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1. เหตผุลความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูด้านการศึกษาพเิศษ

2. แนวทางการสอนเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ( ID )

3. แนวทางการสอนเด็กออทิสติก(Autistic)

4. แนวทางการสอนเด็กสมาธิส้ัน(ADHD)

5. แนวทางการสอนเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ( LD )

6. เทคนิคท่ีควรน ามาใช้ในการสอน

7. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล(IEP)และ

แผนการสอนรายบคุคล(IIP)

8. แบง่กลุ่มเขียนแผนIEPและแผนIIP





ปฐมวัย

วัยเรียนป.1-ป.6

ม1-ม6

ปริญญา





นักจิตวิทยา

แพทย์

นักโภชนาการ

พยาบาลครกูารศึกษาพเิศษ

งานฟ้ืนฟู นักสังคมสงเคราะห์

เด็กท่ีมคีวาม

ต้องการพเิศษ



คุณลกัษณะที่ดขีองครูการศึกษาพเิศษ

“ รู้ดี  สอนด ี  มวีสัิยทศัน์ เจนจดัฝึกฝนศิษย์ 
ดวงจติใฝ่คุณธรรม  งานเลศิล า้ด้วยจรรยา  มศีรัทธา
ความเป็นครู  ด ารงอยู่ด้วยศีล   สมาธ ิ และปัญญา”



เดก็บกพร่อง
ทางสติปัญญา

(MR)

เด็กดาวน์

(Down 

syndrome)

เดก็ออทสิตกิ
(Autistic)

เดก็สมาธิส้ัน
(ADHD)

เดก็ที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้

(LD)



สอนดี

เข้าใจเร่ือง

พฒันาการ

เข้าใจการจัด

กิจกรรม

เข้าใจในการท า

ส่ือการสอน

เข้าใจในเรื่องการ

วางแผนการ

สอน

เข้าใจในเรื่องการ

ประเมินผล

เข้าใจผูเ้รยีน



พอ่แม่ หมอ ครู

การพฒันาศกัยภาพเด็กพเิศษ

•สงัเกตพฤตกิรรม
ของลูกอยา่ง
ใกลช้ดิ

•ใหข้อ้มูลทีเ่ป็น
จรงิแกท่มี
สหวชิาชพี

•มสีว่นรว่มในการ
พฒันาศกัยภาพ
ลกู

•ประเมนิ วนิจิฉยั

•ใหค้ าแนะน า
โปรแกรมการ
ชว่ยเหลอื

•ปรบั
สภาพแวดลอ้มและ
ใหค้วามชว่ยเหลอื
ตามความตอ้งการ
จ าเป็น

•วเิคราะหผ์ูเ้รยีน

•จดัท า IEPและIIP

• จดัสภาพแวดลอ้ม
เอือ้ตอ่การเรยีนรู ้

•สนบัสนุนสือ่ ส ิง่
อ านวยความสะดวก

•จดัการเรยีนรูต้าม
IEP



     เด็กท่ีมคีวามต้องการพเิศษ

ผดุง   อารยะวญิญู .(2542:13)  ได้ใหค้วามหมายของเดก็ทีม่คีวามต้องการ

พเิศษว่า หมายถงึเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษต่างไปจากเดก็ปกต ิการใหก้ารศกึษา

ส าหรบัเดก็เหล่าน ี้จงึควรมลีกัษณะแตกต่างไปขากเดก็ปกต ิในด้านเน ื้อหา วธิกีาร และ

การประเมนิผล

 เบญจา  ชลธารนนท์. (2538:1) กล่าวว่า บุคคลทีม่คีวามต้องการพเิศษ 

หมายถงึ ใครกต็ามทีไ่ม่สามารถปฏบิตัเิหมอืนคนปกต ิและหรอืชวีติสงัคมท ัว่ไปต้องท า

เพยีงส่วนใดส่วนหนึง่หรอืไม่สามารถท าท ัง้หมดได้ด้วยตนเอง  ซึง่เป็นผลมาจากความ

บกพร่องทางร่างกายหรอืสมอง  โดยเป็นมาแต่ก าเนดิหรอืไม่กไ็ด้



     เด็กท่ีมคีวามต้องการพเิศษ

ณชัพร  ศุภสมุทร์(2553:14) เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ หมายถงึ เดก็ทีม่สีภาพ

ความบกพร่องในลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะทางด้านพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม 

ภาษา หรอืสตปิญัญา และไม่สามารถปฏบิตังิานในชวีติประจ  าวนัได้ดงัเช่น  เดก็ปกตทิ ัว่ๆไป  

รวมถงึทางด้านการจดัการศกึษาซึง่ต้องจดัใหม้กีารเรยีนการสอนทีต่่างไปจากเดก็ปกต ิ 

เพ ือ่ใหส้อดคลอ้และเหมาะสมกบัสภาพของความบกพร่องของเดก็และประเภทด้วย



ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ได้กล่าวถึง ลกัษณะของเดก็ทีม่คีวาม
ต้องการพเิศษ หรือผดิปกตทิางร่างกาย สตปัิญญา และทางจติใจ  แบ่งออกเป็นประเภท
ต่างๆ 9 ประเภทคอื 
             1. เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา
             2. เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ
             3. เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการเห็น
             4. เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
             5. เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา
             6. เดก็ทีม่ปัีญหาทางพฤตกิรรมและอารมณ์
             7. เดก็ทีม่ปัีญหาทางการเรียนรู้
             8. เดก็พกิารซ้อน
             9. เดก็ออทสิตกิ



     เด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา ( ID )



สภาวะท่ีการพฒันาของสมองหยุดชะงักหรือพฒันาไมส่มบรูณ์ ซ่ึงมี

ลักษณะเฉพาะ คือ มคีวามบกพร่องของทักษะต่างๆ ในช่วงระยะวัย

พฒันาการทักษะต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่

            ทักษะในด้านการรู้คิด(Cognitive)

            ภาษา(Language) 

            การเคล่ือนไหว(Motor) 

            ความสามารถทางสังคม(Social Abilities)  

ซ่ึงทักษะท้ังหมดเหล่าน้ีเป็นส่ิงเก้ือหนนุต่อระดับเชาว์ปัญญา

เด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 



• Dullness                สติปัญญาต ่ากว่าเกณฑ์      IQ 80 -89
• Borderline            สติปัญญาคาบเส้น IQ 70 – 79
• Mild MR               สติปัญญาบกพร่องระดับน้อย IQ 50 -69
• Moderate MR       สติปัญญาบกพร่องระดับปานกลาง IQ 35-49
• Severe MR            สติปัญญาบกพร่องระดับรุนแรง IQ 20-34
• Profound               สติปัญญาบกพร่องระดับรุนแรงมาก IQ <20



ระดับเชาวน์ปัญญากับความสามารถทางการศึกษา

ประเภท ระดับ
สติปัญญา

ความสามารถรับการศึกษา

เด็กเรียนช้า 71-90 สามารถรับการศึกษาพเิศษส าหรับเด็กเรียนช้า
และประกอบอาชีพช่างฝีมือได้

ปัญญาอ่อน
ขนาดน้อย
พอเรียนได้

50-70  การปรับตัวทางสังคมท าได้ แต่ขาดความสามารถ
ในการวางแผนอาจพอรับการศึกษาใน
ระดับประถมต้นหรือการศึกษาพเิศษและ
ประกอบอาชีพทีไ่ม่ต้องใช้ความรับผดิชอบสูง 
หรืองานประเภทช่างฝีมือ



ประเภท ระดบั
สตปัิญญา

ความสามารถรับการศึกษา

ปัญญาอ่อน
ขนาด

ปานกลาง

35-49 สามารถอ่าน เขียน และคิดเลขได้เพียงเล็กน้อย 
เรียนรู้ได้ช้าถ้าได้รับการฝึกสอนทีเ่หมาะสม อาจพอ
ดูแลตนเองในชีวิตประจ าวันได้ และท างานง่ายๆ
ภายใต้การควบคุมดูแล

ปัญญาอ่อน
ขนาดหนกั

ต า่กว่า 34 มคีวามบกพร่องอย่างเห็นได้ชัด  ในพฤติกรรมการ
ปรับตัว และอาจมีพัฒนาการบกพร่องในด้านภาษา 
การรับรู้ และการเคลื่อนไหว การด ารงชีวิตต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลเช่นเดยีวกบัเดก็เลก็

ระดับเชาวน์ปัญญากับความสามารถทางการศึกษา



 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา ( ID )

เน้นความพร้อมของเด็กทั้งในด้านความคิด  ความจ า ร่างกาย อารมณ์ และ
สังคมของเด็ก ความพร้อมของเด็กเป็นพื้นฐานส าคัญใน   การเรียนใน
ระดับประถมศึกษา การพฒันาทกัษะของเด็กในระดับนี้ควรเน้นทักษะที่จะ
จ าเป็นที่จะช่วยให้เด็กมีความพร้อมในการเรียน เช่น การพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเลก็ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การฝึกให้นักเรียน  มีความสนใจในบทเรียนนาน
ขึน้  การฝึกความคิดความจ า ฝึกภาษา ฝึกพูด เป็นต้น

ระดับก่อนวยัเรียน 



การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา (ID )

         เน้นเกีย่วกบัการอ่าน คณติศาสตร์ ภาษา ส่วนวชิาวทิยาศาสตร์
และสังคมศึกษาน้ันมคีวามส าคญัรองลงไป ในหลกัสูตรแตกต่างไป
จากหลกัสูตรส าหรับเด็กปกติตลอดจนเอกสารการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัความสนใจและความสามารถของเด็ก ส่วนเนือ้หาวชิา
ดนตรี และศิลปะ  ควรจัดให้เหมาะสมกบัเด็ก

ระดับประถมศึกษา 



การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา ( ID )

                      เน้นความต้องการและความสามารถของเด็กเป็นส าคัญ หาก
เด็กมีความสามารถในการเรียน เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนวชิาที่
เหมาะสม  หากเด็กไม่มีความพร้อม ควรให้เด็กเรียนในด้านอาชีพ และฝึก
ทกัษะทีจ่ าเป็นในการด ารงชีวิต เพือ่เตรียมเด็กให้สามารถด ารงชีพในสังคม
ได้ ควรฝึกให้เด็กมีทกัษะในด้านต่อไปนี้ คือ ทกัษะด้านการงานและอาชีพ 
การครองเรือน  นันทนาการ การดูแลสุขภาพ การด ารงชีพในชุมชน

ระดับมัธยมศึกษา 



ครผููส้อนต้องมคีวามอดทนและพยายามอย่างมาก 

เน่ืองจากเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญามรีะดับ

สติปัญญาต ่า มคีวามสามารถในการเรียนรู้น้อย และมกัจะมี

ความพกิารอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น ความบกพร่องทาง

ร่างกาย ทางการพูด และปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี

ครผููส้อนจะต้องมคีวามเข้าใจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย 



หลกัสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กปัญญาอ่อน ควรจะมี
ลกัษณะดังนี้
1) เน้นหลกัสูตรทีป่รับปรุงเนือ้หาง่ายกว่าและน้อยกว่าของเด็กปกติมาก 

เพือ่ให้เหมาะสมกบัความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับช้ัน
2) เน้นเนือ้หาทกัษะพืน้ฐานที่เด็กสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้   เช่น  

การเข้าใจส่ือความหมาย การรู้จักค่าของตัวเลข ฯลฯ
3)  พฒันาทกัษะการเรียนรู้เพือ่น าไปสู่การเรียนร่วมในสังคมได้ เช่น การรู้จัก

ปรับตัวให้เข้ากบัคนอื่นได้  มีความรับผดิชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ได้



ครูจงึจ าเป็นต้องใช้หลกัการสอนพเิศษกว่าเดก็ปกติ
1. ใช้ส่ือการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเดก็ โดยค านึงถึงอายุสมอง ไม่ใช่

อายุตามปฏิทนิ
2. สอนในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ เพือ่ให้เหมาะสมกบัช่วงความสนใจของเดก็
3. สอนตามขั้นตอนของงานทีแ่ยกย่อยตามล าดบัจากง่ายไปหายาก และไม่ซับซ้อน
4. ในการสอนแต่ละคร้ัง ควรสอนเนือ้หาวชิาให้น้อย
5. สอนบทเรียนให้เหมาะกบัสภาพของชีวติจริงและปฏิบัตไิด้จริง
6. สอนซ ้า ๆ และสม า่เสมอ
7. ใช้ค าพูดทีชั่ดเจนและประโยคส้ัน ๆ ไม่สับสน
8. ให้การเสริมแรงตามความเหมาะสม
9. สังเกต บันทกึความก้าวหน้าของเดก็เป็นรายบุคคลเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาสอน
10. ให้ความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกบัผู้ปกครองและนักวชิาชีพทีเ่กีย่วข้อง



- ครูจึงต้องสร้างแรงจูงใจก่อน 
- หลงัจากน้ันใช้เทคนิคอืน่ๆ ตามความเหมาะสม 
 - ก่อนการสอนครูจ าเป็นต้องเรียนรู้เร่ืองพฒันาการและข้อมูล
เกีย่วกบัตัวเด็กก่อน 

เทคนิคการสอน



เทคนิคการสอนเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา

หลกั 3 R’s
1. Repetition คือ การสอนซ ้าๆ ซากๆ ทบทวนบ่อยๆ สอนง่ายๆ ส้ันๆ 
และสอนจากง่ายไปหายาก
2. Relaxation คือ การสอนจะต้องไม่เคร่งเครียด ให้บรรยากาศผ่อน
คลายดัดแปลงการสอนเป็นการเล่น การร้องเพลง การเล่านิทาน
3. Routine คือ การสอนจะต้องสม ่าเสมอเป็นประจ า



            

การวางแผนการสอนทีล่ะเอยีด แยกย่อยเร่ืองทีจ่ะสอนจึงเป็นส่ิงที่
ส าคัญ ซ่ึงในแต่ละข้ันตอน ครูจะต้องเข้าไปช่วยเพือ่ให้เด็กท าให้ได้ การ
ช่วยเหลอืนี ้ครูจ าเป็นต้องใช้เทคนิคทีเ่หมาะสม เพือ่ให้เด็กท าได้ใน
ระยะแรกครูต้องช่วยทุกข้ันตอน และลดลงเมื่อเด็กท าได้มากขึน้

               ***     วธีิการวเิคราะห์งาน ให้ผู้ทีจ่ะสอนควรลองปฏิบัติตามเร่ือง
ทีจ่ะสอน  และจดบันทกึขั้นตอนย่อยต่างๆ เพือ่น ามาใช้สอนเด็กต่อไป

การวิเคราะห์งาน ( Task analysis )



การแสดงวธีิการทีถู่กต้อง  เด็กควรจะท าส่ิงทีถู่กต้องและฝึกท าในเร่ืองน้ัน  
ข้อแนะน าส าหรับครูในการท าตัวอย่าง มีดังนี้
                - ครูต้องท าตัวอย่างให้เด็กดูหลาย ๆ คร้ัง
                - ใช้ภาษาพดูให้ชัด
                - สีหน้าท่าทางของครู
                - ครูต้องมีความอดทน
*** ใช้วธีิการให้เพือ่นทีเ่ป็นเด็กปกติแสดงตัวอย่าง เป็นอีกวธีิการหน่ึงทีเ่ด็ก
เรียนรู้ได้ดี

การท าตัวอย่างให้ดู (Modeling)



 เป็นเทคนิคทีช่่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดี  เด็กจะเข้าใจและสามารถ
เลยีนแบบส่ิงที่ถูกต้องได้ในที่สุด
                    - ครูควรจัดเตรียมอุปกรณ์ ทีจ่ะสอนให้พร้อม
                    - ควรน าเด็กปกติมาร่วมการแสดงบทบาทสมมติด้วย
                    - ครูต้องใจเยน็และให้โอกาสเสมอเมื่อเด็กท าไม่ได้ 

การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)



 1.การกระตุ้นทางกาย เป็นการช่วยเหลือเด็กในการเคล่ือนไหว เช่น เด็กเอ้ือม
มือหยบิของไม่ถึง ครูช่วยอุม้เด็กข้ึน ครูจบัมือเด็กลากเส้นในคร้ังแรกๆเป็น
ตน้

2.การเน้น  เป็นการเนน้ดว้ยเสียงหรือดว้ยเส้นก็ได ้การแทนดว้ยเสียง ไดแ้ก่ 
การเปล่งเสียงค าตอบดงัๆ เป็นตน้ การเนน้ดว้ยเสียง เช่น ขีดเส้นสีขาวรอบ
เคร่ืองมือท่ีเป็นอนัตราย แลว้อธิบายใหเ้ด็กเขา้ใจจนกระทัง่เด็กเขา้ใจดีแลว้จึง
ลบเส้นออกเป็นตน้

การช่วยช้ีแนะ (Prompts) 



 3 .การช่วยด้วยค าพูด ( วาจา )
การพูดของครู มคีวามส าคญัและต้องระมดัระวงั ดงันี้
                      - ครูต้องใช้ค าพูดในเชิงบวก
                      - ครูต้องไม่ใช้ค าส่ังทีย่าวเกนิไป
                      - ครูไม่ควรบอกให้เดก็เลอืกอะไร เช่น เลอืกส่ิงนีด้หีรือไม่   ถูกหรือไม่ถูก 
ควรส่ังให้เดก็เลอืกส่ิงทีถู่กต้องเท่านั้น

          *** ครูต้องควบคุมเสียง ไม่ใช้อารมณ์ลงไปในการพูดกบัเด็ก การเน้น
ส าคัญ เช่น “ใช่” “ไม่ใช่” “เก่ง” เด็กจะเรียนรู้จากค าพดูของครูและตอบ
รับได้อย่างถูกต้อง

การช่วยช้ีแนะ (Prompts) 



เดก็สามารถผ่านการเรียนรู้และท าได้  โดยครูเป็นผู้ทีช่่วยเดก็ การสอน
ในแต่ละเร่ืองเดก็อาจพบปัญหาในขั้นตอนย่อยทีท่ าให้เดก็ไม่ผ่าน วธีิการช่วยจดั
ต าแหน่งคอืเทคนิคทีค่รูพบว่าเดก็มปัีญหาในขั้นตอนใด จงึแก้ไข เช่น ครูให้เดก็
หยบิเลข 1 แต่เดก็หยบิผดิเป็นเลข 2  เนื่องจากครูพบว่า เดก็มองไม่ทัว่ คร้ัง
ต่อไปครูอาจวางเลข 1 ให้ใกล้ตวัเดก็มากกว่าเลข 2  เดก็จะหยบิของใกล้ตวั เมือ่
ฝึกคร้ังต่อๆไป ครูวางเลขคละกนัเดก็กจ็ะท าได้
                        *** การใช้เทคนิคเพือ่ให้เด็กเรียนรู้ได้   เป็นหน้าที่
ส าคญัทีค่รูการศึกษาพเิศษต้องม ี

การช่วยจดัต าแหน่ง (Situational prompt ) 



เดก็DOWN SYNDROME



พืน้ฐานทางพนัธุกรรม

95% มคีวามผดิปกตเิป็น trisomy 21
4% มtีranslocationของโครโมโซมคู่ท ี ่21
1% เป็นmosaic Down syndrome







ภาวะปญัญาอ่อน MENTAL RETARDATION

 ส่วนใหญ่มรีะดบั IQ เป็นช่วง mild MR 

5% อยู่ในช่วง severe/profound MR

มปีญัหาพฒันาภาษาลา่ชา้ และอาจมปีญัหาภาษาพฒันาไม่ดแีมโ้ตเป็น

ผูใ้หญ่



ความสามารถด้านความคดิและปญัญา

COGNITIVE STYLE

เด่นท่ีVisual processing 
ด้อยท่ี Auditory processing 
ขบวนการท่ีท าโดยทันที (Simultaneous processing) จะ
เด่น

ขบวนการท่ีท าตามข้ันตอนต่างๆเป็นปัญหา

สมองด้านซ้ายบกพร่อง



ความผดิปกตดิ้านภาษา

LANGUAGE DISORDER
 75% มปัีญหา expressive language disorder

 สาเหตุไมท่ราบ

 พบปัญหาเมือ่เด็กอายุ 1-2 ปี

 ใช้การส่ือสารหลายทางร่วมกันจะช่วยได้

 ภาษามลัีกษณะไมค่่อยเข้าใจเพราะ

 ความเร็วSpeed

 พูดเป็นภาษาโทรเลขTelegraphic speech

 พูดไม่ชัดArticulation



ปญัหาพฤตกิรรมทีพ่บ

มีปัญหาการควบคุมอารมณ์เป็นผลจากพฒันาภาษา
ไม่ดี

ความเข้าใจกฎเกณฑ์ไม่ดีเพราะปัญหาด้านภาษา

มีลักษณะเพอ้ฝัน พูดมาก พูดกับตัวเอง

มักมีปัญหาซน สมาธิส้ัน และหนุหันพลันแล่น และ
บางครั้งใช้ยา stimulant อาจไม่ได้ผล



การเขา้โรงเรยีน

สามารถท าได้ต้ังแต่เด็กอายุ 3 ปี 

สามารถอยู่ในห้องเรียนได้เพราะ

ใช้สายตาได้ดี

ต้องการผูก้ ากับดแูลใกล้ชิด

มทัีกษะสังคมดี

หลายคนอ่านเก่ง

อาจเรียนได้สงูในบางคน



การเตรยีมสู่วยัรุ่น และผูใ้หญ่

TRANSITION TO ADULTHOOD

การมีประจ าเดือน

การป้องกันการต้ังครรภ์

การเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ปัญหากฎหมาย
ผูป้กครอง

การดแูลทรัพย์สิน ท่ีอยู่อาศัย



เด็กบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กดาวน์

ด้านการเรียน    ต้องแยกย่อยเนือ้หา สอนทีล่ะขั้นตอน
ด้านสังคม        ฝึกให้เล่นกบัเพือ่น การปฏบิัตติวัทางสังคม การรอคอย
ด้านพฤตกิรรม  หากมปัีญหาก้าวร้าว เกเร ฯลฯ ต้องช้ีแนะ

การจดักจิกรรม
      - เน้นให้เดก็ได้ฝึกปฎบิัตจิริง
      - ท าบัตรค าหรือสัญลกัษณ์ตดิในทีต่่างๆ
การจดัส่ิงแวดล้อม
     - สอนให้ปฏิบัตติามระเบียบ
     - สอนให้รู้จกัการเกบ็รักษาของ
     - จดัให้นั่งแถวหน้าด้านใน เลอืกเดก็ปกตทิีไ่ม่เกเรนั่งคู่



การมอบงาน

อย่าให้การบา้น

มากเกนิไป

ให้อยู่กลุ่มเพือ่นท่ีเข้าใจ

ให้ท ากิจกรรม

กับเพือ่น

กระตุ้นทักษะท่ีขาด

ให้เวลาในการสอบ

ให้ก าลังใจ

ครตู้องเป็นนัก

ทบทวน

ครจูะต้องร่วมมือ

กับผูป้กครอง

การช่วยเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา



เดก็ออทสิติก



ไมส่บตา   

               ไม่พาท่ี  

                             ไมช้ี่น้ิว

น้ิว



ในอดีต   พบเด็กออทิสติก 4-6 คนต่อประชากร 10,000 คน

ปัจจุบนั  พบเด็กออทิสติกรุนแรง 2คน ต่อประชากร 10,000 คน

              ออทิสติกอาการน้อยพบ 1-2 คนต่อประชากร 1000 คน

หรือมากกว่าน้ัน

พบเด็กออทิสติกบ่อยแค่ไหน



พบความผดิปกติมากกว่า 2 อย่าง    ให้นึกถึงออทิสติก

   ไมส่นใจส่ิงแวดล้อมและบคุคล

   เล่นกับคนอ่ืนไมเ่ป็น

   เล่นบทบาทสมมติไมเ่ป็น

   ไมส่ามารถมพีฤติกรรมแสดงความสนใจร่วมกับคนอ่ืนได้



 เนือ้หาของหลกัสูตร 
แบ่งเนือ้หาออกเป็น 9  ทกัษะ  และกจิกรรมเสริมพเิศษ 1 กจิกรรม  ดงันี ้  
 ทกัษะความเข้าใจ 
 ทกัษะการเลยีนแบบ 
 ทกัษะการรับรู้ 
 ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
 ทกัษะด้านสังคม 
 ทกัษะกล้ามเนือ้มดัเลก็ 
 ทกัษะกล้ามเนือ้มดัใหญ่ 
 ทกัษะพืน้ฐานทางวชิาการ 
 ทกัษะการส่ือสาร 
 กจิกรรมเสริมพเิศษ 



ปัญหาการเรียนรู้ของบุคคลออทสิติก

1.  บุคคลออทสิตกิจะมกีารสนใจเป็นระยะท ีส่ ัน้มาก 

2.  ปญัหาในการสือ่ความหมายและภาษาบุคคลออทสิตกิ 

3.  เดก็ออทสิตกิจ าบุคคลได้โดยการดูเกีย่วกบัรายละเอยีดเพ ือ่ค้นหา 

4. เดก็ออทสิตกิจะเลน่สมมุตไิม่เป็น 

5.  ความเขา้ใจและการแสดงความรู้สกึของเดก็ออทสิตกิ 

6.  ความจ าเป็นบุคคลออทสิตกิ 



เทคนิคการสอน 

1.  ควบคุมพฤตกิรรมทีผ่ดิปกต ิและส่งเสรมิพฤตกิรรมสร้างสรรค์ซึง่เป็นท ีย่อมรบัของสงัคม 

2.  การวเิคราะห์งาน  (Task  Analysis) 

3.  การกระตุ้นให้เดก็ท าตาม  (Prompting) 

การกระตุ้นทางกาย (Phyiscal Prompting) 

การกระตุ้นทางวาจา  (Verbal  Prompting) 

การเนน้  (Highlighting) 

การเลยีนแบบ  (Imitation) 

การจดัสภาพแวดลอ้ม  (Classroom   environment) 



 ไม่มองสบตา

 ไม่ชอบการ
โอบกอด

 หัวเราะหรือ
ร้องไห้ไม่หยุด

แยกตวั
ออกจาก
กลุ่ม

 มองผ่าน หรือมอง
คนอืน่เหมอืนไม่รู้

ว่ามคีนอยู่

 ไม่ชอบเลยีนแบบ
การเล่นของคนอืน่

ซนผดิปกติ
หรือนั่งนิ่ง
ผดิปกติ

เดก็ออทิสตกิมีความผดิปกตทิาง
พฒันาการอย่างรุนแรง 3 ด้าน

     1. พฒันาการด้านสังคม



 ไม่สามารถพูดออก
เสียงเป็นค าทีม่ี
ความหมาย

 เมือ่ต้องการ
ส่ิงใดจะดงึ
มอืคนอืน่ไป

ท า

พูดเลยีน
เสียงหรือ
ทวนค า

 พูดซ ้าค าต่างๆจาก
ทีเ่คยได้ยนิ

 ไม่สามาระเร่ิมต้น
การสนทนาได้

ไม่
ตอบสนอง
เสียงเรียก

เดก็ออทิสตกิมีความผดิปกตทิาง
พฒันาการอย่างรุนแรง 3 ด้าน

 2. พฒันาการด้านการส่ือความหมาย



 ชอบเล่นหมุนวตัถุ

 สะบัดมอื 
กระดกินิว้

มอื

 จ้องมองวตัถุ
นานๆ

วิง่ถลาไป
ข้างหน้า
อย่างเร็ว

 นั่งโยกตวั

 เดนิเขย่ง
ปลายเท้า

หมุนตวั 
หรือโยกตวั

ไปมา

เด็กออทิสติกมีความผดิปกติทาง

พฒันาการอย่างรนุแรง 3 ด้าน

     3. มีพฤติกรรมแปลกๆซ ้าๆ



พฤติกรรมบ าบดั   กิจกรรมบ าบัด 

อรรถบ าบดั การรักษาด้วยยา  การศึกษาพเิศษ

 การรักษา



หลักส าคัญของครสูอนเด็กออทิสติก

1. ครูต้องมคีวามยดืหยุ่นสูง
2. ครูต้องค านึงถึงวธีิการเรียนรู้ของเดก็เป็นส าคญั
3. ครูต้องมเีจตคตทิีด่ี
4. ครูต้องมเีมตตา คลุกคลกีบัเดก็จนเดก็ยอมรับ

หลกัการสอนเด็กออทิสติก
              1. สอนเป็นรายบุคคล และตามระดบัความสามารถของเดก็
              2. สอนจากง่ายไปยาก   ใกล้ตวัไปไกลตวั
              3. สอนโดยใช้หลกั 3 R 
              4. สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัตจิริง
              5. เวลาในการท ากจิกรรมไม่ควรเกนิ 15-20นาที



 การเรียนรู้และการปรับเปลีย่นพฤติกรรม

การเรียนรู้ได้ดีข้ึนอยู่กับ ตัวเด็ก

พฤติกรรมการเรียนรู้

ครูผู้สอน



เทคนิคการปรับพฤตกิรรม

การให้แรงเสริมทางบวกการไม่สนใจ

การเบี่ยงเบนความสนใจ  การแยกเด็กให้อยู่ตามล าพงั



เทคนิคการปรับพฤตกิรรม

   การลงโทษ การลงโทษโดยตัดรางวลั

การสร้างพฤติกรรมใหม่

      * ครูช่วยเหลอืให้เด็กท าพฤติกรรมทีต้่องการแล้วลดการช่วยเหลอืลง

      * ครูให้ก าลงัใจด้วยการให้รางวลั

      * ครูแสดงให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง



การรักษาเด็กออทิสติก

การบ าบดัฟ้ืนฟูหลกั การบ าบดัฟ้ืนฟูทางเลอืก

 การเสริมพลังครอบครัว

 การฝึกกระตุ้นพฒันาการ

 พฤติกรรมบ าบัด

 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ

ศึกษา

 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม

 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ

 การรักษาด้วยยา

 ศิลปะบ  าบัด

 ดนตรีบ  าบัด

 การกระตุ้นประสาทสัมผสัและกล้ามเน้ือ 

 การฝังเข็ม

 การบ าบัดด้วยสัตว์

 การบ าบัดด้วยการกอด

 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า



การสอนเดก็สมาธิส้ัน

ATTENTION  DEFICIT 
HYPERACTIVITY  DISORDER 
(ADHD)

มีเด็กจ  านวนหน่ึงท่ีมีระดบัสติปัญญาปกติ แต่เดก็เรียนหนงัสือไม่ได ้สอบตกหลายวิชา ตอ้งสอบซ่อมเทอมละ 4-5 วิชา ผูใ้หญ่จะเขา้ใจว่าเดก็นั้นไม่สนใจเรียน ไม่ตั้งใจเรียน



  * สอบตกหลายวชิา ต้องสอบซ่อมเทอมละ 4-5 วชิา
  * เวลาอยู่ในห้อง ชอบพูดชอบคุย นั่งไม่นิ่ง บางคนจะเหม่อลอยไม่ฟังครู 
  * งานในห้องมกัท าไม่เสร็จ การบ้านไม่ท าและไม่ส่งหรือท าไม่เสร็จ
  *  เดก็มกัลมืท าในส่ิงต่างๆ ทีถู่กมอบหมายให้ท า 

  * ผู้ใหญ่จะเข้าใจว่าเดก็นั้นไม่สนใจเรียน ไม่ตั้งใจเรียน 
  * พ่อแม่จะรู้สึกเครียดมากถ้าต้องคุมให้ลูกท าการบ้าน เพราะจะใช้เวลานานมากใน

การท าการบ้าน เช่น ควรใช้เวลาเพยีงหนึ่งช่ัวโมงลูกกลบัใช้เวลาถึง 3-4 ช่ัวโมง เป็นต้น 
เดก็เหล่านีม้คีวามผดิปกตทิีท่างการแพทย์ เรียกว่า โรคสมาธิส้ัน 

เราเคยพบเดก็จ านวนหนึ่งทีม่รีะดบัสตปัิญญาปกติ...แต่...... 

เดก็เหล่านีม้คีวามผดิปกตทิีท่างการแพทย์ เรียกว่า โรคสมาธิส้ัน 



การขาดความสามารถ ตั้งใจ/สนใจ 
ต่อกจิกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงทีก่ าลงั
กระท าอยู่ เป็นความผดิปกติทาง
พฤติกรรมชนิดหน่ึงทีเ่ด็กมัก
แสดงออกจนเป็นลกัษณะเฉพาะตัว 
ประกอบด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะสม
กบัวยัหรือระดับพฒันาการ ปกติ
มาตรฐาน ซนมาก ไม่มีระเบียบ 
วอกแวก ไม่มีสมาธิ มักท าอะไรก่อน
คิด วู่วาม ก้าวร้าว

โรคสมาธิส้ัน 



 มผีลกระทบอะไรบ้าง
         1. การเรียนรู้ ตามที่เดก็ที่ความสนใจในส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ไม่นาน พูดมาก อยู่ไม่นิ่ง นั่ง

ไม่ติดที่ จะท าให้เดก็มีการรับรู้ต ่ากว่าเพือ่นๆ ท างานไม่เสร็จ และบางคร้ังยังก่อกวนความสงบ
สุขภายในช้ันเรียนอีกด้วย

      2. พฤติกรรมเบ่ียงเบน พบได้ตั้งแต่พฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง ท าอะไรรุนแรง ข้าวของ
เสียหาย ก้าวร้าว เพือ่นไม่ชอบเล่นด้วย ขาดทักษะต่างๆ เนื่องจากอดทนเล่นฝึกไม่ได้นาน และ
ก่อกวนเดก็อืน่ พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กสมาธิส้ัน มีความสัมพนัธ์กับการยอมรับการด าเนิน
โรคของพ่อแม่และคุณครูเป็นอย่างยิง่

        3. มีภาพพจน์ต่อตัวเองไม่ด ีเนื่องจากว่าเดก็มีโอกาสท าผดิพลาดได้บ่อยกว่าเด็ก
อืน่ และพบกบัความล้มเหลวในการเรียน การเข้าสังคม การกฬีา ดนตรี ฯลฯ ผู้ใหญ่รอบข้างไม่
ชอบ คุณครูไม่รัก เนื่องจากเรียนไม่เก่ง แถมท าตัวก่อให้เกดิปัญหาอกีด้วย

        4. การเข้าสังคมเบี่ยงเบน เนื่องจากเด็กขาดทักษะในการเล่น การกีฬา ฯลฯ 
ร่วมกบัเดก็ที่มีความยบัยั้งตัวเอง ในขีดจ ากดั พูดมากท าข้าวของเสียหายจึงส่งผลท าให้พีน้่อง 
เพือ่น คุณครู พ่อแม่ เกดิความรู้สึกไม่พอใจได้ง่าย



1. ไม่สามารถจดจ ารายละเอยีดของงานได้ มกัจะท าผดิเนื่องจากขาดความรอบคอบ
2. ไม่มสีมาธิในการท างาน หรือเล่น
3. ไม่สนใจฟังค าพูดของคนอืน่
4. ไม่สามารถตั้งใจฟัง และเกบ็รายละเอยีดของค าส่ังได้
5. ท างานไม่เป็นระเบียบ
6. ไม่เตม็ใจ หรือเลีย่งการท างานทีต้่องใช้ความคดิ
7. ท าของใช้ส่วนตวัทีจ่ าเป็นต้องใช้ในการเรียนหรือการท างานหายบ่อยๆ
8. วอกแวกง่ายๆ
9. ขีล้มืบ่อยๆ ในกจิวตัรประจ าวนัของงานทีท่ า

สรุปอาการขาดสมาธิ 9 ประการ คอื 



1. ยุกยกิ อยู่ไม่เป็นสุข ชอบขยบัมอื ขยบัเท้าไปมา
2. ชอบลุกจากทีน่ั่งเวลาเรียน หรือสถานทีท่ีจ่ ากดัให้ต้องนั่งเฉยๆ
3. ชอบวิง่หรือปีนป่ายส่ิงต่างๆ (ในวยัรุ่นอาจจะแค่กระวนกระวายใจเท่านั้น)
4. ไม่สามารถเล่น หรือนั่งนิ่งอยู่เงยีบๆ ได้
5. ต้องเคลือ่นไหวตลอดเวลาเหมอืนมเีคร่ืองยนต์ตดิตวั
6. พูดมาก พูดไม่หยุด
7. ชอบโพล่งค าตอบเวลาครูหรือพ่อแม่ถาม โดยทีฟั่งค าถามยงัไม่จบ
8. มคีวามล าบากในการเข้าควิหรือการรอคอย
9. ชอบขัดจงัหวะ หรือสอดแทรกเวลาผู้อืน่คุยกนัหรือแย่งเพือ่นเล่น

อาการซน หุนหันพลนัแล่น 9 ประการ คอื 

 การวนิิจฉัยโรค ต้องมอีาการ 6 อย่างใน 9 อย่างขึน้ไปนานกว่า 6 
เดอืน ก่อนอายุ 7 ปี และอาการต้องเกดิอย่างน้อย 2 แห่ง เช่น ทีบ้่าน ที่
โรงเรียน การท างาน การเข้าสังคม ซ่ึงอาการทั้ง 9 ข้อนี ้ไม่ได้เกดิต่อเนื่อง
หลงัจากผู้ป่วยเป็นโรคทางจติเวช 



ส้ันแค่ไหนถึงเป็นโรค

เดก็ที่อยู่ไม่สุข อยู่ไม่น่ิง ไม่ใช่จะเป็นโรคสมาธิส้ันทุกคน เพราะต้องแยกอีกว่าเกดิภาวะอืน่ๆ 
หรือไม่ มีสภาวะที่ปกติ และผดิปกติหลายอย่างที่อาจมีอาการคล้ายโรคสมาธิส้ัน และอาการที่เห็น
บางคร้ังกเ็ป็นเพยีงส่วนหนึ่งของโรคอื่น เช่น
               * เดก็ปกติค่อนข้างซน เด็กบางคนที่พละก าลงัมาก ซนมาก ชอบท าอะไรๆ อยู่เสมอๆ ไม่
ชอบอยู่เฉย ๆ แต่การกระท า จะไม่สะเปะสะปะขาดการวางแผนแบบเด็กเป็นโรคสมาธิส้ัน
                *เดก็อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ยุ่งเหยงิ ขาดระเบียบแบบแผนมากๆ ท าให้เดก็มีความยากล าบากที่
จะมีสมาธิ เพราะเดก็ถูกกระตุ้นมากเกินไป
                *เดก็ที่ถูกตามใจมาก ท าให้ขาดระเบียบวนิัย และขาดการควบคุมตัวเอง ท าให้มองดูเหมือน
เดก็สมาธิส้ันได้
                *เดก็ปัญญาอ่อน เดก็มีสมองที่มีพฒันาการช้า ฉะนั้นจะวนิิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิส้ันต่อเมื่อ
พฤติกรรมไม่เหมาะสม กบัอายุสมองของเด็กเท่าน้ัน
                 *โรคจิตในวยัเดก็ เดก็ที่มีโรคจิตอาจมีอาการคล้ายโรคสมาธิส้ัน เพราะอาจมีอาการกระวน
กระวายหรือกระสับกระส่าย
โรคทางอารมณ์และวติกกงัวล อาจมีอาการแสดงคล้ายโรคสมาธิส้ันได้ แต่จะมปีระวตัิว่ามามีอาการที
หลงั คือเด็กจะเป็นเด็กปกติมาก่อน การเกดิโรคทางอารมณ์และวติกกงัวล และอาจพบสาเหตุกระตุ้น 
เช่น พ่อแม่เลกิกนั ส่วนโรคสมาธิส้ันมักเป็นมาตั้งแต่วยัเดก็เลก็



โรคทีม่อีาการสมาธิส้ันแทรกซ้อน
1. อาการปัญญาอ่อน
2. โรคออทิสซึม (Autism)
3. อาการบกพร่องในการเรียนรู้ (Learning Disablilities;LD)
4. อาการเคล่ือนไหวผิดปกติของกลา้มเน้ือท่ีเรียกว่าโรค Tics และโรค Tourette
5. โรคทางจิตเวช
              - โรคประสาทวิตกกงัวล
              - ไบโพล่า (Bipolar Disorder)
              - โรคซึมเศร้า
              - โรคจิต
              - บุคลิกภาพผนัแปร
              - โรคกลวัในส่ิงไม่ควรกลวั

6. อาการผิดปกติของการปรับตวัในภาวะตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง โรคต่าง ๆ เหล่าน้ี
เม่ือเกิดข้ึนและมีอาการสมาธิสั้นปนอยูด่ว้ยการแกปั้ญหาตอ้งใชค้วามระวงัเป็นอยา่งยิง่ มิฉะนั้น
เด็กจะมีการเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทางดา้นพฤติกรรมและอารมณ์

7. โรคลมชกั และความผิดปกติของสมอง เช่น บาดเจบ็ท่ีศีรษะหรือการติดเช้ือในสมอง
8. โรคต่อมธยัรอยดท์  างานผิดปกติ



•จัดให้เด็กนั่งหน้าช้ัน หรือใกล้ครูให้มากที่สุดในขณะสอน
•จัดให้เด็กน่ังอยู่กลางห้อง หรือให้ไกลจากประตู หน้าต่าง
•เขียนการบ้าน หรืองานที่เดก็ต้องท าในช้ันเรียนให้ชัดเจนบนกระดานด า
•ตรวจสมุดจดงานของเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่าเดก็จดงานได้ครบ
•อย่าส่ังงานให้เดก็ท า (ด้วยวาจา) พร้อมกนัทีเดยีวหลาย ๆ ค าส่ัง ควรให้เวลาให้เดก็ท าเสร็จทีละ
อย่างก่อนให้ค าส่ังต่อไป
•คดิรูปแบบวธีิเตือน หรือเรียกให้เดก็กลับมาสนใจบทเรียน โดยไม่ให้เดก็เสียหน้า
•จัดให้เด็กที่อยู่ไม่สุข มีโอกาสใช้พลงังานในทางสร้างสรรค์ เช่น มอบหมายหน้าที่ให้ช่วยครูเดนิ
แจกสมุดให้เพือ่น ๆ ในห้อง เป็นต้น
•ให้ค าชมเชย หรือรางวัล เมื่อเด็กปฏิบัติตัวด ีหรือท าส่ิงที่เป็นประโยชน์
•หลกีเลีย่งการใช้วาจาต าหนิ ว่ากล่าวรุนแรง หรือท าให้เดก็อบัอายขายหน้า
•หลกีเลีย่งการตี หรือการลงโทษทางร่างกาย เมื่อเดก็กระท าผดิ
•ใช้การตัดคะแนน งดเวลาพกั ท าเวร หรืออยู่ต่อหลงัเลิกเรียน (เพือ่ท างานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ) เมื่อ
เดก็ท าความผดิ
•ให้เวลากบัเด็กนานขึน้กว่าเด็กปกติระหว่างการสอน

ข้อแนะน าส าหรับครูในการช่วยเหลอืเดก็สมาธิส้ัน



บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

หลกีเลีย่ง
การสอนไป บ่นไป
เข้มงวด จับผดิ ไม่เปิดโอกาสให้เด็กคดิ



        * นั่งใกล้โต๊ะคุณครู พยายามให้นั่งข้างหน้า
        * นั่งอยู่ในวงของเดก็ทีต่ั้งใจเรียน
        * พยายามให้เดก็ห่างจากบริเวณประตู หน้าต่าง ฯลฯ
        * กฎ ระเบียบ ตารางสอน ความสม า่เสมอ เพราะเดก็ปรับตวัยาก
        * มุมสงบ ของห้องเป็นทีท่ีเ่ดก็ทุกคนมสิีทธิใช้ ซ่ึงจะช่วยท าให้เดก็ไม่รู้สึกว่า
ตวัเองแตกต่างจากผู้อืน่
         * ช้ีชวนให้ผู้ปกครองหาทีท่ีส่งบในการท างานของเดก็ โดยตั้งเวลาส าหรับ
ท างาน เวลาส าหรับพ่อแม่ตรวจการบ้าน เวลาจดักระเป๋า ทบทวนบทเรียนโดย
สม า่เสมอ

 ข้อแนะน าส าหรับส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 



•ขณะพูดควรสบตา
•ค าส่ังขัดเจน รัดกมุ และสม ่าเสมอในแต่ละวนั
•ค าส่ังเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย พยายามหลกีเลีย่งค าส่ังหลาย ๆ อย่างพร้อมๆ กนั
•ท่าทีของผู้ส่ังต้องสงบ และมีความตั้งใจดี
•ส่ังแล้วควรสังเกตว่าเดก็เข้าใจหรือไม่ ถ้าไม่เข้าใจต้องอธิบายซ ้า
•ให้ความเป็นกนัเอง เปิดโอกาสให้เดก็ซักถาม (เดก็กลุ่มนี ้มักจะไม่ถาม)
•ให้เวลาท างานนานกว่าปกติ แล้วค่อย ๆ ลดเวลาลงมา
•สมุดจดการบ้าน พร้อมลายเซ็นคุณครูและผู้ปกครองเป็นส่ิงจ าเป็นมากส าหรับ
เดก็กลุ่มนี ้ซ่ึงใช้ดูการท างานของเด็ก ถ้าเด็กท าไม่เสร็จจริงๆ ควรช่วยและเป็น
หนทางที่จะติดต่อกนัระหว่างครูกบัผู้ปกครอง

ข้อแนะน าในการออกค าส่ังกบัเดก็



•ให้งานทีละอย่าง
•ตรวจดูบ่อยๆ ว่า ท าไมขนาดไหน พร้อมให้ก าลังใจ
•ปรับเปลีย่นงานให้ดูง่ายขึน้ โดยเฉพาะถ้ารู้จุดอ่อนจุดแข็ง ในความสามารถของเด็กจะช่วยท าให้
การเรียนการสอนไปได้เร็ว ซ่ึงบางรายอาจต้องใช้ครูการศึกษาพิเศษช่วยในบางด้าน
•การสอบเพือ่ที่จะหาระดบัความรู้ ไม่ใช่เพือ่วดัระดับความตั้งใจ
•ให้เวลานานขึน้ เน่ืองจากเด็กกลุ่มนีท้ างานช้า ไม่ควรปรับหรือหักคะแนนในการท างานช้า
•เดก็กลุ่มนีม้ีความอดทนต ่า ควบคุมตัวเองได้น้อย ยิง่ถ้าถูกกดดนัมากๆ หรือเหนื่อยมาก มักจะ
แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ไม่ด ี

ข้อแนะน าให้เด็กเตรียมตัวท างาน (หรือสอบ) 



1. รักษากฎของห้องและคอยตรวจตราดูแล
         -ท่าทีที่ใช้ต้องสงบ อย่าชวนทะเลาะหรือตวาดใส่เดก็
         -มีการเตือนถึงผลที่จะตามมาหลังพฤติกรรมที่ไม่ดี
         -ถ้าต้องท าโทษ ท าทันทีและตรวจดูพฤติกรรมที่ดแีละช่ืนชมบ่อย ๆ
         -กฎภายในห้องเรียนไม่ควรมีมาก ปฏิบัติตามได้ชัดและสม ่าเสมอ
         -การลงโทษต้องอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะ ไม่ประจานความคดิ
         -หลกีเลีย่งการวจิารณ์ เยาะเย้ย ถากถาง เนื่องจากเดก็สมาธิส้ัน จะมีความล าบากที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ 
2  สนับสนุนและส่งเสริม
         -รางวลัควรมากกว่าการลงโทษ เพือ่ส่งเสริมความรู้สึกที่ดขีองตัวเดก็
         -รางวลัควรได้รับโดยไม่ช้า หลังจากที่เด็กมีพฤติกรรมที่ดี
         -ถ้ารางวลัไม่ได้ผล อาจเปลีย่นลักษณะของรางวลั เพื่อเพิม่แรงจูงใจ
         -หาทางหลาย ๆ ทาง ที่จะกระตุ้นให้เด็กสนใจ
         -กระตุ้นให้เดก็มองตัวเองในแง่ที่ด ีและช่ืนชมตัวเอง เช่น

        “วนันีน่ั้งอยู่กบัทีไ่ด้นานขึน้ ดีจริงๆ และถามว่าเด็กรู้สึกอย่างไร ?

ข้อแนะน าส าหรับการปรับเปลีย่นพฤติกรรมและการช่วยให้เด็กมองตัวเองในแง่ดี



เมือ่ผ่านวยัรุ่นประมาณ 30% ของเดก็สมาธิส้ันมโีอกาสหายจาก
โรคนี ้และสามารถเรียนหนังสือ หรือท างานได้ตามปกต ิโดยไม่ต้อง
รับประทานยา ส่วนใหญ่ของเดก็สมาธิส้ัน จะยงัคงมคีวามบกพร่องของ
สมาธิอยู่ในระดบัหนึ่ง ถึงแม้ว่าเดก็ดูเหมอืนจะซนน้อยลง และมี
ความสามารถในการควบคุมตนเองดขีึน้ เมือ่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว บางคน
หากสามารถปรับตวั และเลอืกงานทีไ่ม่จ าเป็นต้องใช้สมาธิมากนักกจ็ะมี
โอกาสประสบความส าเร็จ และด าเนินชีวติได้ตามปกต ิบางคนอาจจะ
ยงัคงมอีาการของโรคสมาธิส้ันอยู่มาก ซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อการศึกษาต่อ
การงาน และการเข้าสังคมกบัผู้อืน่ ผู้ป่วยในกลุ่มนีจ้ าเป็นต้องได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื่อง

เมือ่โตขึน้เดก็ทีเ่ป็นโรคสมาธิส้ันมโีอกาสหายมั้ย



•มีประวตัิบ่งช้ีถึงโรคสมาธิส้ันตั้งแต่อยู่ในวยัเดก็
•ใจร้อน โมโหง่าย
•อารมณ์ขึน้ลงเร็ว
•หุนหัน พลนัแล่น ขาดความยบัยั้งช่ังใจ
•สามารถทนกบัความเครียด หรือส่ิงที่ท าให้คบัข้องใจได้น้อย
•วอกแวกง่าย ไม่ค่อยมีสมาธิระหว่างการท างาน
•รอคอยอะไรนาน ๆ ไม่ค่อยได้
•มักจะท างานหลาย ๆ ช้ินในเวลาเดยีวกัน แต่มักจะท าไม่ส าเร็จสักช้ิน
•นั่งอยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้นาน ชอบเขย่าขา หรือลุกเดนิบ่อย ๆ
•เบ่ือง่าย หรือต้องการส่ิงเร้าอยู่เสมอ
•ไม่มีระเบียบ
•เปลีย่นงานบ่อย เนื่องจากความผดิพลาดในการท างาน
•ผดินัด หรือลมืท าเร่ืองส าคญั ๆ อยู่เสมอ
•มีปัญหากับบุคคลรอบข้าง เช่น สามี ภรรยา ญาติพีน้่อง หัวหน้า หรือผู้ร่วมงาน
อยู่บ่อย ๆ 

ผู้ใหญ่ทีม่สีมาธิส้ันจะมลีกัษณะหรืออาการอะไรบ้าง



การรักษามีอะไรบ้าง

 การรักษาโดยการใช้ยา

 การปรับพฤติกรรม ทั้งที่บ้านและทีโ่รงเรียน

 การปรับส่ิงแวดล้อมและวิธีการสอนในห้องเรียน

 ต้องใช้หลายวธิีร่วมกนั



บทบาทของคุณครูในการช่วยเหลอืเดก็สมาธิส้ัน



ครจูะช่วยเหลือเด็กสมาธิส้ันได้อย่างไรบา้ง

 จัดท่ีน่ังใหม่

 ลดส่ิงท่ีจะท าให้เด็กวอกแวก

 ให้ค าส่ังท่ีชัดเจน ง่าย ส้ัน ทีละค าส่ัง 

 เขียนงาน การบา้นบนกระดานให้ชัดเจน

 หาวิธีเตือนให้เด็กกลับมาสนใจเรียนโดยไม่ท าให้เด็กอาย

 มอบหมายหน้าท่ีบางอย่างในห้องเรียนเพือ่เป็นการเปล่ียนอิริยาบถของ

เด็ก เช่น ลบกระดาน แจกสมดุ



ครจูะช่วยเหลือเด็กสมาธิส้ันได้อย่างไรบา้ง

 ให้รางวลั ค าชม เมื่อเด็กตั้งใจ พยายาม หรือประพฤติตัวดี

 มีการใช้รางวลั การสะสมคะแนน เพือ่สร้างแรงจูงใจ

 หลกีเลี่ยงค าพูดติเตียนอย่างรุนแรง หรือตี

 ลงโทษโดยการงดสิทธิ ท าความดีชดเชย หรือการใช้เวลานอก

 มีกฎระเบียบในห้องทุกคนปฏิบัติให้เหมือนกนั ชัดเจน 

 ไม่มีสิทธิพเิศษส าหรับเด็กสมาธิส้ันในการงดเว้นกฎ การลงโทษ



ครจูะช่วยเหลือเด็กสมาธิส้ันได้อย่างไรบา้ง

 ช่วยเด็กคิดวธีิแกไ้ขจุดอ่อน
จะแกอ้าการข้ีลืมไดอ้ยา่งไร

 ช่วยใหไ้ดใ้ชพ้ลงังานอยา่งสร้างสรรค์
กีฬา
ดนตรี
ศิลปะ
ช่วยเหลืองานผูใ้หญ่



การสอนเดก็บกพร่องทางการเรียนรู้
LEARNING DISORDER
                      (LD)



เดก็มีระดบัเชาวนปั์ญญาปกติหรือสูงกวา่เดก็ทัว่ไป แต่
มีบางทกัษะ เช่น การอ่าน การเขียน การค านวณ ท่ีต ่ากวา่
เดก็ท่ีมีสติปัญญาเท่ากนัอยา่งนอ้ย 2 ชั้นเรียน



ปัญหาด้านการอ่านและการเขียน

ด้านการเขียน

   * กล้ามเนือ้มอืกบัสายตา

ไม่ประสานกนั

   * เขียนผดิทศิทาง

   * เว้นระยะไม่ถูก

   * ลายมอือ่านไม่ออก ฯลฯ

ด้านการสะกดค า

   * สะกดค าไม่ได้

   * เรยีงตวัอกัษรผดิ

   * มปีญัหาในการเช ือ่มโยงเสยีง

กบัตวัอกัษรภาพ



    *พูดช้าเริม่พูดเม ือ่ 1-2 ขวบ

    *พูดสลบัค า

    *พูดตะกุกตะกกั

    *ช ี้บอกสิง่ท ีต้่องการบอกชือ่ไมไ่ด้

    *กลา้มเน ือ้มดัเลก็ไม่แขง็แรง

    *สายตา มอื ไมส่มัพนัธ์กนั

วยัอนุบาล



ความบกพร่องทางการเขยีน 

          

           
          1. ไม่สามารถลอกค าท่ีครูเขียนบนกระดานลงสมุดได้
           2. เขียนประโยคตามครูไม่ได้
           3. ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต
           4. อาจมีปัญหาในการผกูเชือกรองเทา้หรือใชมื้อหยบิจบัส่ิงของ
           5. ใชส้ายตาในการจดจ าส่ิงของไม่ได ้หรือไดไ้ม่ดี เด็กอาจบอกไดว้า่ภาพท่ี
อยูบ่นกระดานคือภาพอะไร แต่พอครูหยบิภาพออกไปใหพ้น้สายตา เด็กจะจ าภาพ
นั้นไม่ไดแ้ละบอกไม่ไดว้า่ภาพท่ีเห็นเม่ือครู่คือภาพอะไร
           6. เขียนไม่เป็นค า อาจเป็นลายเสน้ และอ่านไม่ได้
           7. เขียนเป็นประโยคไม่ได ้เรียงค าไม่ถูกตอ้ง
           8. รูปของตวัอกัษรท่ีเขียนอาจไม่แน่นอน ตวัอกัษรท่ีเด็กเขียนแต่ละคร้ังอาจ
มีรูปทรงท่ีแตกต่างกนัไป

 วยัประถมศกึษา



ปัญหาด้านการอ่าน

* อ่านไม่ออก
   * อ่านไม่คล่อง

   * อ่านแล้วไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้

   * อ่านแล้วไม่ซาบซ้ึง



 วยัประถมศกึษา   ความบกพร่องด้านคณติศาสตร์

*สับสนหลกัการคิดเลข
*ไม่เขา้ใจล าดบัตวัเลข
*ไม่เขา้ใจหลกัหน่วย สิบ ร้อย พนั ฯลฯ
* จ าสูตรและสัญลกัษณ์ไม่ได้
* มีปัญหาไม่เขา้ใจพื้นฐานบวก ลบ คูณ หาร
*มีปัญหาเร่ืองโจทยเ์ลข
*เขียนตวัเลขสลบั
*เขียนชา้ สับสนการยมื การทด
*การนบัเงิน ทอนเงินไม่เขา้ใจ



ผลกระทบ

 เรียนหนังสือไมดี่

 ผลสอบออกมาไมดี่

 มองภาพตัวเองไมดี่ รู้สึกว่ามปีมด้อย ล้มเหลว ไม่มคีวามสขุ

 เกิดปัญหาอารมณ์

 ปัญหาพฤติกรรม ด้ือ ต่อต้าน ก้าวร้าว



*ท างานเป็นทมี

    * ติดตามแลกเปลีย่นข้อมูลกบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง

           *ปรับวธีิการสอน

               * ท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IEP)



การช่วยเหลอืเดก็ LD

 -พฒันาความสามารถด้านอ่ืนๆ ท่ีเด็กสนใจ 
-ช่วยค้นหาความถนัด ความสามารถพเิศษท่ีมใีน
ตัวเด็ก
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- ในการสอบ อาจช่วยโดยการเพิม่เวลาสอบ ช่วยอ่านโจทย์  

แล้วให้เด็กตอบเอง หรือสอบปากเปล่า

 -ให้ความช่วยเหลือ ไมไ่ด้หมายถึงเด็กมีสิทธิพเิศษ

-กฎระเบียบ วินัยอ่ืน ๆ เด็กต้องท าเหมือนเพือ่น ๆ คนอ่ืน



เทคนิคการช่วยเหลือด้านการอ่าน เขียน

 หลกัการ : ให้เด็กสามารถเช่ือมโยงเสียงและพยัญชนะ  สระได้ถูกต้อง 
สามารถรวมกลุ่มพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกนัได้

 เน้นหลกัการสอนด้วยหน่วยเสียงตั้งแต่ระดับช้ันประถม
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เดก็ทีม่คีวามบกพร่องในการเขียนหนังสือจะเหน็ความผดิปกตไิด้ชัด   ใน
ช้ันประถมปีแรกโดยจะเขียนหนงัสือกลบั   เขียนผดิ  วางรูปแบบไม่ถูก  และ
เมือ่เขียนผดิบ่อยๆ  ถูกดุว่ามาก ๆ  ในทีสุ่ดจะเห็นว่าเดก็เร่ิมไม่ยอมเขียนหรือ
คุณภาพการเขียนท าได้น้อย   เขียนส้ันๆ  เขียนซ ้าๆ โดยไม่มกีารเช่ือมโยงรูป
ประโยค    จนในทีสุ่ด ความสามารถในการเขียนหนังสือจะเห็นแตกต่างจากเดก็
ปกตชัิดเจนทีช้ั่นประถมปีที ่2-3    เดก็เองกรู้็ว่าต้องเขียนค าตอบอย่างไร   แต่
เขียนออกมาด้วยตวัเองไม่ได้อย่างไรกต็าม   ยงัสามารถเขียนตามแบบได้จงึเร่ิม
เห็นการลอกงานเพือ่นเพิม่มากขึน้   เพือ่หลกีเลีย่งการถูกลงโทษ แต่กลบัท าให้
คนรอบข้างไม่ยอมรับหาว่า เป็นเดก็ขีเ้กยีจ   ขีโ้กง ไม่ยอมช่วยตวัเองและถูก
ลงโทษเพิม่มากขึน้

เดก็ทีม่คีวามบกพร่องในการเขียนหนังสือ



เทคนิคการช่วยเหลอืด้านการอ่าน  เขยีน

 สอนให้รู้จักตัวอกัษร หัดจับคู่ตัวอกัษรทีเ่สียงเหมือนกนั 
แยกตัวอกัษรทีม่ีลกัษณะคล้ายกนั เช่น ถ-ภ ผ-พ

 หัดอ่านออกเสียงตามพยัญชนะต้น ตัวสะกด 
 หัดให้นึกภาพตัวอกัษรจากเสียงทีไ่ด้ยิน นึกเสียงจาก

ตัวอกัษรทีเ่ห็น
 เพิม่การเรียนรู้พยัญชนะผ่านการจับต้อง  ตัวหนังสือ
     ดินน า้มัน การเคลือ่นไหว 
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หลักและเทคนิคการสอนท่ัวไป
1.  สอนจากง่ายไปยาก   ผู้ปกครองอาจช่วยสอนอ่าน เขียนก่อน แล้วให้เดก็ท าตาม
2. ให้เดก็สนุกกบัค าศัพท์  การอ่าน  การเขียน  โดยให้มกีจิกรรมทีเ่ดก็ชอบร่วมด้วย

เช่น   ทายค าจากรูปภาพ
3. อาจมกีารอ่านหนังสือคู่กบัผู้ปกครอง   เร่ิมต้นจากหนังสือนิทาน  การ์ตูน  หรือ

หนังสือเรียทีต่ า่กว่าช้ันเรียนปกตขิองเดก็
4. ทบทวนบทเรียนโดยวธีิ  multi - sensory  approach  คอื  ใช้โสตประสาท

หลายด้าน พร้อมกนั ด้วยการอ่านและเขียน
5. ให้เดก็ฝึกอ่านข่าว นิทาน หรือส่ิงทีเ่ดก็ชอบ และเล่าใจความส าคัญของเร่ืองที่

อ่าน
6.  ควรให้โอกาสเดก็ได้ฝึกปฏิบัตเิอง ช่วงแรกผู้ปกครองอาจช่วยเหลอืก่อนพอเดก็

ท าได้ดขีึน้ควรลดความช่วยเหลอืลง



7.  เด็กบางคนอาจสับสนซ้าย ขวา  ผู้ปกครองควรท าสัญลักษณ์ให้เด็กเห็นชัดเจน
8. ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มกับเพือ่น ๆ   เพือ่ฝึกให้เด็กได้ฝึกทักษะทางสังคมและสร้างความ

ภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง
9.  ไม่ควรเร่งรัดเด็กเกินไป    เพราะจะท าให้เด็กลนลาน  จนท าไม่ได้
10.  จับเวลาที่เด็กอ่านหรือเขียน  แล้วเพิม่ความเร็วในการอ่านหรือเขียน โดยใช้เวลาให้น้อยลง
11. จัดเวลาในการทบทวนหรือสอนเสริมคร้ังละไม่นาน  ประมาณ  20-30  นาที  หรือให้อ่านหนังสือ

คร้ังละประมาณ  หน่ึงย่อหน้าหรือคร่ึงหน้ากระดาษ  กรณีที่เด็กมีปัญหาการอ่าน  การเขียนก็เช่นกัน  คร้ังละ 3-8 ค า  
(ผดุง  อารยะวิญํู. 2544 : 83 )

12. ให้แรงเสริมด้วยการช่ืนชมทุกคร้ังท่ีเด็กท าได้หรือได้แสดงความพยายามทันทีท่ีเด็กแสดง
พฤติกรรมที่ต้องการ   “ดี  ดีมาก  ถูกต้อง  เยี่ยม”   หรือให้รางวัลเป็นส่ิงของหรือกิจกรรมหรือคะแนน  หรือดาว  ที่
เด็กพอใจเป็นคร้ังคราว

13. สอนโดยการเน้นย า้  เช่ือมโยงกับวิชาอื่น
14.ใช้ค าส่ังส้ันและเข้าใจง่าย 
15. มองหาจุดเด่น  จุดด้อยของเด็ก  ส่งเสริมให้เด็กแสดงความสามารถพเิศษหรือเป็นคนเก่งในจุดท่ี

เขามีศักยภาพ

หลักและเทคนิคการสอนท่ัวไป



แสดงอาการให้เหน็ต ัง้แต่ช่วงแรกของการเรยีนในช ัน้ประถม โดย

 ครูจะเหน็ความล าบากในการอ่าน  หรอืเขยีนหนงัสอืต ัง้แต่ช ัน้ประถมปีที ่1-2 

 เดก็จะอ่านผดิ  เดาค าศพัท์   อ่านเกนิ   อ่านขา้มบรรทดั   แยกค าไม่ถูกในหน ึง่

ประโยคทีเ่ขยีนตดิๆ กนั

 เดก็หลายคน  ใชว้ธิอ่ีาน โดยการจดจ าและเดาค า  แต่ย ิง่เน ือ้หาเพ ิม่ข ึน้ การอ่านกเ็ป็นไป

ได้ด้วยความยากล าบาก  เดก็มคีวามจ าระยะส ัน้  อ่านตามได้แต่พอยอ้นกลบัมาให้อ่าน

อกีทกีลบัอ่านไมไ่ด้  ท ัง้ ๆ ท ีเ่รือ่งอืน่จ  าได้ด ี              

เดก็บางรายอ่านหนงัสอืได้จนจบแต่ไม่เขา้ใจความหมายทีอ่่านตามพ ืน้ฐาน  ของการฝึก

อ่านหนงัสอืในระยะแรก จะให้อ่านออกเสยีง เสยีงของเดก็จะมากระตุ้นให้เดก็เขา้ใจในส ิง่ท ี่

อ่าน ความเขา้ใจจะเป็นแรงจูงใจท าให้อยากรู้  อยากอ่านต่อ แต่เดก็ทีอ่่านได้ล าบาก อ่าน

ผดิและไม่ปะตดิปะต่อ  ท าให้อ่านแลว้ไม่รู้เรือ่งในส ิง่ท ีอ่่าน   จนในทีสุ่ดกเ็ลกิอ่านไป 

เดก็ทีม่ทีกัษะในการเรยีนรู้บกพร่อง 



1. จ าตวัอกัษรไม่ได้ ท าให้อ่านเป็นค าไม่ได้  หรืออ่านสะกดค าไม่คล่อง
2. จ าตวัอกัษรได้บ้าง  แต่อ่านเป็นค าไม่ได้  บางคร้ังอ่านตะกกุตะกกัมาตั้งแต่เลก็
3. ความสามารถในการอ่านต า่กว่านักเรียนอืน่ในช้ันเรียนเดยีวกนั  ๒ ช้ันปี
4. ระดบัสตปัิญญาของเดก็อยู่ในเกณฑ์เฉลีย่หรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลีย่  เมือ่วดัโดยใช้

แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาทีเ่ช่ือถอืได้
5. พูดไม่เป็นประโยค  หาค าพูดเพือ่มาตอบค าถามไม่ถูกต้อง
6. เดก็สามารถเข้าใจภาษาได้ด ี หากให้เดก็ฟังด้วยการมคีนอ่านหนงัสือให้ฟังหรือฟัง

จากเทป  แต่ถ้าให้อ่านเองเดก็จะอ่านไม่ได้  อ่านไม่เข้าใจหรือจบัใจความไม่ได้
7. อ่านค าโดยสลบัตวัอกัษร  เช่น กบ เป็น บก, มอง เป็น ของ, ยอด   เป็น   

ดอย, กาบ เป็น บาก   เป็นต้น

ความบกพร่องด้านการอ่าน ( Reading   disorder ) 



8. ไม่เข้าใจว่าตัวอกัษรใดมาก่อน – หลงั   ตัวอกัษรใดอยู่ทางซ้ายหรือขวา
9. ไม่สามารถแยกเสียงสระในค าได้ เช่น  ระหว่าง “น า้ลง” กบั “แมลง”  

เด็กมักอ่าน “แมลง”  ว่า  แม – ลง   หรือ  มะ- เลง – ลง  เป็นต้น
10. อ่านข้าม  อ่านเพิม่ค า  อ่านผดิประโยคหรือผดิต าแหน่ง
11. อ่านโดยไม่เน้นค า หรือเน้นข้อความบางตอน
12. ผนัเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้
13. เล่าเร่ืองทีอ่่านไม่ได้
14. จับใจความส าคัญหรือเรียงล าดับเหตุการณ์ของเร่ืองทีอ่่านไม่ได้
15. ไม่รู้จักเดาค าจากค าหรือประโยค ทีอ่ยู่หน้าหรือหลงัค า หรือย่อหน้า

น้ัน ๆ

ความบกพร่องด้านการอ่าน ( Reading   disorder ) 



การเขียนเป็นทักษะสูงสุดในกระบวนการทางภาษา ซ่ึงประกอบด้วยทักษะในการฟัง  การ
อ่าน  การพูดและการเขียน  ดงันั้นถ้าพบว่ามีความบกพร่องด้านนีจ้ึงมักพบว่ามีปัญหาในด้านการอ่าน
ร่วมด้วยเสมอ   โดยมีลกัษณะ

1. ไม่สามารถลอกค าที่ครูเขียนบนกระดานลงบนสมุดของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
2. เขียนประโยคตามครูไม่ได้  เขียนแบ่งวรรคผดิ
3. ไม่สามารถแยกรูปทรงเรขาคณติได้
4. ใช้สายตาในการจดจ าส่ิงของไม่ได้ หรือได้ไม่ด ีเดก็อาจบอกได้ว่าภาพที่อยู่บน

กระดาน คือ ภาพอะไร แต่พอครูหยบิภาพออกไปให้พ้นสายตา  เด็กจะจ าภาพนั้นไม่ได้และบอก
ไม่ได้ว่าภาพที่เห็นเมื่อครู่นี ้ คือ ภาพอะไร

5. เขียนไม่เป็นค า อาจเป็นลายเส้น  แต่อ่านไม่ได้
6. สะกดผดิ  ใช้หลกัไวยากรณ์ผดิ
7. เขียนเป็นประโยคไม่ได้ เรียงค าไม่ถูกต้อง  เช่น  สถิติ  เป็น  สตถิิ
8. รูปแบบตัวอกัษรที่เขียนอาจไม่แน่นอน  ตัวอกัษรที่เดก็เขียนแต่ละคร้ังอาจมี

รูปทรงที่แตกต่างกนัไป
9.  อตัราการเขียนช้ากว่าปกติ

ความบกพร่องด้านการเขียนและสะกดค า ( Disorder  of  written  expression ) 



 ความบกพร่องด้านการค านวณ  และเหตุผลเชิงคณติศาสตร์ พบได้น้อยที่สุด พบมากในเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย เด็กจะมีทักษะในด้านการค านวณต ่ากว่าเด็กในวยัเดยีวกนั  2 ช้ันปี  หรือ ท าไม่ได้เลย

1. มีปัญหาในการบอกความสัมพนัธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง   เช่น  หากมีนักเรียนในช้ันอยู่ 30 คน  เดก็ทั่วไป
มักจะเข้าใจว่า จ าเป็นต้องจัดที่นั่งให้เด็ก 30 ที่  เพราะเดก็  1  คนต้องการที่นั่งเพยีง 1  ที่เท่านั้นแต่เดก็
ที่มีปัญหามักตอบไม่ได้ว่า  เดก็  30  คนควรจัดที่นั่งให้กีท่ี่
2. ไม่เข้าใจความหมายของจ านวน  เดก็อาจนับเลข  1,2,3,4,5…ได้   แต่ถ้าครูส่ังให้หยบิก้อนหินมาวาง
ไว้ข้างหน้า 5 ก้อน เดก็จะท าไม่ได้ การนับเป็นลกัษณะการท่องจ าไม่ใช่ความเข้าใจ
3.ไม่เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงที่ได้ยนิกบัส่ิงที่มองเห็น เดก็อาจจะออกเสียงนับเลข 1,2,3,4,5…ได้   
แต่ถ้าให้นับจ านวนนกในภาพบนกระดานเดก็จะนับไม่ได้
4. มีปัญหาในการจัดเรียงล าดบั
5. ไม่สามารถจ าแนกวตัถุที่มีขนาดต่างกนักองรวมกนัอยู่ได้ เช่น เมื่อครูส่ังให้แยกไม้บลอ็ค  ที่กอง
รวมกนัอยู่ออกเป็น  2  กอง    กองหนึ่งเป็นไม้บล็อคขนาดเล็ก  อกีกองหนึ่งเป็นไม้บลอ็คที่มีขนาดใหญ่  
เดก็อาจปฏิบัติไม่ได้

ความบกพร่องด้านการค านวณ และเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematics disorder)



6. ไม่เข้าใจปริมาณ เมื่อขนาดเปลีย่นไป  เช่น  ธนบัตรใบละ 20 บาท 1 ใบ มีค่าเท่ากบัเหรียญ 5  บาท 
จ านวน 4 เหรียญ  หรือเท่ากบั เหรียญ 10 บาท จ านวน  2  เหรียญ   หรือ ก้อนเนือ้  1 ช้ิน  มีน า้หนัก  1  
กโิลกรัม  กบัก้อนเนือ้ช้ินเลก็ ๆ  10  ช้ิน  มีน า้หนักรวมกนัได้ 1  กโิลกรัมเท่ากัน  เป็นต้น                            

7. ท าเลขไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นบวก  ลบ  คูณ หาร เพยีงอย่างเดยีว  หรือทั้ง  4  อย่างร่วมกนั เช่น  เลข    ลบ     
อาจท าผดิโดยเอาตัวเลขจ านวนน้อยลบออกจากจ านวนมาก  ดงันี ้ 25-7 = 22 เดก็จะเอา   5 

ลบออกจาก   7  แทน
8. ไม่เข้าใจความหมายของสัญลกัษณ์ทางคณติศาสตร์ เช่น ไม่เข้าใจว่าเคร่ืองหมาย + แปลว่า

เพิม่ขึน้มากขึน้    เคร่ืองหมาย   -แปลว่าลดลงน้อยลง และ เคร่ืองหมาย  xแปลว่าทวคูีณ เป็นต้น   เดก็
บางคนสับสนกนัระหว่างเคร่ืองหมาย + กบั x อาจเนื่องมาจากมีปัญหา ในการจ าแนกส่ิงต่าง ๆ ด้วย
สายตา

9. ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลขที่น ามาเรียงกนัในทางคณติศาสตร์  การเรียงตัวเลข  ต่างกนั  มี
ความหมายต่างกนั  ดงันั้นเดก็ประเภทนีบ้างคนไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง 10 กบั 01 , 32 กบั 23,
51 กบั 15 เป็นต้น    จึงท าให้เด็กไม่สามารถค านวณเลขได้

ความบกพร่องด้านการค านวณ และเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematics disorder)



10. ไม่สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนในการค านวณได้ เช่น ในการบวกเลข 2 หลัก จะต้องบวกหลักหน่วยก่อน  
ซ่ึงได้แก่ตัวเลขท่ีอยู่ทางด้านขวามือ แล้วจึงบวกหลักสิบเป็นล าดับต่อไป  ซ่ึงได้แก่ ตัวเลขท่ีอยู่ทางด้านซ้าย  เม่ือไม่เข้าใจ
ข้ันตอนการค านวณท าให้เด็กท าเลขไม่ได้  หากมีการทดเลขด้วยยิ่งท าให้เด็กมีปัญหามากขึน้  และไม่เข้าใจค่าของตัวเลข
ได้แก่  หลักหน่วย  หลักสิบ

11. ไม่เข้าใจความหมายของการช่ัง ตวง วัด  เช่น ไม่เข้าใจว่าน ้าตาลทรายมีน ้าหนัก 4 กิโลกรัม  กับฟองน ้าที่มี
น ้าหนัก 4 กิโลกรัม  จะเท่ากันในด้านน ้าหนักได้อย่างไร  เมื่อขนาดของทั้ง 2 อย่างแตกต่างกันมาก  เป็นต้น

12. มีปัญหาในการอ่านแผนที่และกราฟ    ถ้าเด็กคนท่ีมีปัญหาเช่นน้ี     น่ังรถไปต่างเมืองกับเพือ่น  2 คน  ส่วน
เพือ่นของเขาท าหน้าที่ขับรถ   เพือ่นบอกให้เขาช่วยอ่านแผนท่ี ทั้งสองคนน้ีหลงทางแน่นอน
                      13.  มีปัญหาในการท าเลขโจทย์ปัญหา    เพราะเด็กไม่เข้าใจความหมายของปัญหาที่เป็นโจทย์  จึงแปล
ความหมายไม่ได้ว่า  เม่ือใดจะบวก  ลบ  คูณหรือหาร
                      14. นับเลขไปข้างหน้า  หรือ  นับเลขย้อนหลังไม่ได้
                      15. ค านวณ  +  -   ด้วยการนับน้ิว
                      16. จ าสูตรคูณไม่ได้
                     17. บางคนอาจใช้วิธีท่องจ าและเขียนค าตอบได้ แต่เมื่อให้แก้ไขโจทย์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันกลับ ท าไม่ได้  เช่น  
ไม่สามารถแลก / ทอนสตางค์ได้   

18. ไม่เข้าใจเร่ืองเวลา  สอนเร่ืองเวลาได้ยาก

ความบกพร่องด้านการค านวณ และเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematics disorder)



เทคนิคการสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้



    หลกัการเฉพาะการจดัการเรียนการสอนให้แก่เดก็บกพร่องทางการเรียนรู้มี
ดงันี้

1.เทคนิคการจ าค า (Word  recognition)
2. เทคนิคการสะกดค า

2.1 การดู  ปิด  เขียน  ตรวจสอบ  เร่ิมด้วยการลอกค าศัพท์
ทีย่าก  หรือค าทีม่กัเขียนผดิบ่อย  หรือค าศัพท์ท้ายบท  จากนั้นลองปิดสมุด
เขียนค าศัพท์จากความจ า  ต่อมาบอกให้เขียน  ตรวจสอบแล้วแก้ไขความผดิ

2.2  การใช้หลกัภาษา  ให้เดก็ใช้หลกัภาษาจนขึน้ใจ  ฝึกอ่าน
และเขียนตามหลกัภาษา  ถ้าค าใดเป็นข้อยกเว้นให้ใช้วธีิการจ า  เพือ่ชดเชย
ข้อบกพร่อง

3. เทคนิคการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  การเรียนการสอนโดยใช้
ประสบการณ์ทางประสาทสัมผสัหลายๆด้านไปด้วยกนั  (Multi sensory  
experience)  เช่น  การได้ยนิ  การเห็น  การสัมผสัด้วยมอืไปพร้อมๆกนั



การเขียน

1. ใช้สดีตามเส้นบรรทดั เพ ือ่ให้เดก็LD สงัเกตได้ชดัเจนข ึน้

2. ควรเว้นบรรทดัให้ห่าง เพ ือ่ให้เด้กLD ได้เหน็ตวัอกัษรชดัเจนมากข ึน้

3. ควรใช้สที าสญัลกัษณ์ทีห่วับรรทดั ท ีต้่องการให้เด้กเขยีน

การอ่าน

1. ฝึกค าท ีเ่ดก็อ่านผดิ ซ ้าๆสม ่า เสมอ

2. ท าสญัลกัษณ์หรอืสคีที ีเ่ดก็LDชอบอ่านผดิ

3. น าค าท ีเ่ดก็LDอ่านผดิ เขยีนเป็นเรือ่งเพ ือ่ฝึกให้เดก็อ่านค า

น ัน้บ่อยๆ



     อ่านไมค่ล่องแก้ไขอย่างไร

*เลือกค าท่ีอ่านไม่ไดห้รืออ่านไม่ถูกตอ้ง
*ใชป้ากกาสีแตม้สีท่ีค  า และใหอ่้านพร้อมกบัครู

*ฝึกแยกอ่านเป็นค า

          นายทหารสูร้บกบัขา้ศกึอย่างกลา้หาญในสนามรบ

นาย    ทหาร    สู้   รบ  กบั   ขา้ศกึ   อย่าง  กลา้หาญ   ใน  สนาม   รบ



เทคนคิการสอนภาษา 

1. สอนเขียนตวัอกัษร  ตวัเลข และการฝึกคดัลายมอื

2. สอนอ่านออกเสียง โดยค านึงถงึหน่วย เสียงในภาษาเป็นส าคญั

 -  ตวัอย่าง    การสอนสระอา เช่น  มา  กา  วา  ยา 

                    การสอนอกัษรควบกล า้ เช่น กล้า   กล้อง    กล้วย   กลนื 

3. ท าให้ค าหรือข้อความในประโยคในเร่ืองทีอ่่านมสีีเข้มแตกต่างไปจากตวัอกัษรอืน่ ท า
ให้อ่านง่าย ใช้ในการสอนอ่านจบัใจความ

4. การใช้ไดอะแกรมประกอบให้เห็นใจความส าคญัของเร่ืองการอ่าน

  เปรียบเสมอืนก้างปลาทีม่ก้ีางปลาใหญ่ และก้างเลก็ๆ  ใช้ในการสอนอ่านจบัใจความ 

5.การใช้กราฟประกอบการอธิบายเนือ้หาใจความใช้ประกอบการบรรยายการสอน การ
อธิบายให้เข้าใจเนือ้หาสาระ







ใช้สีสร้างความสนใจ

บ   ป
ดวง

อาทิตย์
บา้น ไข่



ก้างปลาช่วยการอ่านได้



ร้องเพลงสะกดค า (SINGING SPELLING WORDS)



การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ TOUCH MATH 

                           Touch Math 

 

                          Touch Math 

 

 
 



คณิตศาสตร์ 







เทคนิคประกอบการสอน

 รปูภาพ แผนภมูิ

 การใช้คอมพวิเตอร์

 ก าหนดประเด็นส าคัญของ

เร่ือง

 การท าโน้ตย่อหัวข้อท่ีส าคัญ 
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 *การจัดโต๊ะเรียน  ท่ีท าให้ครกัูบเด็กส่ือสารกันได้ดี

* จัดช้ันเรียนให้มขีนาดเล็ก   

* จัดอุปกรณ์ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 

* จัดตารางเวลาในการเรียนท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อเด็กให้มากท่ีสดุ

การจัดสภาพแวดล้อม  (Classroom   environment) 



การสอนเดก็แอลดี

สอนให้เด็กรูจั้ก

จัดระเบียบ

มองขา้ม

ขอ้ผดิพลาด

เลก็นอ้ย 

ให้เด็กรู้จักคิดวางแผน

ข้ันตอนต่างๆ 

ให้เด็กใช้

สมองซีกขวา

คุณครคูวรดูแล

ด้านจิตใจและ

อารมณ์ของเด็ก

ให้เวลาในการสอบ

ข้อสอบ

ใช้ค าส่ังท่ีง่าย

และชัดเจน 

ครจูะต้องร่วมมือ

กับผูป้กครอง



การจัดท าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบคุคล(IEP)และ

แผนการสอนรายบคุคล(IIP)



แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล

I E P

Individualize  Education  Program



ร ูจ้กั IEP

เป็นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคลท่ีเขียนข้ึน
เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพเิศษแต่ละคน



กระบวนการ IEP

      คณะจัดท า IEP ประกอบด้วยบคุคลท่ีให้

     บริการนักเรียนจากหลายสาขาวิชาชีพ โดยมี 

     ลักษณะเป็นสหวิชาชีพ



 เก็บรวบรวมข้อมลูนักเรียน

จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ

เชิญบคุคลท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน

1.  เตรียมการ  /   ตรวจสอบ

กระบวนการ  IEP



แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบคุคล

Individualize  Education  Program

IEP ของกระทรวงศึกษาธิการ



กระบวนการ IEP
2.  ข้ัน

ด าเนินการบนัทึกข้อมลูส าคัญประจ าตัวนักเรียน

 ส่วนที ่1  ขอ้มูลท ัว่ไป

ส่วนที ่2  ขอ้มูลทางการแพทย์



โรงเรียน 

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

อ่าน-เขียนไม่ได้ตามวัยและระดับช้ัน มีภาวะสมาธิส้ันบกพร่องทางการเรยีนรู้

โรงเรียน

ด.ช. 

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

ประถมปีท่ี ..... สพป  .....



00 0 0 0
0

00 00 0 0 00

นาย ...............................

0

0

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

...
00000000000000000000000000

............................
000 ................

..

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

นาง .............................

? ? ? ? ? ? ? ? ?

นาง ................................

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

...

00000000000000000000

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

...

1  กรกฏาคม  25........ 10  มีนาคม  25........

? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ?

0

0

0

0



ส่วนท่ี 3  ข้อมลูด้านการศึกษา     

ส่วนท่ี 4  ข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น    

กระบวนการ IEP



                                 ด.ญ. ...... เป็นเด็กมีทักษะการทรงตัวไม่สมบรูณ์ หกล้มหรือล่ืนล้ม

ง่าย ทกุวันพุธต้องไปรับการบ าบัดหรือรักษาต่อเน่ืองท่ีโรงพยาบาล  ไม่สามารถ

เดินทางได้ด้วยตนเองเน่ืองจากภาวะความสับสนหรือความจ าเร่ืองเส้นทาง หรืออ่าน

ป้ายบอกเส้นทางไม่ได้



ส่วนท่ี 5  ก าหนดแนวทางและวางแผนการจัดการศึกษา



กระบวนการ IEP



 ส่วนท่ี  7  คณะกรรมการ

                 จัดท าแผน ฯ

  ส่วนท่ี  8  ความเห็น

      ของบดิามารดา/ปกครอง

กระบวนการ IEP





ส่วนท่ี 5  ก าหนดแนวทางและวางแผนการจัดการศึกษา

จุดเด่น

เง่ือนไข

  ทดสอบเบื้องต้นด้วย

การ ......................
ผูจ้ าท าแผน ฯสถานการณ์

เกณฑ์ความส าเร็จ

  ทดสอบผลส าเร็จ

ด้วยการ 

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

จุดด้อย

จุดประสงค์ปลายทาง

หลงัการใช้แผน IEP
ในการเรยีนการสอน 

หรอืการปรบั

พฤตกิรรม 

โดยมรีะยะเวลาก าหนด

ชดัเจน

พฤตกิรรม หรอืผล

การเรยีนทีด่ขีอง

ผูเ้รยีนในแต่ละสาระ

วชิา หรอืพฤตกิรรม

ทีด่ใีนแต่ละทกัษะ

พฤตกิรรม หรอืผล

การเรยีนทีไ่ม่ด ีท ี่

ต้องได้รบัการ

พฒันาของผูเ้รยีนใน

แต่ละสาระวชิา หรอื

พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึ



ส่วนท่ี 5  ก าหนดแนวทางและวางแผนการจัดการศึกษา

จุดเด่น
กลุ่มสาระวิชา

ภาษาไทย

รู้จกัพยญัชนะไทย ก-ฮ

ได้บางตวัได้

เขยีนช ือ่-สกุลตนเองได้

อ่านสะกดค าง่าย ๆ 

ตามครูได้

จุดท่ีต้องการการ

พฒันาด.ญ. ... ไมส่ามารถ

จดจ าพยญัชนะก-ฮ ได้

ภายในวนัที ่10 มนีาคม 
2556
ด.ญ. ..... จะสามารถ

บอกและเขยีนพยญัชนะ

ไทย ก-ฮ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

เม ือ่ก าหนดให้ ด.ญ.  

โยงเส้นระหว่างตวั

พยญัชนะกบัรูปภาพ 

ด.ญ. จะสามารถโยง

ได้ถูกต้อง ไมน่อ้ย

กว่า 15 แบบ ใน 20  
แบบ

  ทดสอบเบื้องต้นด้วย

การ ......................

  ทดสอบเบื้องต้นด้วย

การ ......................

  ทดสอบด้วยการ 

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

ผูจั้ดท าแผน ฯ



จดุเด่น

รู้จกัเลข 0 – 50
บวก – ลบ เลข 2  หลกั
ได้

ไม่เขา้ใจความหมายโจทย์

ปญัหา

สบัสนด้านการใช้

เครือ่งหมายทาง

จุดท่ีต้องการการ

พฒันา

กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์



กระบวนการ IEP

1 CS 0101บรกิารสอนเสรมิวชิาการ 2,000 ด.ญ. ... ไม่

สามารถเรียน

ทันเพือ่น

นักเรียนอ่ืน ๆ 

ในช้ันเรียนได้จึง

จ าเป็นต้อง

ได้รับการสอน

เสริมวิชาการ

นอกเวลาเรียน

ปกติจาก

ครผููส้อนท่ี

นักเรียน

ต้องการ

.......

.



 

 

                    

  ( Individual  Implementation   Plan : IIP ) 

ชื่อนักเรียน  ………………………………………………………….ระดับชั้น ...............................  

พัฒนาทักษะด้าน/วิชา    ............................................................................................................ 

เน้ือหา    ................................................................................................................................... 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม    ….................................................................................................. 

กิจกรรม...............................................................................................................................................  

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

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

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

แรงเสริม   ................................................................................................................................  

สื่อ   .......................................................................................................................................... 

การประเมินผล   .......................................................................................................................  

   วันเร่ิมต้นสอน      วันที่ .........   เดือน .........................  พ.ศ. ...............  

   วันสิ้นสุดการสอน  วันที่ .........  เดือน ........................  พ.ศ. …………. 

ผลการเรียน            ท าได้       ท าได้แต่ไม่แม่ย า      ท าไม่ได้เลย 

  ข้อสังเกต  

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                                      ...................................   สอน  

     

 



แผนการสอนรายบคุคล ( I I P )

ช่ือผูเ้รียน..........................................  ช้ัน................. 

ประเภทความพกิาร..........................

วิชา ..........................................

 เน้ือหา/ทักษะ จดุประสงค์ กิจกรรม ส่ือ ประเมินผล



IEP กลุ่มงานการศึกษาพเิศษ

สถาบันราชานกุลู

แบบ 0ne  Page



    แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล

 ( Individual  Education  Program  ( IEP )

ข้อมลูท่ัวไป HN ............................................... เริ่มใช้......................................

ส้ินสดุ ....................................

ช่ือ สกุล .................................. ช่ือเล่น................................... การวินิจฉัย ............................

เพศ  ชาย     หญิง IQ............ วัดเมื่อ.................. วันเดือนปีเกิด..........................

ช่ือสกุล  ผูป้กครอง ................. เบอร์โทร.................................. ท่ีอยู่........................................

ข้อควรระวัง

โรคร่วม ..................................

แพย้าระบ.ุ...............................

ข้อห้าม

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

ข้อมลูทางการศึกษา

ไม่เคยรับบริการ

 เคย ..................

ส่วนท่ี 1



ส่วนที ่2

ปัญหา/ความต้องการ/

ปัจจัยเส่ียง

เป้าหมายการดแูล แผนการดแูล

ส่วนที ่3

สรุปผลพฒันาการฟ้ืนฟูทางการศกึษาพเิศษ ผา่น   ไมผ่า่น

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

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

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

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

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



ส่วนที ่4

วันท่ี ความต้องการหลัง

จ าหน่าย

เป้าหมายการ

ดแูล

แผนการดแูลผูป่้วย / 

ครอบครัว

ส่วนที ่5
คณะผูจ้ดัท าแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล
หวัหนา้                                                       นาย/นาง/นางสาว.........................  ลายเซน็

ผูป้กครอง                                                    นาย/นาง/นางสาว......................... ลายเซน็

ครูประจ าโปรแกรม                                     นาย/นาง/นางสาว..........................ลายเซน็.............................

ครูทีส่อน                                                     นาย/นาง/นางสาว...........................ลายเซน็

ผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเดก็                                      นาย/นาง/นางสาว...................        ลายเซน็



แบ่งกลุ่มเขียนแผนIEPและแผนIIP



            

               อ.ณัชพร  ศุภสมทุร์

         มอืถือ 086-3612755

         ท่ีท างานสายตรง  02-2488938




