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สื่อการเรียนจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง สามารถจัดหา หรือ

จัดท าได้ในทุกวิชา และสามารถประยุกต์รูปแบบได้ตามเหมาะสม โดยพิจารณาถึงลักษณะการน าไปใช้ 

ความตอ้งการของผูเ้รียนและองค์ประกอบของเนื้อหาที่จะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรเป็นส าคัญ 

รายการสื่อตามคู่มอืการใช้สื่อฉบับนี ้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จัดหามาจากบัญชีแนบ

ท้ายกฎกระทรวงฯ และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งการน าไปประกอบการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับ

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

ขอขอคุณทุกท่านที่ได้ให้ข้อคิด ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ในการจัดหาสื่อ การผลิตสื่อ

เพื่อให้ประกอบการจัดการเรียนการสอน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อต่าง ๆ  ตามรายการในคู่มือการใช้

สื่อนี้จะเป็นประโยชน์ตอ่ผูเ้รียน  ครู และผู้ที่สนใจทั่วไปได้บ้างไม่มากก็น้อย 

 

 

 

                                                                                        นายเอกราช  ตามี่ 

                                                                                              ครูผู้ช่วย 

                                                                            ศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
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รำยกำรสื่อ หน้ำ 

 รำยกำรสื่อตำมบัญชีแนบท้ำยกฎกระทรวง  

 1. ชุดค้อนตอกบล็อกไม้ 1 

 2. ชุดฝกึการร้อยลูกปัด 2 

 3. กล่องหยอดรูปทรง 3 

 4. ชุดฝกึการไขน็อต  4 

 5. ดินน้ ามันไม่มีสารพิษ 5 

 6. กระดานพยัญชนะไทย ก-ฮ 6 

 7. จับคู่ตัวเลขกับรูปภาพ 8 

 8. ชุดผลไม้จ าลอง 10 

 รำยกำรสื่อที่ผลิตและจัดหำ  

 1. สมุดภาพ หมวด ผักสวนครัว 11 

 2. สมุดภาพ หมวด ผลไม้ไทย 13 

 3. สมุดภาพ หมวด สถานที่ส าคัญในจังหวัดพะเยา 15 

 4. สมุดภาพ หมวด ร่างกายของหนู 17 

 5. หมุนน๊อตฝกึทักษะมอื 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 
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➢ ชื่อสื่อ    : ชุดค้อนตอกบล็อกไม้ 

➢ ประเภทควำมพิกำร : ทุกประเภทความพิการ 

 

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. เพื่อฝึกทักษะการใชก้ล้ามเนื้อข้อมอืและท่อนแขนให้มคีวามแข็งแรง 

2. เพื่อฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื 

3. เพื่อฝึกการใชก้ล้ามเนือ้มอืและท่อนแขนในการตอก 

  

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูนวดคลายกล้ามเนื้อมอืใหน้ักเรียน 

2. ครูใหน้ักเรียนใชม้อืและท่อนในการตอกบล็อกไม้ 

 

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมทีักษะการใชก้ล้ามเนื้อมอืและท่อนแขนเพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมือและท่อนแขนในการท ากิจวัตร

ประจ าวันอื่นๆได้ 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อตามกฎกระทรวง 
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➢ ชื่อสื่อ    : ชุดฝึกกำรร้อยลูกปัด 

➢ ประเภทควำมพิกำร : ทุกประเภทความพิการ 

 

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. เพื่อฝึกทักษะการใชก้ล้ามเนื้อข้อมอืและท่อนแขนให้มคีวามแข็งแรง 

2. เพื่อฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื 

3. เพื่อฝึกการใชก้ล้ามเนือ้ข้อมือในการรอ้ยลูกปัด 

4. ฝกึสมาธิในการท างาน 

  

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูนวดคลายกล้ามเนื้อมอืใหน้ักเรียน 

2. ครูใหน้ักเรียนใชม้อืร้อยปัด 

 

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมทีักษะการใชก้ล้ามเนื้อขอ้มอืและท่อนแขนเพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมือในการท ากิจวัตรประจ าวันอื่นๆได้ 
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➢ ชื่อสื่อ    : กล่องหยอดรูปทรง 

➢ ประเภทควำมพิกำร : ทุกประเภทความพิการ 

 

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. เพื่อฝึกทักษะการใชก้ล้ามเนื้อข้อมอืและท่อนแขนให้มคีวามแข็งแรง 

2. เพื่อฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื 

3. เพื่อฝึกการใชก้ล้ามเนือ้มอืในการหยิบจับชิ้นส่วนใส่ในช่องที่สัมพันธ์

กัน 

4. ฝกึสมาธิในการท างาน 

  

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูนวดคลายกล้ามเนื้อมอืใหน้ักเรียน 

2. ครูใหน้ักเรียนใชม้อืหยิบจับชิน้ส่วนใส่ในชอ่งที่สัมพันธ์กันลงกล่อง

หยอดรูปทรง 

 

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมทีักษะการใชก้ล้ามเนื้อขอ้มอืและนิ้วมอืเพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมือในการท ากิจวัตรประจ าวันอื่นๆได้ 
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➢ ชื่อสื่อ    : ชุดฝึกกำรไขน็อต 

➢ ประเภทควำมพิกำร : ทุกประเภทความพิการ 

 

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. เพื่อฝึกทักษะการใชก้ล้ามเนื้อมอืและนิว้มอืให้มคีวามแข็งแรง 

2. เพื่อฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื 

3. เพื่อฝึกการใชก้ล้ามเนือ้มอืในการหมุน และบิด 

4. ฝกึสมาธิในการท างาน 

5. ฝกึความคิดสร้างสรรค์ 

  

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูนวดคลายกล้ามเนื้อมอืใหน้ักเรียน 

2. ครูใหน้ักเรียนใชม้อืไขน็อต 

 

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมทีักษะการใชก้ล้ามเนื้อมอืและนิว้มอืเพิ่มมากขึน้ 

2. นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมือในการท ากิจวัตรประจ าวันอื่นๆได้ 
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➢ ชื่อสื่อ    : ดินน  ำมันไม่มีสำรพษิ 

➢ ประเภทควำมพิกำร : ทุกประเภทความพิการ 

                                                   

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. เพื่อฝีกการใชก้ล้ามเนือ้มอืและนิ้วมอืให้มีความแข็งแรง 

2. เพื่อฝึกทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื 

3. เพื่อฝึกสมาธิ 

  

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูใหน้ักเรียนใชม้อืสัมผัสดินน้ ามัน   

2. ครูชว่ยจับมอืนักเรียนให้ออกแรง บีบ-คลายดินน้ ามัน 

3. ครูใหน้ักเรียนปั้น/คลึงดินน้ ามัน เป็นลักษณะต่างๆ 

4. ครูใหน้ักเรียนปั้นดินน้ ามันตามจนิตนาการ 

 

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมทีักษะการใชก้ล้ามเนื้อมอืและนิว้มอืเพิ่มขึน้ 

2. นักเรียนมกีารประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมอื 

3. นักเรียนมสีมาธิเพิ่มมากขึ้น 
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➢ ชื่อสื่อ    :   กระดำนพยัญชนะไทย ก-ฮ 

➢ ประเภทควำมพิกำร :   

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง บุคคลที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคล

ที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสตกิ 

                                                        

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทย ก-ฮ 

2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ 

3. เพื่อให้นักเรียนฝึกการเรียง 

4. เพื่อให้นักเรียนฝึกการจับภาพคู่กับพยัญชนะไทย ก-ฮ 

 

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูอ่านและจับภาพคู่กับพยัญชนะไทย ก-ฮ ใหน้ักเรียนดู 

2. ครูสอนใหน้ักเรียนรูค้่าจ านวนนับ 

3. ครูใหน้ักเรียนจับภาพคู่กับพยัญชนะไทย ก-ฮ กับจ านวน โดยครู

คอยช่วยเหลือ 

4. ครูใหน้ักเรียนจับภาพคู่กับพยัญชนะไทย ก-ฮ ด้วยตนเอง 
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➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนรูจ้ักพยัญชนะไทย ก-ฮ 

2. นักเรียนมทีักษะการการเรยีง 

3. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ก-ฮ 

4. นักเรียนสามารถจับภาพคู่กับพยัญชนะไทย ก-ฮ ได้ 
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➢ ชื่อสื่อ    :   จับคู่ตัวเลขกับรูปภำพ 

➢ ประเภทควำมพิกำร :   

บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่เห็นเลือนราง  บุคคลที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  

บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคล

ที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสตกิ 

                                                        

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตัวเลข 1 – 10 

2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการสังเกต 

3. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามบล็อกตัวเลข 

4. เพื่อให้นักเรียนรู้ค่าจ านวน 

5. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการเขียนตัวเลขตามแบบ 

 

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูนับจ านวนตัวเลข ตามล าดับ ตามบล็อก 

2. ครูสอนใหน้ักเรียนรูค้่าจ านวนนับ 

3. ครูใหน้ักเรียนจับคู่ตัวเลข กับจ านวน โดยครูคอยช่วยเหลือ 

4. ครูใหน้ักเรียนจับคู่ตัวเลข กับจ านวน ดว้ยตนเอง 
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➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนรูจ้ักตัวเลข  1 – 10 

2. นักเรียนมทีักษะการสังเกต 

3. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวเลขตามบล็อกได้ 

4. นักเรียนรูค้่าจ านวน 

5. นักเรียนสามารถเขียนตัวเลขตามแบบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มอืการใชส้ื่อ ปีการศกึษา 2561 ---- หนา้ | 10 
 

 
➢ ชื่อสื่อ   : ชุดผลไม้จ ำลอง 

➢ ประเภทควำมพิกำร : ทุกประเภทความพิการ 

 

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการรับรู้ในชวีิตประจ าวัน 

2. เพื่อฝึกประสาทสัมผัส 

3. เพื่อฝึกการออกเสียงค าและการใชค้ าพูด 

  

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูน าผลไม้จ าลองให้นักเรียนดู และใช้มือสัมผัสผลไม้ 

2. ครูพูดชื่อผลไม้ชนิดนั้น กระตุ้นใหน้ักเรียนพูดตาม 

3. ครูใหน้ักเรียนพูดชื่อผลไม้ด้วยตนเอง 

 

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมพีัฒนาการด้านการรับรู้ในชวีิตประจ าวันเพิ่มขึ้น 

2. นักเรียนสามารถออกเสียงค าและใช้ค าพูดได้ถูกต้อง 
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➢ ชื่อสื่อ   : สมุดภำพ หมวด ผักสวนครัว   

➢ ประเภทควำมพิกำร :  

บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย

หรอืการเคลื่อนไหวหรฮืสุขภาพ  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มีความ

บกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสตกิ 

➢ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตสื่อ 

1. กระดาษ A 4  

2. รูปภาพ ผักสวนครัว 

3. เครื่องเย็บกระดาษ 

4. ไส้เครื่องเย็บกระดาษ 

5. เครื่องพมิพ์(Printer) 

6. โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อที่ผลิตและจัดหำ 
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➢ วิธีกำรผลิตสื่อ 

1. เปิดโปรแกรม โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 แล้วก าหนด

ระยะขอบขนาดกระดาษ เป็น 0.5 ซม. 

2. จากนั้นเลือกหน้ากระดาษ เป็น สมุดขนาดเล็ก ,พับด้านข้าง 

3. สร้างต้นแบบสมุดภาพตามความตอ้งการ  

4. น าภาพ หมวด ผักสวนครัว มาตกแต่งใน โปรแกรม MS OFFICE 

Publisher 2016 ให้ได้สัดส่วนพอดี 

5. เมื่อตกแตง่เสร็จให้พมิพ์เอกสาร แบบพิมพ์สองหน้า 

6. เมื่อพมิพ์สมุดภาพเสร็จให้น ามาเข้าเล่มโดยใช้ เครื่องเย็บกระดาษ 2 

จุด 

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. ส่งเสริมทักษะทางสติปัญญาหรอืเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

เรื่อง ผักสวนครัว 

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ เกิดความเข้าใจ และสามารถสรุปความคิด

รวบยอดและถ่ายโอนความรู้เขา้สู่การพูดและการเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูน าสมุดภาพ ให้นักเรียนดู และบอกชื่อตามภาพ 

2. ครูใหน้ักเรียนพูดชื่อตามครู 

3. ครูพูดชื่อ ผักสวนครัว ทีละอย่าง และให้นักเรียนชีต้ามภาพ 

4. ครูใหชี้ภ้าพ แล้วใหน้ักเรียนพูดชื่อ ผักสวนครัว นั้นๆ  

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมคีวามสามารถในการรับรู้เรื่อง ผักสวนครัว เพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถจดจ าภาพและชื่อของ ผักสวนครัว 

ได้ดขีึน้ 

 

➢ ปัญหำ/อุปสรรค 

1. สื่อไม่มีความทนทาน เมื่อใช้หลายครั้งอาจเกิดการหักงอ 

2. สื่อมีขนาดไม่เหมาะสมกับเด็กบางคน 
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➢ ชื่อสื่อ   : สมุดภำพ หมวด ผลไม้ไทย   

➢ ประเภทควำมพิกำร :  

บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย

หรอืการเคลื่อนไหวหรอืสุขภาพ  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มี

ความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก 

➢ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตสื่อ 

1. กระดาษ A 4  

2. รูปภาพ ผลไม้ไทย 

3. เครื่องเย็บกระดาษ 

4. ไส้เครื่องเย็บกระดาษ 

5. เครื่องพมิพ์(Printer) 

6. โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 

➢ วิธีกำรผลิตสื่อ 

1. เปิดโปรแกรม โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 แล้วก าหนด

ระยะขอบขนาดกระดาษ เป็น 0.5 ซม. 

2. จากนั้นเลือกหน้ากระดาษ เป็น สมุดขนาดเล็ก ,พับด้านข้าง 

3. สร้างต้นแบบสมุดภาพตามความต้องการ  

4. น าภาพ หมวด ผลไม้ไทย มาตกแต่งใน โปรแกรม MS OFFICE 

Publisher 2016 ให้ได้สัดส่วนพอดี 

5. เมื่อตกแตง่เสร็จให้พมิพ์เอกสาร แบบพิมพ์สองหน้า 

6. เมื่อพมิพ์สมุดภาพเสร็จให้น ามาเข้าเล่มโดยใช้ เครื่องเย็บกระดาษ 2 

จุด 
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➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. ส่งเสริมทักษะทางสติปัญญาหรอืเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

เรื่อง ผลไม้ไทย 

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ เกิดความเข้าใจ และสามารถสรุปความคิด

รวบยอดและถ่ายโอนความรู้เขา้สู่การพูดและการเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูน าสมุดภาพ ให้นักเรียนดู และบอกชื่อตามภาพ 

2. ครูใหน้ักเรียนพูดชื่อภาพตามครู 

3. ครูพูดชื่อ ผลไม้ไทย ทีละอย่าง และให้นักเรียนชีต้ามภาพ 

4. ครูใหชี้ภ้าพ แล้วใหน้ักเรียนพูดชื่อ ผลไม้ไทย นั้นๆ   

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมคีวามสามารถในการรับรู้เรื่อง ผลไม้ไทย เพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถจดจ าภาพและชื่อของ ผลไม้ไทย 

ได้ดขีึน้ 

➢ ปัญหำ/อุปสรรค 

1. สื่อไม่มีความทนทาน เมื่อใช้หลายครั้งอาจเกิดการหักงอ 

2. สื่อมีขนาดไม่เหมาะสมกับเด็กบางคน 
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➢ ชื่อสื่อ   : สมุดภำพ หมวด สถำนที่ส ำคัญในจังหวัดพะเยำ 

➢ ประเภทควำมพิกำร :  

บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย

หรอืการเคลื่อนไหวหรอืสุขภาพ  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มี

ความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก 

➢ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตสื่อ 

1. กระดาษ A 4  

2. รูปภาพ สถานท่ีส าคัญในจังหวัดพะเยา 

3. เครื่องเย็บกระดาษ 

4. ไส้เครื่องเย็บกระดาษ 

5. เครื่องพมิพ์(Printer) 

6. โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 

➢ วิธีกำรผลิตสื่อ 

1. เปิดโปรแกรม โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 แล้วก าหนด

ระยะขอบขนาดกระดาษ เป็น 0.5 ซม. 

2. จากนั้นเลือกหน้ากระดาษ เป็น สมุดขนาดเล็ก ,พับด้านข้าง 

3. สร้างต้นแบบสมุดภาพตามความตอ้งการ  

4. น าภาพ หมวด สถานที่ส าคัญในจังหวัดพะเยา มาตกแต่งใน 

โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 ให้ได้สัดส่วนพอดี 

5. เมื่อตกแตง่เสร็จให้พมิพ์เอกสาร แบบพิมพ์สองหน้า 

6. เมื่อพมิพ์สมุดภาพเสร็จให้น ามาเข้าเล่มโดยใช้ เครื่องเย็บกระดาษ 2 

จุด 
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➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. ส่งเสริมทักษะทางสติปัญญาหรอืเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

เรื่อง สถานที่ส าคัญในจังหวัดพะเยา 

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ เกิดความเข้าใจ และสามารถสรุปความคิด

รวบยอดและถ่ายโอนความรู้เขา้สู่การพูดและการเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูน าสมดุภาพ ให้นักเรียนดู และบอกชื่อตามภาพ 

2. ครูใหน้ักเรียนพูดชื่อภาพตามครู 

3. ครูพูดชื่อ สถานท่ีส าคัญในจังหวัดพะเยา ทีละอย่าง และให้

นักเรียนช้ีตามภาพ 

4. ครูใหชี้ภ้าพ แล้วใหน้ักเรียนพูดชื่อ สถานที่ส าคัญในจังหวัดพะเยา 

นั้นๆ 

    

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมคีวามสามารถในการรับรู้เรื่อง ผลไม้ไทย เพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถจดจ าภาพและชื่อของ สถานที่

ส าคัญในจังหวัดพะเยา ได้ดขีึน้ 

 

➢ ปัญหำ/อุปสรรค 

1. สื่อไม่มีความทนทาน เมื่อใช้หลายครั้งอาจเกิดการหักงอ 

2. สื่อมีขนาดไม่เหมาะสมกับเด็กบางคน 

3. ภาพสถานที่สถานที่ส าคัญในจังหวัดพะเยา บางแหง่ดูยาก ท าให้

เด็กไม่เข้าใจ 
 

 

 

 

 

 

 



คู่มอืการใชส้ื่อ ปีการศกึษา 2561 ---- หนา้ | 17 
 

 
➢ ชื่อสื่อ   : สมุดภำพ หมวด ร่ำงกำยของหนู   

➢ ประเภทควำมพิกำร :  

บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย

หรอืการเคลื่อนไหวหรอืสุขภาพ  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลที่มี

ความบกพร่องทางการพูดและภาษา และบุคคลออทิสติก 

➢ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตสื่อ 

1. กระดาษ A 4  

2. รูปภาพ ร่างกายของหนู 

3. เครื่องเย็บกระดาษ 

4. ไส้เครื่องเย็บกระดาษ 

5. เครื่องพิมพ์(Printer) 

6. โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 

 

➢ วิธีกำรผลิตสื่อ 

1. เปิดโปรแกรม โปรแกรม MS OFFICE Publisher 2016 แล้วก าหนด

ระยะขอบขนาดกระดาษ เป็น 0.5 ซม. 

2. จากนั้นเลือกหน้ากระดาษ เป็น สมุดขนาดเล็ก ,พับด้านข้าง 

3. สร้างต้นแบบสมุดภาพตามความตอ้งการ  

4. น าภาพ หมวด ร่างกายของหนู มาตกแต่งใน โปรแกรม MS 

OFFICE Publisher 2016 ให้ได้สัดส่วนพอดี 

5. เมื่อตกแตง่เสร็จให้พมิพ์เอกสาร แบบพิมพ์สองหน้า 

6. เมื่อพมิพ์สมุดภาพเสร็จให้น ามาเข้าเล่มโดยใช้ เครื่องเย็บกระดาษ 2 

จุด 
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➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. ส่งเสริมทักษะทางสติปัญญาหรอืเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

เรื่อง ร่างกายของหนู 

2. เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ เกิดความเข้าใจ และสามารถสรุปความคิด

รวบยอดและถ่ายโอนความรู้เขา้สู่การพูดและการเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3. ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 

 

➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูน าสมุดภาพ ให้นักเรียนดู และบอกชื่อตามภาพ 

2. ครูใหน้ักเรียนพูดชื่อตามครู 

3. ครูพูดชื่อ ร่างกายของหนู ทีละอย่าง และให้นักเรียนชี้ตามภาพ 

4. ครูใหชี้ภ้าพ แล้วใหน้ักเรียนพูดชื่อ ร่างกายของหนู นั้นๆ 

    

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนมคีวามสามารถในการรับรู้เรื่อง ร่างกายของหนู เพิ่มมาก

ขึน้ 

2. นักเรียนเกิดความเข้าใจ สามารถจดจ าภาพและชื่อของ ร่างกาย

ของหนู ได้ดขีึน้ 

 

➢ ปัญหำ/อุปสรรค 

1. สื่อไม่มีความทนทาน เมื่อใช้หลายครั้งอาจเกิดการหักงอ 

2. สื่อมีขนาดไม่เหมาะสมกับเด็กบางคน 
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➢ ชื่อสื่อ   : หมุนน๊อตฝึกทักษะมือ 

➢ ประเภทควำมพิกำร :  

บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางรา่งกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  บุคคลที่มี

ความบกพร่องทางสตปิัญญา บุคคลออทิสตกิ และพิการซ้อน 

 

➢ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตสื่อ 

1. 4 น๊อต สกรู  

2. แหวนรองนอ๊ต 

 

➢ วิธีกำรผลิตสื่อ 

- ไม่ได้ผลติ 

 

➢ วัตถุประสงค์ของกำรใช้สื่อ   

1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกล้ามเนือ้มัดเล็ก การใช้มอืในการท า

กิจกรรมเอือ้ม ก า น า ปล่อย และการหมุนในทิศทางต่าง ๆ ขนาด

ต่าง  ๆ  

2. เพื่อฝึกสมาธิในการท ากิจกรรม 

3. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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➢ วิธีกำรใช้สื่อ 

1. ครูใหน้ักเรียนรูจ้ักน๊อต สกรู และแหวนรองนอ๊ต 

2. ครูใหน้ักเรียนหยิบสกรู และแหวนรองนอ๊ตแล้วหมุนเข้ากับน๊อต โดย

ครูคอยชีแ้นะในเบือ้งตน้ 

3. ครูใหน้ักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง 

4. ครูใหน้ักเรียนนับจ านวนน๊อตที่หมุนได้ 

5. ครูใหน้ักเรียนหมุนน๊อตคืนแล้วน าไปวางยังต าแหนง่ที่ท าเครื่องหมาย

ไว้บนแผ่นกระดานไม้อัด  

    

➢ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. นักเรียนได้ฝกึทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้มอืในการท ากิจกรรม

เอือ้ม ก า น า ปล่อย และการหมุนในทิศทางต่าง ๆ ขนาดต่าง ๆ 

2. นักเรียนมสีมาธิในการท ากิจกรรมมากขึ้น 

3. นักเรียนเกิดการเรยีนรู้ที่เหมาะสม 

➢ ปัญหำ/อุปสรรค 

1. ในระหว่างการท ากิจกรรมครูตอ้งคอยกระตุ้นเตอืนและช่วยเหลือใน

กรณีที่นักเรียนท าไม่ได้ 

2. อาจเกิดอันตรายเมื่อเด็กน าของนอ๊ต สกรู และแหวนรองนอ๊ต เข้า

ปากหรือขวา้งปา 

   

 

 

                               ลงชื่อ.......................................... 

                         ( นายเอกราช  ตามี่) 

                               ครูผู้ช่วย 
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

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

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

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

     

       ลงช่ือ............................................ 

                  (นางสุชาดา  ปาดอน) 

                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะหัวหน้ำสถำนศึกษำ 

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

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

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

 

     

          ลงชื่อ............................................................ 

        (นายสุวิทย์ สุทาลา ) 

                                                    ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
 


