
 

 

 

  

 

 คูมือการใชสือ่ 

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) 

ปการศึกษา 2561 

 
 

จัดทําโดย 

นางกุลฑีรา  เขื่อนคํา 

                      ตําแหนง ครูชํานาญการ 

 
 

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



สื่อตามกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ บุคคลทุกประเภทความพิการ 
ช่ือสื่อ  ชุดคอนตอกบล็อกไม 

 

 

 

วัตถุประสงคของการใชส่ือ   
          1. ฝกทักษะการใชมือ 
         2. ฝกการใชมือใหสัมพันธระหวางตากับมือ 
 3. ฝกสมาธิ 
 4. ฝกการรูจักสี 
           
วิธีการใชส่ือ 

1. ฝกทักษะการใชมือ/ฝกการใชมือใหสัมพันธระหวางตากับมือ/ฝกสมาธิ 
- ใหนักเรียนจับคอนแลวตอกแทงไมลงในชอง  

 2.  ฝกการรูจักสี 
  - ครูแนะนําสีชุดคอนไมตรอกบล็อกไมสีตางๆ เขียง แดง เหลือ น้ําเงิน 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. พัฒนาการดานการทํางานของมือและสายตาใหประสานกัน 
 2. มีสมาธิและรูจักชื่อสี 
  

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://mytravelkid.tarad.com/product-th-0-4593917-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5+%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87+Melissa+and+Doug+Pound+a+Peg.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8BoZVZrrMsPauQTz_IHIDg&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=WjK6_uGVj4nrD3f4BpbztA&usg=AFQjCNGrwm_pA6aJLcL_KiLCsJ3OAe23zw


สื่อตามกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ บุคคลทุกประเภทความพิการ 
ช่ือสื่อ  กระดานปกหมุด 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงคของการใชส่ือ   
          1. ฝกความแข็งแรงของนิ้วมือ 
         2. ฝกการประสานกันของนิ้วมือและสายตา 
 3. ฝกทักษะการนับจํานวน 
 4. ฝกการรับรูสี 
           
วิธีการใชส่ือ 

2. ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
- ใหนักเรียนหยิบหมุดไปปกท่ีกระดานปกหมุดเรียงตามแนวนอนจากซายไปขวา  

 2.  ฝกทักษะการนับจํานวน 
               - ใหนักเรียนฝกการนับจํานวนโดยนับจํานวนหมุดท่ีปกบนกระดานตามจํานวน 
 3.  ฝกการรับรูสี 
  - ใหนักเรียนแยกสีของหมุดปก เชน สีน้ําเงิน สีเขียว สีเหลอืง สีสม สีแดง 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. พัฒนาการดานการทํางานของมือและสายตาใหประสานกัน 
 2. ฝกกลามเนื้อมัดเล็ก, การหยิบ/จับแบบใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ (Pad to pad) 
  
 

 



สื่อตามกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ  

บุคคลออทิสติก  
ช่ือสื่อ  ชุดผลไมจําลอง 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงคของการใชส่ือ   
          1. ฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร 
         2. ฝกการจําชื่อผลไม 
 3. ฝกรูจักการขอและขอบคุณ 
 4. ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
           
วิธีการใชส่ือ 

1. ฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร 
- ใหนักเรียนบอกชื่อผลไมหรือออกเสียงชื่อผลไมตามครู เชน แอปเปล ชมพู มะมวง สม องุน 

 2.  ฝกการจําชื่อผลไม 
               - ใหนักเรียนดูผลไมแลวฝกการจําชื่อผลไมชนิดตางๆ วาผลไมแตละชนิดชื่อวาอะไร 
 3.  ฝกการรูจักการขอและขอบคุณ 
  - ใหนักเรียนแบมือขอและพูดคําวา “ขอ” หรือ “หนู ผมขอ.......คะ/ครับ” เม่ือนักเรียนไดรับแลว
ใหนักเรียนพูดวา “ขอบคุณครับ/คะ” 
 4.  ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
     - ใหนักเรียนหยิบผลไมตามคําบอกครู เชน หยิบมะมวง 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ชวยใหนักเรียนรูจักชื่อผลไม 
 2. ฝกกลามเนื้อมัดเล็ก, การหยิบ/จับ 



สื่อตามกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ บุคคลทุกประเภทความพิการ 
ช่ือสื่อ  กลองหยอดรูปทรง 

                                                                  

 

 

 

 

 

 วัตถุประสงคของการใชส่ือ   
          1. ฝกทักษะการใชมือ การออกกําลังกายขอมือและทอนแขน 
         2. ฝกการประสานกันของนิ้วมือและสายตา 
 3. ฝกการใชมือหยิบจับชิ้นสวนใสในชองท่ีสัมพันธกัน 
 4. ฝกการรูจัก/จํารูปทรง 
 5. ฝกความเปนสมาธิ 
 6. ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
           
วิธีการใชส่ือ 

1.  ฝกทักษะการใชมือ การออกกําลังกายขอมือและทอนแขน/ฝกการประสานกันของนิ้วมือและ
สายตา/ฝกการใชมือหยิบจับชิ้นสวนใสในชองท่ีสัมพันธกัน 

- ใหนักเรียนหยิบและใสรูปทรงเรขาคณิตตางๆ ลงในกลองหยอดรูปทรง 
 2.  ฝกการรูจัก/จํารูปทรง 
               - ใหนักเรียนดูรูปทรงเรขาคณิตตางๆ แลวฝกการจํารูปทรงเรขาคณิตตางๆ วารูปทรงเรขาคณิต
ตางๆ ชื่อเรียกวาอะไร 
 3.  ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
     - ใหนักเรียนหยิบ/จับ รูปเรขาคณิตตางๆ ตามคําบอกครู เชน หยิบรูปทรงสามเหลี่ยมใสในชอง
สามเหลี่ยม 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือใหรูจักรูปทรงเรขาคณิตตางๆ 
 2. ฝกกลามเนื้อมัดเล็ก, การหยิบ/จับ 
 3. เพ่ือสงเสริมและกระตุนพัฒนาการดานสติปญญาในเรื่องของการฟง การจําและการสังเกต 
 4. มีสมาธิและความตั้งใจมากข้ึน 



สื่อตามกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ บุคคลทุกประเภทความพิการ 
ช่ือสื่อ  ชุดฝกรอยลูกปด 

 

                                                                  

 

 

 

 
 
 วัตถุประสงคของการใชส่ือ   
          1. ฝกการรับรูสี 
         2. ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
 3. ฝกทักษะการนับจํานวน  
           
วิธีการใชส่ือ 

1. ฝกการรับรูสี/ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
- ใหนักเรียนชี้บอกหรือเลือกหยิบลูกปดท่ีมีสีตามคําบอกของครู เชน ครูบอกใหนักเรียนหยิบ

ลูกปดสีเขียวแลวรอยเชือก เปนตน 
 2.  ฝกทักษะการนับจํานวน 
               - ใหนักเรียนฝกการนับจํานวนลูกปดตามจํานวนท่ีรอย 
  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. พัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก, การหยิบ/จับ 
 2. รูจักสีท่ีแตกตางกัน 
 3. ประสานการทํางานระหวางตาและมือท้ังสองขาง สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 
 4. สรางสมาธิ 
  
 

 
 
 



สื่อตามกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ บุคคลทุกประเภทความพิการ 
ช่ือสื่อ  โยนหวง 

 

                                                                  

 

 

 

 
 
 วัตถุประสงคของการใชส่ือ   
          1. ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
         2. ฝกการรับรูสี 

3. ฝกทิศทาง 
 4. ฝกสมาธิ 
 5. ฝกการรูจักการรอคอยตามลําดับ  
           
วิธีการใชส่ือ 

1. ฝกทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก/ฝกการรับรูสี 
- ใหนักเรียนชี้บอกหรือเลือกหยิบหวงท่ีมีสีตามคําบอกของครู เชน ครูบอกใหนักเรียนหยิบหวงสี

เหลืองแลวโยนลงไปในหลัก เปนตน 
 2.  ฝกทิศทาง 
               - ใหนักเรียนโยนหวงลงไปในหลักตามทิศทางท่ีกําหนด 
 3.  ฝกการรูจักการรอคอยตามลําดับ 
     - ใหนักเรียนยืนเขาแถว แลวนําแทนหลักวางไวหางจากจุดเริ่มตนประมาณ 2 เมตร แลวให
นักเรียนโยนหวงลงไปในหลกั เม่ือโยนเสร็จใหไปตอทายแถวแลวใหนักเรียนคนตอไปโยนหวงลงไปในหลักผลดั
กันโยนจนครบทุกคน 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. พัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก, การหยิบ/จับ 
 2. เกิดการเรียนรูเรื่องสี 
 3. ชวยกระตุนสายตาในการกะระยะทาง 
 4. มีสมาธิในการทํากิจกรรม 



สื่อตามกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา บุคคลท่ีมี

ความบกพรองทางรางกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ และบุคคลทางออทิสติก 
ช่ือสื่อ  ถาดไมตัวเลข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคของการใชส่ือ   
           1. ฝกใหรูจักตัวเลขตางๆ  
 2. ฝกการนับเลข 

3. ฝกการเขียนโดยการลากนิ้วตามรอง 
           
วิธีการใชส่ือ 
 1. ฝกใหรูจักตัวเลขตางๆ 
  -  ผูสอนใหนักเรียนดูตัวเลขจํานวน 

2. ฝกการนับเลข 
 - ผูสอนใหนักเรียนอานตัวเลขจํานวน 1 - 20 
3. ฝกการเขียนโดยการลากนิ้วตามรอง 
 - ผูสอนใหผูเรียนใชนิ้วลากตัวเลขตามรอง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สามารถรูจักตัวเลขจํานวนได 
 2. สามารถอานสัญลักษณจํานวนตัวเลขได 
 3. สามารถเขียนโดยการลากนิ้วตามรองได 
 4. มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 
 
 
 



สื่อตามกฎกระทรวง 

ประเภทความพิการ บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 
บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือการ

เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ และบุคคลทางออทิสติก 
ช่ือสื่อ  บัตรภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงคของการใชส่ือ   

1. ฝกทักษะทางสติปญญาและการเตรียมความพรอมทางวิชาการ 
2. ฝกทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา 

          
วิธีการใชส่ือ 

1. ฝกทักษะทางสติปญญาและการเตรียมความพรอมทางวิชาการ 
- นําบัตรภาพมาเรียงไว ใหนักเรียนหยิบภาพท่ีครูเลือก แลวสะกดคําหรือบอกความหมาย 

 2.  ฝกทักษะการรับรูและแสดงออกทางภาษา 
     - นําบัตรภาพมาเรียงไว ใหนักเรียนหยิบภาพท่ีครูเลือก แลวสะกดคําหรือบอกความหมาย 
     - แจกบัตรภาพใหนักเรียนคนละใบ แลวใหครูเลือกคําศัพทหรือบัตรภาพ นักเรียนคนไหนไดก็ให
ยกมือหรือเดินออกมาพรอมบอกคําศัพทนั้นออกมา  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. การรูจักคําศัพทหรือบัตรภาพ 
 2. การอานออกเสียงและสะกดคํา 
 3. การรวมทํากิจกรรม 
 
 
 



สื่อท่ีผลิต 
ช่ือสื่อ หาคูใหผลไมหนอยจะ 

   

              

 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือ 

1. รูปภาพผลไมขนาด เอ 4 
2. สีไม 
3. แผนเคลือบ 
4. กรรไกร 
5. เครื่องเคลือบ 

วิธีการผลิตส่ือ 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณทุกอยางใหครบ 

2. นําสีไมมาระบายใหสวยงามเหมือนจริง  

3. นํารูปภาพท่ีระบายไวมาใสแผนเคลือบ เคลือบใหเรียบรอย 

4. ก็จะไดรูปภาพผลไมท่ีเหมือนจริง สามารถจับคูกันได 

วัตถุประสงคของการใชส่ือ   

          1. เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักผลไม 
         2. เพ่ือใหนักเรียนรูจักการสังเกต 
 3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถจับคูรูปภาพผลไมท่ีเหมือนกันได 
 4. เพ่ือใหนักเรียนฝกการประสานสัมพันธระหวางมือและตา        
วิธีการใชส่ือ 

1. ครูนํารูปภาพผลไม เชน ทุเรียน มาใหนักเรียนดู จากนั้นก็ถามวารูปภาพอะไร ใหนักเรียนตอบ 
2. จากนั้นครูทําเปนตัวอยางดวยการไปหยิบรูปภาพทุเรียนท่ีเหมือนกันมาวางคูกัน 
3. ใหนักเรียนทําตามโดยการหยิบผลไมรูปอ่ืนบาง เชน รูปมังคุด ใหหยิบมาวางคูกัน 

  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักเรียนรูจักผลไมมากข้ึน 
 2.  นักเรียนสามารถจับคูรูปภาพผลไมท่ีเหมือนกันได 



ปญหา/อุปสรรค 
 1.  นักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ครูควรถามใหมหรือใหนักเรียนพูดชื่อตามครูจนสามารถตอบ
คําถามถูก 
 2.  ในระหวางการทํากิจกรรมครูตองคอยกระตุนเตือนและชวยเหลือในกรณีท่ีนักเรียนทําไมได 
  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อท่ีผลิต 
ชื่อสื่อ ผักมากประโยชน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือ 

1. รูปผัก  
2. ฟวเจอรบอรด 
3. กรรไกร 
4. คัตเตอร 
5. เทปกาวบางสองหนา 
6. สติ๊กเกอรใส 

 

วิธีการผลิตส่ือ 

1. เตรียมอุปกรณทุกอยางใหพรอม 

2. ตัดฟวเจอรบอรดขนาดเทากับรูปภาพผัก 

3. นําภาพท่ีตัดแลวติดกับเทปกาวบางสองหนา หลังจากนั้นนําไปติดลงบนฟวเจอรบอรดตามความ

เหมาะสมจนครบทุกแผน 

4. นําสติ๊กเกอรใสเคลือบผลงานใหเรียบรอย ตัดตกแตงใหสวยงาม 

 

วัตถุประสงคของการใชส่ือ   

           1. เพ่ือใหนักเรียนสามารถรูจักผัก 
 2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถชี้หรือบอกชื่อผักได 
         3. เพ่ือใหนักเรียนสามารถอานออกเสียงชื่อผักได 
 4. เพ่ือใหนักเรียนรูจักสังเกต 
 5. เพ่ือใหนักเรียนฝกประสานสัมพันธระหวางมือและกับ 



วิธีการใชส่ือ 
 1. ครูผูสอนบอกชื่อผักแตละชนิด แลวใหนักเรียนบอกชื่อผัก 
 2. ครูใหนักเรียนชี้หรือบอกชื่อผักตามคําท่ีผูสอนกําหนด 
 3. ครูสาธิตการจับคูผัก 
 4. ครูใหนักเรียนจับคูรูปผักดวยตนเอง 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  รูจักชื่อผัก 
 2.  ชี้หรือบอกชื่อผักได 
 3.  สามารถอานออกเสียงชื่อผักได 
   
ปญหา/อุปสรรค 
 1. นักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ครูควรถามใหมหรือใหนักเรียนพูดชื่อตามครูจนสามารถตอบคําถาม
ถูก 
 2. ในระหวางการทํากิจกรรมครูตองคอยกระตุนเตือนและชวยเหลือในกรณีท่ีนักเรียนทําไมได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สื่อท่ีผลิต 
ชื่อสื่อ สัตวอะไรเอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือ 

1. รูปภาพสัตว 
2. แผนเคลือบ 
3. เครื่องเคลือบ 
4. กรรไกร 

วิธีการผลิตส่ือ 

1. เตรียมอุปกรณทุกอยางใหพรอม 

2. นํารูปภาพมาเคลือบ 

วัตถุประสงคของการใชส่ือ   

           1. เพ่ือใหนักเรียนรูจักสัตว 
 2. เพ่ือใหนักเรียนชี้หรือบอกชื่อสัตวได 
         3. เพ่ือใหนักเรียนออกเสียงชื่อสัตวได 
วิธีการใชส่ือ 
 1. ครูผูสอนบอกชื่อสัตวแตละชนิด แลวใหนักเรียนบอกชื่อสัตว 
 2. ครูใหนักเรียนชี้หรือบอกชื่อสัตวตามคําท่ีผูสอนกําหนด 
 3. ครูสาธิตจับคูรูปสัตวใหนักเรียนดู จากนั้นใหนักเรียนทดลองทําทีละคน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  รูจักชื่อสัตว 
 2.  ชี้หรือบอกชื่อสัตวได 
 3.  สามารถออกเสียงชื่อสัตวได 
 4.  เพ่ือฝกการสังเกตและการประสานสัมพันธระหวางมือและตา 
  



ปญหา/อุปสรรค 
 1. นักเรียนตอบคําถามไมถูกตอง ครูควรถามใหมหรือใหนักเรียนพูดชื่อตามครูจนสามารถตอบคําถาม
ถูก 
 2. ในระหวางการทํากิจกรรมครูตองคอยกระตุนเตือนและชวยเหลือในกรณีท่ีนักเรียนทําไมได 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
                            (นางกุลฑีรา  เข่ือนคํา) 
                           ตําแหนง ครูชํานาญการ 
     
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะหัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
     
       ลงชื่อ............................................................ 
                      (นางสุชาดา  ปาดอน) 
                              ตําแหนง ครูชํานาญการ 
 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะหัวหนาสถานศึกษา 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

       ลงชื่อ............................................................ 
                    (นายสุวิทย  สุทาลา) 
                                                                 ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 


