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ค าน า 

สื่อการเรียนจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง สามารถจัดหา หรือจัดท าได้
ในทุกวิชา และสามารถประยุกต์รูปแบบได้ตามเหมาะสม โดยพิจารณาถึงลักษณะการน าไปใช้ ความต้องการ
ของผู้เรียนและองค์ประกอบของเนื้อหาที่จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรเป็นส าคัญ 

รายการสื่อตามคู่มือการใช้สื่อฉบับนี้ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จัดหามาจากบัญชีแนบท้าย
กฎกระทรวงฯ และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นมา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งการน าไปประกอบการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ขอขอคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิด ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ในการจัดหาสื่อ การผลิตสื่อเพ่ือให้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อต่าง ๆ  ตามรายการในคู่มือการใช้สื่อนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ครู และผู้ที่สนใจทั่วไปได้บ้างไม่มากก็น้อย 

 
 
 

                                                                                             ปาริฉัตร   ปรังเขียว 
                                                                                                ต าแหนง่ ครู 
                                                                                ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
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สื่อที่ผลิต 

ประเภทความพิการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลพิการ
ซ้อน 

ชื่อสื่อ   ตารางเก้าช่อง 

 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ 

1.  พลาสติกลูกฟูก 
2. แผ่นสติกเกอร์สีต่างๆ 
3. กาว 
4. ไม้บรรทัด 
5. กรรไกร 
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วิธีการผลิตสื่อ 
๑. น าแผ่นพลาสติกลูกฟูก ตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตตุรัส ขนาด 65x65 เซนติเมตร 
๒. น าพลาสติกลูกฟูกที่ตัดได้ขนาดแล้วมาแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตตุรัสเล็ก โดยแบ่งเป็น 3 แถวๆละ 

3 ช่อง จะได้จ านวน 9 ช่อง  
๓. น าแผ่นสติกเกอร์ตัดเป็นเส้นขอบ 
๔. ตัดสติกเกอร์เป็นตัวเลข 1-9 แล้วติดลงในช่องสี่เหลี่ยม เรียงจากซ้ายไปขวา จากล่างขึ้นบน 
๕. ตกแต่งให้สวยงาม 

 
วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
๑. เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การทรงตัว การยืน เดิน ก้าว

กระโดด 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการกะระยะด้วยสายตา 
๓. เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ โดยให้เด็กท ากิจกรรมผ่านการเคลื่อนไหว 
๔. เพ่ือให้นักเรียนเกิดสมาธิในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
๕. เพ่ือช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 
วิธีการใช้สื่อ 
 1.  ครูให้นักเรียนเคลื่อนไหว โดยใช้มือ หรือเท้า วางบนช่องตัวเลขต่างๆตามค าสั่ง  
          2.  ครูก าหนดทิศทางการเคลื่อนไหว โดยเป็นโค๊ดตัวเลข เช่น 1 3, 4 6, 7 9 ให้นักเรียนก้าวเท้า
เหยียบตัวเลขตามโค๊ดที่ครูก าหนด โดยการเคลื่อนไหวจะต้องเริ่มจากข้างซ้ายก่อนเสมอ 

3. กระตุ้นให้เด็กท ากิจกรรมด้วยตัวเอง เช่น การเหยียดแขน ยกแขนขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา เพ่ือกระตุ้นการ
ทรงท่า ทั้งในท่านั่ง ท่ายืน  

4. เพิ่มความยากของกิจกรรม โดยให้เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง 
5. ส าหรับเด็กท่ีพูดไม่ได้ใช้การเคลื่อนไหวโดยการชี้ซึ่งจะเป็นจุดบ่งบอกถึงการรับรู้ของเด็ก  

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีการควบคุมการเคลื่อนไหว   การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อระหว่างส่วนต่างๆ     
2. ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้   รับรู้  สมาธิในการท ากิจกรรม  การท างานของระบบประสาท 
3. นักเรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ในขณะท ากิจกรรม ครูต้องคอยระมัดระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  
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สื่อที่ผลิต 

ประเภทความพิการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ และบุคคลพิการ
ซ้อน 

ชื่อสื่อ   บันไดงู 

 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ 

1. แผ่นสติกเกอร์สีต่างๆ 
2. เทปกาว 
3. ไม้บรรทัด 
4. กรรไกร 
5. เก้าอ้ี 
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วิธีการผลิตสื่อ 
1. ตัดแผ่นสติกเกอร์สีต่างๆเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตตุรัส จ านวน 11 แผ่น  
2. ท าความสะอาดพ้ืน แล้วติดแผ่นสติกเกอร์ลงบนพ้ืน ต่อกันไปเป็นเส้นตรง 
3. น าเทปกาวมาติดเป็นเส้นขอบ 

 
วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   

1. เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ การทรงตัว การยืน เดิน ก้าว
กระโดด 

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการกะระยะด้วยสายตา 
3. เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ โดยให้เด็กท ากิจกรรมผ่านการเคลื่อนไหว 

4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดสมาธิในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

5. เพ่ือช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
วิธีการใช้สื่อ 
 1.  นักเรียนยืนที่จุดเริ่มต้น 
          2.  ให้นักเรียนทอยลูกเต๋า 

3. ครูให้นักเรียน คลาน เดิน กระโดด (ตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล) ตามจ านวนแต้ม
ลูกเต๋าที่ทอยได้  

4. ทอยลูกเต๋าแล้วเดินไปเรื่อยๆจนถึงจุดเส้นชัย 
    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6. นักเรียนมีการควบคุมการเคลื่อนไหว   การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อระหว่างส่วนต่างๆ     
7. ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้   รับรู้  สมาธิในการท ากิจกรรม  การท างานของระบบประสาท 
8. นักเรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ในขณะท ากิจกรรม ครูต้องคอยระมัดระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด  
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รายการสื่อตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคล
ออทิสติก 

ชื่อสื่อ จับคู่ตัวเลขกับรูปภาพ 

 

              

                                                       

 วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ 
   1.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตัวเลข 1 - 10 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะการสังเกต 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามบล็อกตัวเลข 
 4. เพื่อให้นักเรียนรู้ค่าจ านวน 
 5. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนตัวเลขตามแบบ 
 
วิธีการใช้สื่อ 
 1.  ครูนับจ านวนตัวเลข ตามล าดับ ตามบล็อก 
 2.  ครูสอนให้นักเรียนรู้ค่าจ านวนนับ 

3.  ครูให้นักเรียนจับคู่ตัวเลข กับจ านวน โดยครูคอยช่วยเหลือ 
4.  ครูให้นักเรียนจับคู่ตัวเลข กับจ านวน ด้วยตนเอง 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนรู้จักตัวเลข  1 - 10 
 2.  นักเรียนมีทักษะการสังเกต 
 3.  นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวเลขตามบล็อกได้ 
 4. นักเรียนรู้ค่าจ านวน 
 5. นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขตามแบบได้ 
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รายการสื่อตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ   ทุกประเภทความพิการ 

ชื่อสื่อ  ดินน้ ามันไม่มีสารพิษ 

                                                   

 วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
 1.  เพ่ือฝีกการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือให้มีความแข็งแรง 
 2.  เพ่ือฝึกทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ 
 ๓.  เพ่ือฝึกสมาธิ 
  
วิธีการใช้สื่อ 
 1.  ครูให้นักเรียนใช้มือสัมผัสดินน้ ามัน   
 2.  ครชู่วยจับมือนักเรียนให้ออกแรง บีบ-คลายดินน้ ามัน 

3.  ครูให้นักเรียนปั้น/คลึงดินน้ ามัน เป็นลักษณะต่างๆ 
4.  ครูให้นักเรียนปั้นดินน้ ามันตามจินตนาการ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือเพ่ิมขึ้น 
 2.  นักเรียนมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ 
 ๓.  นักเรียนมีสมาธิเพ่ิมมากข้ึน 
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รายการสื่อตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ   บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 

ชื่อสื่อ แก้วน้ าแบบมีหูจับสองข้าง 

 

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
 1.  เพ่ือให้นักเรียนที่มีอาการเกร็ง สั่น หรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อมือสามารถจับแก้วน้ าดื่มได้ง่าย 
  
วิธีการใช้สื่อ 
 1.  ครสูอนเนื้อหาเรื่องการดื่มน้ าหรือนม 
 2.  ครูน าแก้วน้ าให้นักเรียนใช้มือทั้งสองข้างสอดเข้าไปจับหูแก้วน้ า 

3.  ครปูระคองมือให้นักเรียนยกแก้วน้ าขึ้นดื่ม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนสามารถใช้มือจับแก้วน้ าดื่มได้ง่ายขึ้น 
 2.  นักเรียนสามารถดื่มน้ าจากแก้วได้ด้วยตนเอง 
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รายการสื่อตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ   ทุกประเภทความพิการ 

ชื่อสื่อ ชุดฝึกการไขน็อต 

 

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
 1.  เพ่ือฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือให้มีความแข็งแรง 
 ๒.  เพ่ือฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ 
 ๓.  เพ่ือฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือในการหมุน และบิด 
  
วิธีการใช้สื่อ 
 1.  ครูนวดคลายกล้ามเนื้อมือให้นักเรียน 
 2.  ครูให้นักเรียนใช้มือไขน็อต 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือเพ่ิมมากขึ้น 
 2.  นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมือในการท ากิจวัตรประจ าวันอื่นๆได้ 
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รายการสื่อตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ   ทุกประเภทความพิการ 

ชื่อสื่อ ชุดผลไม้จ าลอง 

 

วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ   
 1.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านการรับรู้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๒.  เพ่ือฝึกประสาทสัมผัส 
 ๓.  เพ่ือฝึกการออกเสียงค าและการใช้ค าพูด 
  
วิธีการใช้สื่อ 
 1.  ครูน าผลไม้จ าลองให้นักเรียนดู และใช้มือสัมผัสผลไม้ 
 2.  ครูพูดชื่อผลไม้ชนิดนั้น กระตุ้นให้นักเรียนพูดตาม 
 ๓.  ครูให้นักเรียนพูดชื่อผลไม้ด้วยตนเอง 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมพัีฒนาการด้านการรับรู้ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น 
 2.  นักเรียนสามารถออกเสียงค าและใช้ค าพูดได้ถูกต้อง 
 
 
      
           
        ลงชื่อ.......................................................... 
                      ( นางสาวปาริฉัตร    ปรังเขียว) 
                                 ต าแหน่ง คร ู
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
     
 
       ลงชื่อ............................................................ 
                (  นางสุชาดา  ปาดอน  ) 
                        ต าแหน่ง หัวหน้างานวิชาการ 
 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้าสถานศึกษา 
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................... ......................... 
 
     
       ลงชื่อ............................................................ 
                  ( นายสุวิทย์  สุทาลา ) 
                                                              ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 


