
 

 

  

 
คูมือการใชสื่อ 

ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

ปการศึกษา 2561 

 
 

 

จัดทําโดย 

นางสาวนุชจรี  นามวงศ 

ตําแหนง ครูผูสอน 

 

 

 

ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



 

คํานํา 

สื่อการเรียนจัดไดวาเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางหนึ่ง สามารถจัดหา หรือจัดทําไดใน

ทุกวิชา และสามารถประยุกตรูปแบบไดตามเหมาะสม โดยพิจารณาถึงลักษณะการนําไปใช ความตองการของ

ผูเรียนและองคประกอบของเนื้อหาท่ีจะตองสอดคลองกับหลักสูตรเปนสําคัญ 

รายการสื่อตามคูมือการใชสื่อฉบับนี้ เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีผลิตข้ึนมา เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซ่ึงการนําไปประกอบการ

เรียนการสอนข้ึนอยูกับผูเรียนเปนรายบุคคล 

อยางไรก็ตามสื่อการสอนจะมีคุณคาก็ตอเม่ือผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้น 
กอนท่ีจะนําสื่อแตละอยางไปใช ผูสอนจึงควรจะไดศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ขอดีและ
ขอจํากัดอันเก่ียวเนื่องกับตัวสื่อและการใชสื่อแตละอยาง ตลอดจนการผลิตและใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนการสอนดวย ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 

 

                                                                                           นุชจรี  นามวงศ      

                  ครผููสอน 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

ช่ือสื่อ                                                                                               หนา 

รายการส่ือท่ีผลิต 

 ไมหนีบจับคูตัวเลข 

 ลีลามือ เขียนได - ลบได 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สื่อท่ีผลิต 

ประเภทความพิการ บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือ

การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและ

ภาษา  บุคคลพิการซอนและบุคคลออทิสติก 

ช่ือสื่อ   ไมหนีบจับคูตวัเลข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือ 

1. กระดาษ A 4  

2. รูปภาพ 

3. คอมพิวเตอร 

4. เครื่องปริ้นเตอร 

5. พลาสติกท่ีใชเคลือบหนังสือ 

6. เครื่องเคลือบ 

7. กรรไกร 

8. ไมหนีบ 

9. คัตเตอร 

10. ไมบรรทัด 

 

วิธีการผลิตส่ือ 

1. นําภาพท่ีตองการ พิมพใสกระดาษ พรอมพิมพตัวเลขดานลาง 

2. นํารูปท่ีพิมพเสร็จแลวเคลือบพลาสติกเพ่ือความทนทาน 

3. ตัดบัตรภาพใหมีขนาดพอดี 

4. ใชกรรไกรตัดมุมใหโคงเพ่ือปองกันอันตราย 



 

วัตถุประสงคของการใชส่ือ   

          1.   เพ่ือใหนักเรียนรูจักตัวเลข 1-10  

         2.   เพ่ือฝกทักษะการพูดและการสื่อสาร 

 3.   เพ่ือใหนักเรียนรูคาของจํานวนนับ 

 4.   เพ่ือใหนักเรียนจับคูตัวเลขกับภาพได 

 5.   เพ่ือฝกกลามเนื้อมัดเล็กใหแข็งแรง 

 

วิธีการใชส่ือ 

1. ครใูหนักเรียนดูรูปภาพ ครูนับจํานวนตัวเลขใหนักเรียนดูและใหนักเรียนออกเสียงตาม 

2. ครนูับจํานวนภาพใหนักเรียนดู เม่ือนับภาพเทากับจํานวนตัวเลขท่ีเทาไหร  ใหใชไมหนีบๆจับคูกับ

ตัวเลขท่ีเทากับจํานวนรูปภาพนั้นๆ  

3. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรม โดยนับจํานวนรูปภาพ ใหครูดู และใชตัวหนีบๆตัวเลข 

4. นักเรียนจับคูหนีบตัวเลขดวยตนเอง 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียนรูจักตัวเลข 1-10 

         2.  นักเรียนมีทักษะการพูดและการสื่อสาร 

 3.  นักเรียนรูคาของจํานวนนับ 

 4.  นักเรียนมีทักษะการสังเกต 

 5.  นักเรียนมีกลามเนื้อมือท่ีแข็งแรง 

  

ปญหา/อุปสรรค 

 - 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สื่อท่ีผลิต 

ประเภทความพิการ บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายหรือ

การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและ

ภาษา บุคคลพิการซอนและบุคคลออทิสติก 

ช่ือสื่อ   ลีลามือ เขียนได - ลบได 

 

 

  

 

 

 

 

 

 วัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือ 

1. กระดาษ A4 

2. แบบลีลาเสน/ลีลามือ 

3. พลาสติกเคลือบหนังสือ 

4. เครื่องเคลอืบ 

5. คัตเตอร 

6. กรรไกร 

7. สีเมจิก/ปากกาเคมี 

วิธีการผลิตส่ือ 

1. พิมพ หรือวาดแบบฝกลีลามือ ลงบนกระดาษ A4 

2. ตัดแบบฝกตามขนาดท่ีตองการ  

3. นํารูปท่ีพิมพหรือวาดเสร็จแลวเคลือบพลาสติกเพ่ือความทนทาน 

5. ตัดบัตรภาพใหมีขนาดพอดี 

6. ใชกรรไกรตัดมุมใหโคงเพ่ือปองกันอันตราย 

วัตถุประสงคของการใชส่ือ   

1. เพ่ือใหฝกความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 



 

2. เพ่ือฝกการประสานสัมพันธระหวางตากับมือ 

          3.   เพ่ือสงเสริมและเตรียมความพรอมทางดานการเขียนเพ่ือนําไปสูการเขียนพยัญชนะไทย 

           

วิธีการใชส่ือ 

1.  แนะนําสื่อ แบบฝกลีลามือ เขียนได - ลบได  มาใหเด็กลองเปดดูเพ่ือทําความคุนเคยกับสื่อกอน 

2.  ใหนักเรียนใชนิ้วมือ ลากตามเสน 

3.  ครูสาธิตวิธีการลากเสนใหนักเรียนดู  

4.  ครูชวยแระคองมือนักเรียนใหลากเสน 

5.  ครูใหนักเรียนลากเสนดวยตนเองทีละเสน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนไดรับากรพัฒนาความสามารในการใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

2. นักเรียนมีการประสานสัมพันธระหวางตากับมือ 

3. นักเรียนมีความพรอมดานพ้ืนฐานการเขียนและนําไปสูการเขียนพยัญชนะตอไปได       

ปญหา/อุปสรรค 

 - 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือสื่อ  การลางจาน ชาม แกวนํ้า 

 



 

 
 

วัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการผลิตส่ือ 

  1.กะละมัง 

  2.น้ํายาลางจาน 

  3.ฟองน้ําลางจาน 

 

วัตถุประสงคของการใชส่ือ   

              1. เพ่ือพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตประจําวัน 

  2. เพ่ือพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็ก 
 

วิธีการใชส่ือ/นวัตกรรม 

               1. ฝกลําดับข้ันตอนของการทําความสะอาดจาน ชาม แกวน้ํา 

  

ผลการใชสื่อ 

    1. ผูเรียนสามารถลําดับข้ันตอนวิธีทําความสะอาดจาน ชาม แกวน้ํา ได 

    2. สามารถเตรียมอุปกรณทําความสะอาดจาน ชาม แกวน้ํา ได 

 

ปญหา / อุปสรรค  

- โตะไมเหมาะสมกับผูเรียน 
 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

- เสริมขาโตะใหมีความสูงกับระดับของผูเรียน   

 

 

          



 

ช่ือสื่อ  ฝกการรอคอย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  
-  

วัสดุ/อุปกรณท่ีใช 

 1.ท่ีนั่งโฟมยาง 

 

วัตถุประสงคของการใชส่ือ   

           1. เพ่ือพัฒนาทักษะการรอคอย   

 2. เพ่ือพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดใหญ 

 3. เพ่ือใชทํากิจกรรมกลุม 

 

วิธีการใชส่ือ/นวัตกรรม 

 1.นําท่ีนั่งโฟมยางมาวางเปนวงกลมสําหรับนั่งทํากิจกรรม 

  

ผลการใชส่ือ 

 1. ผูเรียนสามารถนั่งทํากิจกรรมกุมบนโฟมยางได 

 

ปญหา / อุปสรรค  

 - 

 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

 - 

 



 

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

              ( นางสาวนชุจรี  นามวงศ ) 

                                   ครูผูสอน 

 

 

 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะหัวหนากลุมบริหารวิชาการ 

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

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

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

 
 

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

       (นางสุชาดา  ปาดอน) 

               ครู คศ.๒ 

  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะผูอํานวยการฯ 

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

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

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

 
 

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

       (นายสุวิทย  สุทาลา) 

     ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 


