้าหมายระยะยาว ภายในปีการศึกษา 2561 เด็กหญิงชัชยา วรรณโสภา สามารถร้อยวัตถุขนาดเล็กได้ 
จุดประสงค์ระยะส้ัน เมื่อก าหนดให้ร้อยลูกปัด เด็กหญิงชัชยา  วรรณโสภา สามารถท าได้ จ านวน 3 ใน 5 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม 2562 
จุดประสงค์รายคาบ ร้อยลูกปัดตามขนาดท่ีก าหนดไว้ 
แผนท่ี ......... ใช้แผนวันท่ี..............................................................................................................ใช้เวลาสอนคาบละ...........................นาที 
 

กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

วัสดุ / อุปกรณ์ / สื่อ /รำงวัล /เกณฑ์
ควำมสำมำรถ 

บันทึกหลังสอน 
 

กิจกรรมที่ 16 ตำมหำลูกปัดที่หำยไป 

1. ผู้สอนกล่าวทักทายผู้เรียน 
2. ผู้สอนทบทวนลักษณะของลูกปัดขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ กับ
ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนตอบว่าลูกปัดลูกไหนมีขนาดเล็ก ลูกปัด
ลูกไหนมีขนาดใหญ่ 
3. ผู้สอนร้อยลูกปัดขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดขนาดของลูกปัดท่ีจะร้อย 
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนร้อยลูกปัดตามขนาดท่ีครูก าหนด จ านวน 
5-10 ลูก 

สื่อ 
1. ลูกปัด 
2. เอ็น 
รำงวัล 
1. ค าชมเชย 
2. การสัมผัสโดยการกอด 
เกณฑ์ควำมสำมำรถ 
5. หมายถึง ท าได้ด้วยตนเอง 
4. หมายถึง ท าได้ตามแบบ 
3. หมายถึง ท าได้โดยการกระตุ้นเตือน 
2. หมายถึง การท าโดยการจับมือท า 
1. หมายถึง ท าไม่ได้เลย หรือไม่ยอมท า 
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ลงช่ือ…………………..……........พี่เล้ียงเด็กพิการ           ลงช่ือ......................................... .ครูผู้สอน/หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                   ลงช่ือ........................................... ผู้อ านวยการฯ 
      (นางสาวสิริภรณ์  พุดดี)                                         (นางสาวณิชา  วงศ์สุฤทธิ์)                                              (นายสุวิทย์  สุทาลา) 
 


