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คํานํา
โรคออทิสติกเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทําใหเกิด
ความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคมและดานภาษา และเกิดพฤติกรรมซํ้าๆ
หรื อ ความสนใจซํ้ า จํ า กั ด ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะเฉพาะของ
เด็กออทิสติก ในปจจุบันการชวยเหลือเด็กออทิสติกไดมีการพัฒนารุดหนาไป
อยางมาก การดูแลชวยเหลือ ไดแก การดูแลจากทีมแพทย การฝกกระตุน
พัฒนาการดานที่บกพรอง เชน การฝกพูด การฝกทักษะทางสังคม การปรับลด
พฤติกรรมทีเ่ ปนปญหา และการฟน ฟูทางการศึกษา ปญหาในการดูแลชวยเหลือ
เด็กออทิสติกสวนหนึ่งเกิดจากการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคออทิสติก
และการชวยเหลือดูแลที่ถูกตอง
ดังนั้นคูมือเลมนี้จึงเปนการรวบรวมความรูทั้งจากตําราและจากขอมูล
ที่ไดจากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผูปกครอง ครูและ
ครูการศึกษาพิเศษทีม่ ปี ระสบการณกบั เด็กออทิสติก โดยรวบรวมลักษณะอาการ
และปญหาพฤติกรรมที่พบบอยในแตละวัยและวิธีการแกไขพฤติกรรม รวมถึง
แนวทางการดูแลชวยเหลือทางการศึกษาและเทคนิคการสอนเด็กออทิสติกตางๆ
ทีง่ า ยตอการทีค่ ณ
ุ ครูจะนําไปปฏิบตั จิ ริง คณะผูจ ดั ทําหวังวาคูม อื เลมนีน้ า จะเปน
ตัวชวยที่ดีในการชวยคุณครูในการดูแลเด็กออทิสติกตอไป
คณะผูจัดทํา
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สารบัญ
รูจักและเขาใจเด็กออทิสติก
พฤติกรรมนาสงสัยวาเด็กอาจจะเปนโรคออทิสติก
โรคออทิสติกพบบอยแคไหน
โรคออทิสติกเกิดจากอะไร
โรคออทิสติกรักษาหายหรือไม
ใครสามารถชวยเหลือเด็กออทิสติกไดและชวยอยางไร
การชวยเหลือเด็กออทิสติก
ปญหาการเรียนรูของเด็กออทิสติก
ความพรอมหรือทักษะพื้นฐานที่ตองเตรียมกอนเขาเรียน
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติก
หลักสูตรสําหรับเด็กออทิสติก
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
การปรับหลักสูตรสําหรับเด็กออทิสติก
การเรียนรวมของเด็กออทิสติก
เทคนิคการสอน
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เด็กออทิสติก

รูจักและเขาใจเด็กออทิสติก
โรคออทิสติก (Autistic Disorder) หรือออทิสซึม เปนความผิดปกติ
ของสมองแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก โดยจะแสดงอาการผิ
าการผดปกตออกมา
ดปกติออกมา
ใน 3 ดานใหญๆ ไดแก
1. ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธกับผูอือ่นื
2. ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร
3. ความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม
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พฤติกรรมนาสงสัยวาเด็กๆ
อาจจะเปนโรคออทิสติก
สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมตอไปนี้
ในเด็กเล็ก
ความผิดปกติทางสังคมและ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น
• ไมตอบสนองตอผูอื่น
เชน เรียกชื่อแลวไมหัน
ไมสนใจฟงเวลาพูดดวย
• ไมมองหนาไมสบตา
เวลาคนพูดดวย
หรืออาจมองหนาสบตานอยมาก
• ชอบเลนกับสิ่งของ สนใจสิ่งของมากกวาคน
• ไมเขามาหาเพื่อใหกอด ไมเขามาคลุกคลีกับผูใหญ
• ชอบเลนคนเดียว ไมทาํ อะไรรวมกับคนอืน่ เชน เลนหรือฟงนิทาน
รวมกับเด็กคนอื่น
• ไมรูจักหนาที่ของสิ่งของ เชน เอาของเลนมาดมแทนที่จะเลน
เหมือนเด็กทั่วไป
• ไมเลนสมมุติ เชน เลนขายของ
เลนปอนขาวตุกตา หรือทําทาทาง
เลียนแบบผูใหญ
• ไมยิ้มให
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ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร
• ทําตาลอยหรือมองอยางไรจุดหมาย
• พูดชาหรือไมพูดเลย
• มีภาษาแปลก ๆ ที่คนอื่นฟงไมเขาใจ
• ชอบพูดทวนคําหรือประโยคที่คุณครูพูดไป
• ไมชี้นิ้วบอกเวลาอยากไดอะไร แตจะรองไหหรือดึงมือผูใหญ
ไปที่สิ่งนั้น
ความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม
• เฉยเมย ไมคอยแสดงอารมณ
• ไมรจู กั ปลอบ เชน ไมปลอบเวลาผูใ หญหรือเด็กคนอืน่ รองไหหรือเจ็บ
• ไมเขามาขอความชวยเหลือจากผูใหญเมื่อมีปญหาหรือไมมาให
ผูใหญปลอบใจ
• ปรับตัวตอสิ่งใหม ๆ ไดยาก เชน
รองไหเวลาเจอสถานการณหรือ
บุคคลที่ไมคุนเคย
• ชอบทําอะไรซํ้าๆ หากไปป
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคาเคยทํทํา
เคาจะหงุดหงิดอาละวาดด
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ในเด็กโต
• ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธกับผูอื่น
• ไมคอยสบตาเวลาพูดคุยดวย
• ชอบเก็บตัวหรืออยูตามลําพัง
• มักเลนคนเดียว
• ไมคอยมีเพื่อน
• เขากับเพื่อนไดยาก
• ไมมีเพื่อนสนิท
ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร
• สานตอบทสนทนาไมคอยได
ศะ พูดแบบขวานผาซาก
• ใชภาษาพูดที่ไมเหมาะกับกาลเทศะ
• ไมเขาใจคําพูดขําขัน อุปมาอุปมัย
ความผิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม
• ไมคอยเขาใจความรูสกึ คนอื่น
• ชอบคิดซํ้าซากหรือทําอะไรซํ้าๆ
• ไมคอยรูจักกาลเทศะ ทําอะไร
ที่ไมเหมาะสมกับสถานการณ
• ปรับตัวยาก
ขอสังเกต อาการทีก่ ลาวมาขางตนนีบ้ างอยางอาจพบได
ในเด็กปกติ แตก็จะเปนอยูชั่วคราวเทานั้น สวนเด็กออทิสติกจะมี
อาการหลายอยางพรอมกันและเปนอยูนาน
หากคุณครูสงสัยวาเด็กๆ ของเราเปนออทิสติกหรือไม
ควรพาเด็กไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหการวินิจฉัยที่ถูกตอง
และสามารถหาทางชวยเหลือที่เหมาะสมไดตั้งแตเนิ่นๆ
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โรคออทิสติกพบบอยแคไหน
ทําไมดูเหมือนมีเด็กเปนออทิสติกมากกวาในอดีต
ในอดีตโรคนี้พบเพียง 4 - 6 คนตอประชากร 10000 คนเทานั้น
แตการศึกษาวิจยั ในปจจุบนั พบวาอุบตั กิ ารณของโรคสูงขึน้ กลุม ทีม่ อี าการรุนแรง
พบในอัตรา 2 ตอประชากร 10000 คน แตกลุมที่มีอาการนอยพบ 1 - 2 คน
ตอประชากร 1000 คน หรือมากกวานั้น การที่จํานวนเด็กกลุมออทิสติกที่
เพิ่มขึ้นนี้ จึงเปนที่สงสัยวาเปนเพราะอะไร แตในขณะนี้ยังหาขอสรุปไมได
แตสันนิษฐานวาเนื่องมาจาก
- มีการเปลีย่ นแปลงเกณฑวนิ จิ ฉัยทีร่ วมเอาผูป ว ยทีม่ อี าการไมรนุ แรง
เพิ่มเขาไวดวยกัน
- พอแม บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย สังเกต
อาการออทิสติกไดมากขึ้นจากการตื่นตัวในความรูตามสื่อตางๆ
- ทารกทีค่ ลอดกอนกําหนดมีโอกาสรอดชีวติ จากการแพทยทที่ นั สมัย
มากขึน้ จึงพบเด็กทีม่ อี าการผิดปกติไดมากขึน้ เนือ่ งจากโรคออทิสติก
เปนโรคความผิดปกติที่เกิดจากสมอง
- โรคนี้มีอัตราสูงขึ้นจริง โดยอาจเกิดจากปจจัยทางสภาวะแวดลอม
บางอยาง ที่การวิจัยยังสรุปไมได
ทั้งหมดนี้ทําให โรคออทิสติกเปนหนึ่งในความผิดปกติทางพัฒนาการ
ที่พบบอยที่สุดในปจจุบัน
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โรคออทิสติกเกิดจากอะไร
โรคออทิ ส ติ ก เป น ความผิ ด ปกติ ข องสมองที่ เ ป น มาตั้ ง แต กํ า เนิ ด
นั ก วิ ท ยาศาสตร ไ ด พ ยายามทํ า การการศึ ก ษาวิ จั ย มาเป น ระยะเวลานาน
แตยังไมสามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได อยางไรก็ตามจากการวิจัยพบวาปจจัย
เหลานี้อาจเปนสาเหตุที่ทําใหสมองมีปญหา
1. การเจริญเติบโตของสมองผิดปกติขณะอยูในครรภ
2. สารเคมีบางอยางในสมองอาจผิดปกติหรือมีระดับไมสมดุล
3. โรคทางกายที่มีผลตอสมองเชนโรคลมชักบางชนิด
4. พันธุกรรม พบวาเปนสาเหตุสําคัญของโรคออทิสติก พบวาพี่นอง
ของเด็กออทิติกจะมีโอกาสเปนออทิสติกสูงกวาคนธรรมดาที่ไมมีพี่นองเปน
ออทิสติก ถึง 50 เทา
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โรคออทิสติกรักษาหายหรือไม
ในป จ จุ บั น ทางการแพทย ยั ง ไม มี วิ ธี ใ ดที่ จ ะรั ก ษาโรคออทิ ส ติ ก
ใหหายขาดได ในปจจุบันจึงสรุปวาโรคออทิสติกนี้เปนความผิดปกติทางสมอง
ที่ ไ ม ส ามารถรั ก ษาให ห ายขาดได อย า งไรก็ ต าม โรคนี้ ส ามารถดี ขึ้ น ได
ถาไดรับการชวยเหลือที่เหมาะสม เปาหมายของการรักษาอยูที่การกระตุน
และฟนฟูพัฒนาการในดานตางๆ ใหดีขึ้นจนใกลเคียงกับเด็กปกติมากที่สุด
และลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
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คุณหมอวินิจฉัยโรคนี้อยางไร
เมื่อเด็กๆ มาพบคุณหมอ คุณหมอจะทําการซักประวัติจากคุณพอ
คุณแม ตรวจรางกายและพัฒนาการของเด็ก และบางครั้งอาจมีการสงตรวจ
พิเศษ แตอยางไรก็ตามการวินจิ ฉัยโรคออทิสติกนีม้ อี ยูว ธิ เี ดียว คือ การซักประวัติ
รวมกับการสังเกตพฤติกรรมของเด็กโดยแพทยผเู ชีย่ วชาญ โดยคุณหมอจะตอง
สังเกตพฤติกรรมของเด็กอยางละเอียดและดูวาเด็กมีอาการครบตามเกณฑ
หรือไม การตรวจพิเศษอื่นๆ เปนเพียงการตรวจเพิ่มเติมวามีความผิดปกติ
อยางอื่นรวมดวยหรือไมเทานั้น
การจะวินิจฉัยไดเร็วหรือชาจึงขึ้นอยูกั บคุณพอคุณแมและคุณครู
หากพบวาเด็กของเรามีพฒ
ั นาการทีช่ า เกินไปหรือตางไปจากเด็กทัว่ ไป ก็ไมควร
นิ่งนอนใจ ดังนั้นสิ่งสําคัญคือ คุณพอคุณแมและคุณครูควรทราบพัฒนาการ
ปกติของเด็ก ซึง่ สามารถสรุปไดดงั ตารางตอไปนี้ (อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ 2545:
39 - 40)
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อายุ
4 – 6 สัปดาห
3 – 4 เดือน
5 เดือน
6 – 7 เดือน

9 – 10 เดือน

13 เดือน
15 เดือน
18 เดือน
21 – 24 เดือน
2 ป
3 ป

ขั้นตอนพัฒนาการที่สําคัญ
สิ่งที่เด็กควรทําได
ยิ้มใหแม
หันศีรษะไปตามเสียง
จับหรือถือวัตถุที่วางใหในมือ
ควาสิ่งของที่เห็น
เปลี่ยนของจากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง
เคี้ยวอาหารได
นั่งเอามือยันไวขางหนา
เวลานอนควํ่าจะยกศีรษะขึ้นไดเอง
ถือขนมกินเอง
ชี้ดวยนิ้วชี้
คลาน
เลนจะเอ บายบาย
ใหความรวมมือเวลาแตงตัว เชน ชูมอื ขึน้ เพือ่ ใสเสือ้
ยื่นเทาใหใสรองเทา
เดินไดเอง
พูดคําเดี่ยว ๆ ได 2 - 3 คํา
หยิบถวยขึ้นมาดื่มนํ้าเอง
บอกเมื่อจะฉี่
พูดเปนวลี (2 – 3 คําติดกัน)
ไมปสสาวะราดตอนกลางวัน
ไมปสสาวะราดตอนกลางคืน
แตงตัวเอง
ยืนขาเดียวได
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อายุ
2 – 6 เดือน
8 – 10 เดือน
1 – 1 ½ ป
2 ป
3 ป

พัฒนาการทางภาษา
สิ่งที่เด็กควรทําได
เลนเสียง และสงเสียงออแอกับตนเอง
เลนเสียงสูงตํ่า
เลียนเสียงพอแมหรือเสียงที่คุนเคย
ออกเสียงพยัญชนะ เชน ปา มา ได
พูดคําเดี่ยวที่มีความหมายอื่นๆ นอกจากปาปา
มามา
พูดคําเดี่ยวประมาณ 20 – 50 คํา
พูดวลีหรือประโยคสั้นๆ 2 – 3 คํา
พูดเปนประโยคยาวๆ ได

เด็กออทิสติกสวนใหญจะมีพฒ
ั นาการดานกลามเนือ้ และการเคลือ่ นไหว
เปนปกติ พัฒนาการดานที่ผิดปกติมักเปนพัฒนาการทางสังคมและภาษา เชน
ไมยิ้ม ไมเลนจะเอหรือบายบาย ไมพูด ฯลฯ หากพัฒนาการชาไปหมดทุกดาน
เด็กมักจะมีภาวะปญญาออนมากกวาจะเปนออทิสติก
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ใครสามารถชวยเหลือเด็กออทิสติกไดและชวยอยางไร
• ครอบครัว มีบทบาทสําคัญที่สุดในการสงเสริมพัฒนา รวมถึง
การปรับพฤติกรรม
• บุคลากรทางการแพทย เชน จิตแพทยเด็กและวัยรุน กุมารแพทย
นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบําบัด นักแกไขการพูด เปนตน เพือ่ การ
ชวยเหลือในกรณีทต่ี อ งทําการรักษาดวยยา กระตุน พัฒนาการดานตางๆ
การฝกพูด รวมไปถึงการปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและการ
ฝกทักษะทางสังคม
• บุคลากรทางการศึกษา เชน ครูการศึกษาพิเศษ ครูที่โรงเรียน
เปนตน เพือ่ ชวยเหลือในดานการจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
การชวยเหลือเด็กทีด่ ที สี่ ดุ คือ การรวมมือกันทัง้ ครอบครัว บุคลากร
ทางการแพทย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะสามารถชวยเหลือเด็ก
ไดอยางรอบดาน และเหมาะสมตามความตองการของเด็กแตละคน
ถาพบสิง่ ผิดปกติเหลานีม้ ากกวา 2 อยาง ใหนกึ ถึงโรคออทิสติก
และควรใหการชวยเหลืออยางเหมาะสมทันที พฤติกรรมทีผ่ ดิ ปกติ คือ
• ไมสนใจสิ่งแวดลอมและบุคคล เลนกับเด็กอื่นไมเปน
• ไมสามารถชี้นิ้วบอกความตองการได
• เลนสมมุมติไมเปน
• ไมสามารถมีพฤติกรรมแสดงความสนใจ
ใจ
รวมกับบุคคลอื่นได
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การชวยเหลือเด็กออทิสติก
โรคออทิ ส ติ ก เป น โรคที่ มี ลั ก ษณะแตกต า งกั น ได ม าก อาการมี
หลายอยางและความรุนแรงก็แตกตางกันไปตั้งแตนอยไปจนถึงขั้นรุนแรง
เช น ตั้ ง แต พู ด ไม ไ ด เ ลยไปจนถึ ง พู ด มากไม ห ยุ ด หรื อ มี ภ าวะป ญ ญาอ อ น
ชวยตัวเองไมไดไปจนถึงเรียนเกงจนสามารถจบปริญญาเอกได เราอาจแบง
อาการของโรคไดเปน 3 ระดับ คือ
รุนแรงนอย เด็กมักมีสติปญญาดี มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีพอใช
สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได บางรายเรียนไดสูงถึงปริญญาเอก
รุนแรงปานกลาง เด็กกลุม นีม้ พี ฒ
ั นาการทางสังคมและภาษาทีจ่ าํ กัด
เรียนหนังสือไมไดสูงเทากลุมแรก แตสามารถชวยตัวเองไดดีพอใช
รุ น แรงมาก เด็ ก กลุ ม นี้ มี ภ าวะป ญ ญาอ อ นร ว มด ว ย ภาษาและ
สังคมพัฒนาไดนอยมาก ชวยเหลือตนเองไมไดและตองมีผูดูแลไปตลอดชีวิต
แตนับวาโชคดีที่กลุมนี้พบไดไมมากเทาไร
คุณครูจะสอนเด็กออทิสติกอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับความสามารถในการ
ใชภาษาและระดับเชาวนปญญา โดยสามารถแบงกลุมออทิสติกไดดังนี้
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กลุม ที่ 1 ระดับเชาวนปญ
 ญา (IQ) สูงกวา 60 และมีความคลองแคลว
ในการใชภาษาพูด กลุม นีม้ กั มีทกั ษะการมองดี มีการกระตุน ตนเองนอย อาจมี
ความบกพรองทางสังคมหลายอยางซึง่ สามารถพัฒนาใหดขี นึ้ ได แตยงั มีปญ
 หา
การเชื่อมโยงความรูไปใชกับบริบทอื่น กลุมนี้เปนออทิสติกที่มีศักยภาพสูง
การจัดการศึกษาควรจัดใหเรียนในหองเรียนทั่วไป โดยมีผูชวยครู มีการปรับ
สภาพแวดลอม มีการใชเครือ่ งชวยตามความจําเปน และมีการสอนเปนกลุม เล็ก
เปนบางครั้ง
กลุมที่ 2 ระดับเชาวนปญญา (IQ) สูงกวา 60 และมีปญหาใน
การสื่อสาร มีภาษาพูดแตนอยกวาวัย มักมีชองวางมากระหวางภาษาพูดกับ
ความเขาใจภาษา มักไวตอการรับรูเสียง มีการกระตุนตนเอง มีความสนใจสั้น
ทักษะการมองดีและมักแยกตัว การจัดการศึกษาควรจัดใหเรียนในหองเรียนทัว่ ไป
โดยมีผชู ว ยครู มีการปรับสภาพแวดลอม มีการใชเครือ่ งชวยตามความตองการ
และมีการสอนเปนกลุมเล็ก
กลุมที่ 3 ระดับเชาวนปญญา (IQ) ตํ่ากวา 60 และมีการใช
ภาษาพูด แตมกั มีลกั ษณะพูดตาม มีการกระตุน ตนเอง สมาธิไมดี มีความบกพรอง
ปานกลาง การจัดการศึกษาควรจัดใหเรียนในหองพิเศษภายในโรงเรียนเรียน
รวมและมีการสอนแบบหนึ่งตอหนึ่งดวย
กลุมที่ 4 ระดับเชาวนปญญา (IQ) ตํ่ากวา 60 และไมใชภาษาพูด
ใชภาษานอยมาก สนใจสิ่งที่เคลื่อนไหว ไวตอการรับรูเสียง ไมสนใจผูคน
มีความบกพรองรุนแรง การจั
ดการศึกษาควรจัดการศึกษาพิเศษและสอนแบบ
รจดการศกษาควรจดการศ
หนึ่งตอหนึ่ง
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ปญหาการเรียนรูของเด็กออทิสติก
1. ป ญ หาระยะความสนใจสั้ น เด็ ก ออทิ ส ติ ก มั ก มี ป ญ หาเรื่ อ ง
การคงความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปลี่ยนความสนใจบอย ดึงความสนใจ
ใหมาสนใจสิ่งที่ครูกําลังสอนไดยาก โดยเฉพาะเด็กออทิสติกที่มีอายุนอยกวา
5 ป พบวามีพฤติกรรมที่ไมอยูนิ่ง มีการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกายมาก
ผิดปกติ เปนการเคลือ่ นไหวทีป่ ราศจากจุดมุง หมาย วอกแวกงายตอสิง่ แวดลอม
รอบตัวเขา
2. ปญหาในการสือ่ ความหมายและภาษาของเด็กออทิสติก เด็กออทิสติก
จะมีปญหาในการสื่อสาร ไมสามารถเขาใจ ความหมายของคําพูดหรือคําสั่ง
ไดดเี ทากับเด็กปกติวยั เดียวกัน มักถามคําถามทีซ่ าํ้ ซาก และไมสนใจในคําตอบ
มีภาษาพูดของตนเองที่คนทั่วไปไมเขาใจ
3. เด็กเรียนรูผานตัวหนังสือหรือการสอนบรรยายไดไมดี แตเด็ก
จะจําไดดเี มือ่ เห็นเปนภาพ เด็กสามารถจําบุคคล
ได โ ดยการจดจํ า เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดต า งๆ
เพราะเด็กจะจําสิ่งตางๆ เปนภาพ การใชภาพ
ที่เหมือนของจริงประกอบการสอน จะไดผล
ดีกวาการสอนดวยคําพูดอยางเดียว เด็กจะ
เรียนรูไดดีจากรูปธรรมมากกวานามธรรม
4. เด็ ก จะขาดความสามารถในการ
สร า งจิ น ตนาการ เด็ ก จะมี ก ารเล น ที่ ซ้ํ า ๆ
ติดตอกันอยูตลอดเวลา เด็กออทิสติกจะเลน
สมมติไมเปน การเลนสมมตินน้ั เปนการพัฒนาการ
ที่ ผ สมผสานกั น ระหว า งความนึ ก คิ ด และ
การสื่ อ ความหมาย ซึ่ ง จะแก ไ ด ย าก ที่ เ คย
ใช ไ ด ผ ลดี คื อ การวาดภาพเหมื อ นของจริ ง
และการเชิ ด หุ น ในการเล า นิ ท านจะช ว ยให
เด็กออทิสติกเลนโดยการสมมติไดดีขึ้น
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5. เด็ ก มี ป ญ หาในการแสดงออกด า นอารมณ เด็ ก จะไม ส ามารถ
แสดงสีหนาหรือทาทางใหเห็นชัดเจนวามีความสุขหรือมีอารมณเศราหรือ
มี ค วามกลั ว หรื อ อารมณ โ กรธ เด็ ก จะยิ้ ม ไม เ ป น บางคนร อ งไห โ ดยไม มี
นํ้าตา หรือแสดงอารมณไมสมเหตุสมผล ผูฝกสอนเด็กควรยิ้มใหเด็กบอยๆ
แสดงสีหนาใหเด็กเห็นวาเรายินดี เมื่อเขากระทํากิจกรรมที่สอนได พรอมทั้ง
กลาวชมหรือตบมือให

ความพรอมหรือทักษะพื้นฐานที่ตองเตรียมกอนเขาเรียน ไดแก
1. ความพร อ มด า นสั ง คม เด็ ก ออทิ ส ติ ก มี ป ญ หาในการสร า ง
สั ม พั น ธภาพต อ ผู อื่ น และมี ป ญ หาด า นการสื่ อ สาร สิ่ ง ที่ ต อ งฝ ก เพื่ อ เพิ่ ม
ความพรอมดานสังคมไดแก การสบตา การทักทาย (สวัสดี) รูจักการรอคอย
การแบงปน รูจักชื่อตนเอง รูจักคนในครอบครัว ทําตามกฎระเบียบ มารยาท
งายๆ
2. ความพร อ มด า นพฤติ ก รรม เช น ไม ลุ ก ออกจากที่ นั่ ง บ อ ย
ใหความรวมมือทํากิจกรรมรวมปฏิบัติงานจนสําเร็จ
3. ความพร อ มด า นการสื่ อ ความหมาย เช น รู จั ก สิ่ ง แวดล อ ม
ชือ่ สิง่ ตางๆ การทําตามคําสัง่ ได พูดโตตอบสัน้ ๆ กับเพือ่ นไดหรือสามารถสือ่ สาร
โดยใชภาษาทาทาง/รูปภาพได
4. ความพรอมดานทักษะการชวยเหลือตนเอง เชน การเขาหองนํ้า
การแตงกาย การรับประทานอาหาร เปนตน ทักษะการชวยเหลือตนเอง
เปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหเด็กสามารถพัฒนาทักษะอืน่ ๆ ควบคูไ ปดวยและทําให
เด็กเกิดความภูมิใจในตนเอง อยูรว มในสังคมไดอยางมีความสุข
5. ความพรอมดานสติปญญาและวิชาการ เชน การรูจักสี จํานวน
ขนาด การจัดหมวดหมู จําแนกประเภท การลากเสนตรง ระบายสีอยูในกรอบ
เขาใจภาษาโตตอบงายๆ
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การจัดการศึกษา

สําหรับเด็กออทิสติก

เด็กออทิสติกประมาณ 70% มีภาวะบกพรองทางสติปญญารวมดวย
แตกจ็ ะมีบางสวนทีม่ คี วามสามารถพิเศษในบางดาน จะเห็นไดวา เด็กออทิสติก
แตละคนมีอาการแตละดานมากนอยแตกตางกันไป ฉะนั้นการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กออทิสติกควรเปนแบบหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individualized
Education Program,IEP)

หลักสูตรสําหรับเด็กออทิสติก
หลักสูตรสําหรับเด็กออทิสติกควรมุงขจัดความบกพรองของบุคคล
ประเภทนี้ แ ละในขณะเดี ย วกั น ก็ มุ ง ให เ ด็ ก มี โ อกาสเรี ย นร ว มกั บ เด็ ก ปกติ
ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ดังนั้นหลักสูตรในระดับประถมศึกษา จึงเนน
พัฒนาการเต็มที่ สวนในระดับมัธยมศึกษาจะเนนความสามารถของเด็ก และ
มุงใหเด็กแสวงหาความรูและพัฒนาทักษะตางๆ ของตนเองใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได (ผดุง อารยะวิญู. 2533 ใน ณัชพร นกสกุล. 2554: 42)
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หลักการจัดหลักสูตรสําหรับเด็กออทิสติก
1. เปนการจัดประสบการณที่มุงใหเด็กออทิสติกสามารถดํารงชีวิต
ประจําวันไดอยางมีความสุข
2. เปนการพัฒนาเด็กโดยองครวมทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ
สังคมและสติปญญา ผานกิจกรรมการเลนใหเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและ
ความแตกตางระหวางบุคคล
3. เป น การจั ด ประสบการณ ที่ มุ ง ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก ได รั บ
การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
4. ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กออทิสติก
เนือ้ หาของหลักสูตร เนือ้ หาแบงออกเปน 9 ทักษะ และกิจกรรมเสริม
พิเศษ 1 กิจกรรม ดังนี้
1. ทักษะความตั้งใจ หมายถึง ความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
2. ทักษะการเลียนแบบ หมายถึง การกระทําตามพฤติกรรมของผูอ นื่
ตั้งแตพฤติกรรมงายๆ ไปจนถึงพฤติกรรมที่ซับซอน
3. ทั ก ษะการรั บ รู หมายถึ ง กระบวนการแปลความหมายและ
การตอบสนองตอสิ่งเราที่มากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5
4. ทักษะการชวยเหลือตนเอง หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันในดานตางๆ
5. ทักษะดานสังคม หมายถึง การมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคล
กลุมรวม
6. ทักษะกลามเนือ้ มัดเล็ก หมายถึง การทํางานของมือ การประสาน
สัมพันธระหวางตากับมือ
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7. ทักษะกลามเนื้อมัดใหญ หมายถึง การใชกลามเนื้อสวนตางๆ
ของรางกายในการเคลื่อนไหวอยางมีสมดุล
8. ทักษะพื้นฐานทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในการสังเกต
เปรียบเทียบ จําแนก ความเขาใจการคิดอยางมีเหตุผล ลีลามือ จํานวน
สัญลักษณ
9. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง ทักษะการรับสงขอมูลโดยใชสีหนา
ทาทาง คําพูด เพื่อสื่อความตองการของตนและรับรูความตองการของ
บุคคลอื่น
10. กิ จ กรรมเสริ ม พิ เ ศษ หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม
และพัฒนา ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยจัดเปนกิจกรรม
บูรณาการและ/หรือกิจกรรมเฉพาะตามศักยภาพของแตละบุคคล เชน กิจกรรม
ศิลปะ กิจกรรมดนตรี พลศึกษา นันทนาการ ทัศนศึกษา เปนตน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปรับหลักสูตรสําหรับ
เด็กออทิสติก มีดังนี้
1. หลักสูตรควรไดรับการปรับใหสอดคลองกับความตองการและ
ความสามารถของเด็ก
2. หลั ก สู ต รไม ค วรเน น เฉพาะวิ ช าการ ควรเน น ทั ก ษะที่ ช ว ยให
เด็กสามารถดํารงตนในสังคมไดโดยไมจําเปนตองอาศัยความชวยเหลือจาก
บุคคลอื่น กิจกรรมทั้งหลายที่คนปกติปฏิบัติในการดํารงชีวิตในสังคม ควรทํา
การสอนเด็กออทิสติกดวย เชน ทักษะในการขึ้นรถประจําทาง การจายตลาด
การไปรวมงานสังสรรค ฯลฯ
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3. การตอบสนองความตองการของเด็กออทิสติก เนือ่ งจากเด็กออทิสติก
มีปญหาหลายดาน ทั้งดานการแพทย ดานสังคม ดานความคิด ความทรงจํา
ดานการพูดและภาษา ดานการปรับตัว ดานพฤติกรรม การจัดการเรียน
การสอนจึงควรประกอบดวยบริการในหลายๆ ดาน จึงตองมีการวางแผนโดยอาศัย
ความรวมมือจากบุคลากรหลายฝาย การจัดบริการจึงจะบรรลุเปาหมาย
4. การชวยเหลือเบื้องตนที่เด็กควรไดรับ คือ ความชวยเหลือในดาน
การสือ่ สารและการปรับพฤติกรรม ซึง่ สวนมากมุง ขจัดความกาวราว การปรับตัว
ตลอดจนทักษะในการเขากับคนอื่นๆ ของเด็ก
5. การทํ า งานเป น ที ม ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษคนเดี ย วไม ส ามารถ
ชวยเหลือเด็กไดเต็มทีแ่ ละเด็กจําเปนตองไดรบั บริการหลากหลาย จึงตองมีทมี
ซึ่ ง ประกอบด ว ย ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษที่ ส อนเด็ ก ปกติ นั ก แก ไขการพู ด
นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา จิตแพทย นักกายภาพบําบัด และบุคลากร
ทางการแพทยที่จําเปนอื่นๆ
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การเรียนรวมของเด็กออทิสติก
เด็กออทิสติกจะมีความแตกตางเฉพาะบุคคล การจัดการเรียนการสอน
จึงจําเปนตองมีความยืดหยุนสูง ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนจะตอง
คํานึงถึงวิธกี ารเรียนรูข องเด็กเปนสําคัญ การสอนใหเด็กออทิสติกเกิดการเรียนรู
มีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคและพัฒนาเต็มศักยภาพไดนนั้ คุณครูตอ งมีเจตคติทดี่ ี
ทัง้ ตอเด็ก และสรางเจตคติทางบวกของเด็กตอคุณครูโดยใหความรัก ความอบอุน
ความเขาใจ การยอมรับนับถือ คลุกคลีกับเด็กและสรางสัมพันธภาพที่ดี
ต อ กั น จนเป น ที่ ย อมรั บ ของเด็ ก จึ ง จะเอื้ อ ให เ ด็ ก ยอมรั บ การเรี ย นรู ต า งๆ
ตามจุดมุง หมายทีก่ าํ หนด และยึดหลักการสอน ดังนี้ (Buffington, McClannahan
and Poulson, 1998; Faherty, 2000; Larkey, 2005)
1) สอนเปนรายบุคคล และสอนตามระดับความสามารถ
2) สอนจากงายไปยาก หรือสอนจากสิ่งใกลตัวไปหาไกลตัว
3) สอนโดยใชหลัก 3 R’s คือ
Repetition คือ สอนซํ้าไปซํ้ามา และใชเวลาสอนมากกวาปกติ
Relaxation คือ สอนแบบไมตึงเครียดนัก เชน เปลี่ยนกิจกรรม
จากวิชาการเปนกิจกรรมนันทนาการสลับไปมา
Routine คื อ กํ า หนดกิ จ กรรมให เ ป น กิ จ วั ต รประจํ า วั น
เหมือนๆ กันทุกวัน เพื่อไมใหผูเรียนเกิดความสับสน
4) สอนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง
5) ใชเวลาทําแตละกิจกรรมไมควรเกิน 15-20 นาที
6) เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรมอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย
การวิ เ คราะห ง านกระตุ น เตื อ น การตะล อ มกล อ มเกลา แรงจู ง ใจและ
การใหรางวัล การเลียนแบบการลงโทษ เปนตน
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เทคนิคการสอน
เทคนิคการสอนตาง ๆ ประกอบดวย
1. การวิ เ คราะห ง าน เป น การจํ า แนกเนื้ อ หาที่ จ ะสอนออกเป น
ขั้นตอนยอยๆ หลายขั้นตอน และจัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก พรอมทั้ง
กํ า หนดจุ ด ประสงค เชิ ง พฤติ ก รรมของแต ล ะขั้ น ตอนอย า งครบถ ว น เช น
การใชโทรศัพทประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ คือ การหาหมายเลขโทรศัพท
การจําหมายเลขโทรศัพทได การมองเห็นความเหมือนกันระหวางตัวเลข
ในสมุดโทรศัพทและตัวเลขบนแปนหมุน การหมุนหมายเลขโทรศัพทและ
การพูดคุยโทรศัพท เปนตน ในการสอนครูตอ งสอนทักษะทีละอยางตามลําดับ
ความยากงาย
2. การกระตุ น ให เ ด็ ก ทํ า ตาม หมายถึ ง การกระตุ น เด็ ก ในขณะ
ประกอบกิจกรรมการเรียนเพื่อใหเด็กเรียนรูไดดีขึ้น เมื่อการเรียนรูเกิดขึ้นแลว
ครูอาจลดการกระตุนลง เมื่อพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กคงที่แลว ครูจึงหยุด
กระตุนการกระตุนอาจทําไดหลายทาง เชน การกระตุนทางรางกาย วาจา
การเนนและการเลียนแบบ
2.1 การกระตุนทางกาย เปนการชวยเหลือในการเคลื่อนไหว
เชน การเอื้อมมือ เมื่อเด็กหยิบของไมถึง ครูชวยอุมเด็กขึ้น
จนเด็กหยิบของได เปนตน หรือการจับมือเด็กเขียนหนังสือ
ในครั้ ง แรกครู ค วรจั บ มื อ เด็ ก แล ว ลากเส น เป น ตั ว อั ก ษร
ครัง้ ตอๆ ไปครูลดความชวยเหลือลง ครูอาจเพียงแตจบั มือเด็ก
และลากเสนเอง เมือ่ เด็กเขียนไดดแี ลวครูใหเด็กเขียนหนังสือ
โดยไมตองจับ
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2.2 การกระตุนทางวาจา คือการใชคําถาม โดยครูใชศัพทที่สั้น
กระทัดรัด หรือการกระตุนเด็กโดยใชเสียง เชน ในการเรียน
เรื่องสี ครูสอนไปแลว 3 สี คือ สีนํ้าเงิน แดง เหลือง แตเด็ก
ตอบสีเหลืองไมได เมื่อครูถามวานี่สีอะไร แลวเด็กไมตอบ
หรือตอบไมได ใหครูบอกวา สีเหลือง ดวยเสียงที่ชัดเจน
อย า งช า ๆ ครู จ ะถามเช น นี้ ซํ้ า หลายครั้ ง และช ว ยตอบซํ้ า
หลายครั้ง ในการตอบครั้งตอๆ ไป ตอมาครูจะลดความดัง
ของเสียงลงทีละนอยจนไมมีเสียงเลย
2.3 การเนน เปนการเนนดวยเสียงหรือดวยเสนก็ได การเนน
ดวยเสียง ไดแก การเปลงเสียงคําตอบดังๆ เปนตน การเนน
ดวยเสน เชน ขีดเสนรอบสิง่ ทีเ่ ปนอันตรายแลวอธิบายเด็กให
เขาใจจนกระทั่งเด็กเขาใจดีแลว จึงลบเสนออก เปนตน
2.4 การใชบัตรคําสั่ง หรือบัตรเตือนในการกระตุนเตือน ติดตาม
โตะหรือประตูหองเรียน
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3. การฝกใหทําตามคําสั่ง เด็กออทิสติกบางคนเรียนรูไดโดยการ
ใชทักษะนี้ เชน การใชคําสั่ง “เริ่มทํางาน พรอมกับชี้มือไปที่งานที่ตองการ
ใหเด็กทํา หรือครูใชคําสั่ง “มองหนาครู” โดยชี้มาที่ดวงตาของครู
ในการสัง่ แตละคําสัง่ ครูจะตองรอดูพฤติกรรมความสนใจของเด็ก และ
ควรใหสิ่งเสริมแรงกับเด็ก
ตัวอยาง
- เมือ่ ครูสงั่ ใหมองตาแลวเด็กพยายามเงยศีรษะขึน้ ครูจะใหแรงเสริม
โดยการชวยจับคางของเด็กขึ้น เพื่อใหเด็กสนใจมองตาครู
- ในเด็กที่มีความสนใจเพิ่มขึ้นแลว การออกคําสั่งจะเปนการเพิ่ม
ความสามารถของเด็ก เชน “หยิบสีแดงมาใหครู” หรือ “หยิบของ
ลงกลอง”
- ถาเด็กตอบสนองตอคําสัง่ ไมถกู ตองครูควรใหการกระตุน เตือน เชน
จับมือทํา ใชคําถาม ใหเด็กสามารถทํากิจกรรมจนเสร็จ
การใหสง่ิ เสริมแรงเปนสวนประกอบหนึง่ ของการฝกใหทาํ ตาม เมือ่ เด็ก
มีการสรางพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือมีความพยายามในการสรางรูปแบบ
พฤติกรรมเปาหมาย ครูควรเสริมแรงทันที ในขั้นแรกสิ่งเสริมแรงที่เลือก
ควรมีลกั ษณะเปนของทีร่ บั ประทานไดหรือสามารถสัมผัสได แลวจึงเปนสิง่ เสริมแรง
ทางสังคม เชน การชมเชย การลูบศีรษะ เปนตน
4. การเลียนแบบ ในระยะแรกๆ เด็กจะเลียนแบบแม ตอมาเด็กจะ
เลียนแบบเพือ่ นหรือบุคคลทีต่ นชอบ ซึง่ ไดแกครู ดังนัน้ ครูจงึ ตองทําแบบอยาง
ใหเด็กดู เพื่อใหเด็กทําตามซํ้าทีละขั้นตอน และชวยเหลือเทาที่จําเปน
5. การสั่งใหเด็กทําอะไร ควรเปนคําสั่งงายๆ ขอความสั้นๆ และ
เปนคําสั่งเดียว คําพูดตองไมซับซอน บางครั้งตองทําทาทางประกอบใหเด็ก
ไดเห็น หรือทําเปนตัวอยางใหดู เด็กจึงจะทําตามได จนเด็กปฏิบัติตามได
จึงเพิ่มคําสั่งใหยาวขึ้น
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6. เทคนิคเพื่อชวยลดปญหาระยะความสนใจสั
หาระยะความ
้น
ครูผสู อนจะตองมีความเขาใจพฤติกรรมของเด็กออทิสติก
โดยดู จ ากการตอบสนอง เช น ครู ใ ห เ ด็ ก ร อ ยลู ก ป ด
จํานวน 5 ลูก เด็กทําได 1 ลูก แลวทําทาจะลุ
จะ กหนี ครู
จะต อ งรี บ ช ว ยจั บ มื อ เด็ ก ให ห ยิ บ ลู ก หนึ่ ง ร อ ยในเชื อ ก
ตอไป ถาเด็กยินยอมใหจบั มือทําจะตองชมเชยท
งชมเชยทุกครัง้ เปน
การกระตุนใหเด็กทําเองในครั้งตอไป การจัดที่นั่งใหเด็กควรเปนที่ที่เด็ก
ลุกลําบาก เชน ใหเด็กนั่งอยูในมุมจํากัด หรือโตะที่ประกอบเปนครึ่งวงกลม
โดยให เ ด็ ก นั่ ง ตรงกลาง ห อ งควรเงี ย บ ไม มี ค นพลุ ก พล า น ซึ่ ง จะทํ า ให
เด็ ก วอกแวกง า ย ควรสอนให เ ด็ ก ทํ า กิ จ กรรมเฉพาะของแต ล ะคนก อ น
เมื่อเริ่มยินยอมทําตามไดนานขึ้นจึงจัดใหทํากิจกรรมเปนกลุม
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7. การสอนภาษาแบบบูรณาการ
เปนการพัฒนามาจากแนวความคิดทีว่ า เด็กจะสนใจใชภาษาในกิจกรรม
ตางๆ ซึ่งเปนการพัฒนาการเรียนรูทางภาษาและสงเสริมใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ดานการสื่อสารผานการนําไปใช โดยเด็กจะเรียนรูทักษะภาษา ผานการฝกฝน
และสถานการณตามสภาพจริงในสังคม เชน กิจกรรมสรางประสบการณ
ทางภาษา
กิจกรรมสรางประสบการณทางภาษา
ประโยชน
1. เด็กมีความเขาใจคําศัพท มีการใชประโยคอยางเหมาะสม
2. มี ม โนมติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวต า งๆ ซึ่ ง ประสบการณ เ หล า นี้
เปนพื้นฐานการสรางประสบการณทางภาษาในเด็กออทิสติก
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3. เปนการบูรณาการพัฒนาการทักษะการอานพรอมกับ การฟง
การพูด การเขียน
จุดประสงค
เปนการใหความสําคัญกับทักษะหลายดานรวมกัน คือ องคประกอบ
ของภาษา พฤติกรรม การคิด และควรเลือกหวขอทีเ่ ด็กกําลังสนใจหรือสิง่ ทีอ่ ยู
ในกิจวัตรประจําวันของเด็ก เชน การทํางานของเครื่องยนต การรับประทาน
อาหารในรานอาหาร ความรูสึกที่มีตอผิวสัมผัสตางๆ หรือกิจกรรมที่ทํากลาง
วันและกลางคืน
ลักษณะกิจกรรม
1. ในเด็กทีม่ คี วามสามารถดานการเขียน เด็กจะเขียนตามประสบการณ
มาสงครูได เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนอาน การสะกดคํา พัฒนาการทางภาษา
และกิจกรรมพัฒนาการเขียน
2. ในเด็กที่มีความสามารถในคัดลอก ครูควรใหเด็กคัดลอกโดยใช
ภาษาของตนเอง
3. ในเด็ ก ที่ มี ค วามสามารถทางภาษาอยู ใ นระดั บ ตํ่ า หรื อ ยั ง ไม มี
ภาษาพูด ใชบัตรรูปภาพเรียงลําดับเปนเรื่องราวตามลําดับกิจกรรมที่ผานมา
พรอมกับการสอนเกี่ยวกับลําดับ “กอน” “หลัง” การสอนโดยใชรูปภาพนั้น
เปนการสรางความเขาใจภาษา ขณะทีเ่ ด็กใชรปู ภาพ ครูจะออกเสียงใหเด็กไดยนิ
พรอมกับยกรูปภาพนั้นไวขางๆ ริมฝปาก เด็กจะพยายามเลียนเสียงพรอมกับ
มองรูปภาพไปดวย
นอกจากนี้กิจกรรมสรางประสบการณทางภาษายังมีประโยชนอีก
หลายอยาง เชน ในเด็กที่เริ่มมีความพรอมในการอาน ครูควรใชสัญลักษณ
หรือรูปภาพควบคูก บั คําศัพทกอ นเพือ่ สรางความเขาใจภาษา จากนัน้ จึงพัฒนา
เปนการพูดวลี พูดเปนประโยค พูดเรือ่ งความยาวหนึง่ ยอหนา และเลาเรือ่ งสัน้ ๆ ได
รูปแบบการสรางเรื่องราวนั้นครูอาจใหโอกาสเด็กในการเลือกวาจะเลาเรื่อง
ใหครูฟงโดยตรง การอัดเทป หรือการอัดวีดีโอเทป
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8. การสอนตามโอกาส
การสอนตามโอกาสหรื อ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น การสร า งโอกาส
ในการเรียนการสอนผานกิจกรรมระหวางวันของเด็ก เปนการสอนตามสภาพ
แวดลอมที่เปนธรรมชาติ ผานสื่อการเรียนการสอน เด็กจะสามารถเชื่อมโยง
สิง่ ทีเ่ รียนไปสูส งั คมไดงา ย ในเด็กออทิสติกทีพ่ ฒ
ั นาการภาษาลาชาอยางรุนแรง
ครูตอ งใหกาํ ลังใจและกระตุน ใหนกั เรียนทําตามหรือใชรปู ถายขนาดเทาของจริง
ขนาดใหญประกอบการสอน ขัน้ ตอนการสอนตามโอกาส แบงได 3 ขัน้ ตอน คือ
1) สังเกตวาเด็กสนใจสิ่งของหรือสื่อการสอนใดเปนพิเศษ
2) เลือกวัตถุประสงคเพียงขอเดียว โดยพยายามเพิ่มความสนใจ
สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ของเด็ ก ให น านขึ้ น พยายามรอการตอบสนองจากเด็ ก ซึ่ ง
อาจจะเปนภาษาพูด การชําเลืองตามองในระยะเวลาอันสั้น การจองมอง
เปนเวลานาน หรือการแสดงในลักษณะอืน่ ๆ แตถา เด็กไมสนใจ ครูควรใชการสัมผัส
รวมดวย เชน การแตะแขน การจับมือทํา
3) การเพิ่มความสนใจ เและกระตุนใหเกิดการสนทนาสั้นๆ เชน
ถานักเรียนถือรถของเลนสีนํ้าเงิน ครูควรพูดแสดงความสนใจ “รถสีนํ้าเงิน”
หรือ “ยางรถสีนํ้าเงิน” การกระตุนเตือนนั้นเริ่มจากการใชเสียงเพื่อใหเด็ก
แสดงพฤติกรรมหรือเปลงเสียงออกมา การกระตุน เตือนขัน้ สูง คือ กระตุน ใหเด็ก
บอกความตองการ
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9. การสอนรวมกับกิจกรรมที่ทําเปนประจํา
การปฏิ บั ติ ร ว มกั บ กิ จ กรรมที่ ทํ า เป น ประจํ า คื อ กิ จ กรรมประจํ า
ในสังคมซึง่ เปนสิง่ ทีเ่ ด็กคุน เคยและเรียนรูไ ดดี ซึง่ จะมีการเตรียมบทไวลว งหนา
ทัง้ บทพูดและการแสดงออก เปนการฝกใหเด็กไดฝก ฝนทักษะทีต่ งั้ เปาหมายไว
เชน กิจกรรมการเตรียมอาหาร การเดินทางไปดูหนัง การรับประทานอาหาร
ในรานอาหาร การซื้อของในหางสรรพสินคา ไปจนถึงการเลนกีฬาเปนทีม
การสอนรวมกับกิจกรรมที่ทําเปนประจํานี้ ทําใหเด็กเรียนรูอยางมี
ความหมายและจดจําผูที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรมได เชน เด็กจะสามารถ
จดจําเพื่อนๆ และการสนทนาที่สนุกสนานได การจายเงินในรานขายของ
เปนการสรางโอกาสใหเด็กเรียนรูชุมชนรวมกับบุคคลอื่นๆ ครูควรเริ่มให
เด็กรับผิดชอบบทบาทงายๆ มีเปาหมายเฉพาะเจาะจง ตามระดับอายุและ
ความสามารถในการมีสวนรวมของนักเรียนแตละคน
10. การสอนเรื่องราวทางสังคม
เรื่องราวทางสังคมเปนการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติก
คลายเปนหนังสือเลมเล็กที่อธิบายสถานการณสังคมและการตอบสนองที่
เหมาะสม จัดทําขึ้นเพื่อสอนพฤติกรรมเฉพาะบุคคล โดยมีโครงสรางของ
เรื่องราว ดังนี้
1) ประโยคอธิบาย เปนประโยคทีใ่ หขอ มูลเกีย่ วกับบุคคล สิง่ แวดลอม
และการกระทํา เชน ครูกําลังสอนหนังสือ
2) ประโยคชี้ทาง โดยอธิบายพฤติกรรมตอบสนองที่เหมาะสม
เชน นักเรียนตั้งใจฟง
3) ประโยคมุมมอง เปนการบอกเอกลักษณ ความรูสึกและปฏิกิริยา
ยอนกลับของบุคคลอื่น เชน นักเรียนทุกคนไดรับรางวัล
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การสรางเรื่องราวทางสังคม มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1) เลื อ กพฤติ ก รรมทางสั ง คมที่ ต อ งการเพิ่ ม ปฏิ สั ม พั น ธ ท างบวก
หรือการสรางโอกาสการเรียนรูส งั คมแกนกั เรียน วิเคราะหงานทีเ่ ปนพฤติกรรม
โดยแบงขั้นตอนออกเปนขั้นตอนยอยๆ เพื่อใหประสบความสําเร็จไดงาย
2) อธิบายความหมายพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือสถานการณปญหา
ใหชัดเจน
3) บันทึกความถี่ของพฤติกรรมเปาหมายในชวง 3 - 5 วัน กอนใช
การสรางเรื่องราวทางสังคม
4) เขียนเรื่องราวทางสังคมสั้นๆ โดยใชประโยคทั้งสามประเภท
5) นําเสนอเรื่องราวทางสังคม
6) ใชรูปถาย รูปวาดหรือรูปภาพ มาประกอบเรื่องราวทางสังคม
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ตัวอยางเรื่องราวทางสังคม

ข อ ควรระวั ง ในการให นิ ย ามพฤติ ก รรมเป า หมาย หรื อ เลื อ ก
สถานการณที่เปนปญหา ไมควรแคบเกินไปเพราะจะทําใหเด็กไมสามารถ
เชื่อมโยงทักษะไปสูสถานการณอื่นๆ ได
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7) อานเรื่องราวทางสังคมและพฤติกรรมที่ตองการแกนักเรียนและ
นํามากําหนดไวในตารางกิจกรรมของเด็กทุกวัน สําหรับนักเรียนทีม่ คี วามสามารถ
ดานการอาน นักเรียนสามารถอานเรื่องราวที่เปนพฤติกรรม เปาหมายได
หลายๆ ครั้ง หลายๆ เวลา และสามารถรวมแลกเปลี่ยนเรื่องราวทางสังคม
ของตนเองกับเพื่อนๆ ได แตสําหรับนักเรียนที่มีขอจํากัดดานการอานแลว
นักเรียนจะเปนผูฟงครูหรือผูที่เกี่ยวของอานใหฟง โดยครูหรือผูที่เกี่ยวของ
ควรอานดวยเสียงดังและชัดเจนพอที่เด็กจะไดยินและเขาใจ
8) การบันทึกขอมูลหลังใชเรือ่ งราวทางสังคม เปรียบเทียบขอมูลกอน
และหลังใช
9) เมื่อเวลาผานไป 2 สัปดาห แลวพบวาการใชเรื่องราวทางสังคม
ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปควรใชเรื่องราวใหหลากหลายขึ้น
11. การใชเพื่อนเปนสื่อกลาง
การใชเพื่อนเปนสื่อกลางนี้เหมือนกับการใชเพื่อนสอนเพื่อนหรือ
ใหเพื่อนเปนครูซึ่งพิสูจนแลววามีประสิทธิภาพอยางมากในการสอนบุคคล
ออทิสติกโดยเฉพาะทักษะการปฏิสัมพันธในสังคม ทักษะการใชชีวิตในชุมชน
ความสามารถในการแยกแยะงาน และการเรียนรูของทักษะทางภาษา
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รูปยุทธศาสตรรูปแบบการใชเพื่อนเปนสื่อกลาง
การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวาง
กลุมเพื่อนทั่วไป
แนะนํากลุมเพื่อน
ชวยสอนแกบุคคล
ออทิสติก
หมุนเวียนกลุมเพื่อน
ชวยสอนแกบุคคล
ออทิสติก

- ลักษณะทั่วไปของบุคคลออทิสติก
- สถานการณเฉพาะหนาอะไรบาง
ที่ตองเจอขณะเปนเพื่อนชวยสอนของ
บุคคลออทิสติก
- ความแตกตางและความเหมือน
ระหวางเพื่อนที่ชวยสอนกับ
บุคคลออทิสติก

มีกระบวนการพัฒนา
กลุมเพื่อนชวยสอน

เตรียมแนวทาง
จัดการเรียนการสอนสําหรับ
กลุมเพื่อนชวยสอน
รูปแบบของการเรียน
การสอน

- ใหแนวทางที่เหมาะสมอยางไร
- วิธกี ารจัดการสิ่งเสริมแรงควรเปน
อยางไร
- ควรใหขอมูลยอนกลับอยางไร
- ควรตอบสนองพฤติกรรม
ที่ไมพึงประสงค

เตรียมการใหขอมูลยอนกลับ
ตามเวลา

12. การจัดสภาพแวดลอม
การจั ด สภาพแวดล อ มหมายรวมไปถึ ง การจั ด โต ะ เรี ย น ที่ ทํ า ให
ครู กั บ เด็ ก สื่ อ สารกั น ได ดี เช น จั ด โต ะ เป น รู ป วงกลม จั ด ชั้ น เรี ย นให มี
ขนาดเล็ก จัดอุปกรณที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู ตลอดจนการจัดตารางเวลา
ในการเรียนการสอนที่จะเกิดประโยชนตอเด็กมากที่สุด
เด็กออทิสติก คูมือสําหรับครู 39

การจัดการกับพฤติกรรม

ที่ ไมเหมาะสม

ในห อ งเรี ย น เด็ ก ออทิ ส ติ ก จะมี ค วามสนใจในสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เป น
ระยะเวลาสั้นๆ วอกแวกงายตอสิ่งแวดลอมรอบตัว มีพฤติกรรมที่ไมอยูนิ่ง
เดินไปเดินมา บางคนสงเสียงรอง กรีดรอง ซึ่งสงผลตอบรรยากาศการเรียนรู
ในชั้นเรียนรวมได ดังนั้นเพื่อไมใหสงผลกระทบตอเพื่อนรวมชั้นเรียนคนอื่นๆ
ครูผสู อนควรจะตองรูจ กั และเขาใจในการควบคุมดูแลเด็กออทิสติก เชน ในขณะที่
ครูสอนหากเด็กออทิสติกคนหนึง่ ไมพรอมทีจ่ ะเรียนแลวลุกขึน้ เดินไปมาครูอาจจะ
มอบหมายงานที่เด็กชอบทํา เชน วาดรูปหรือบวกลบเลขใหทํา หรือนั่งสมาธิ
หรือพักผอนหากเด็กเกิดความเครียด เปนตน กอนอืน่ คุณครูควรทราบวาอะไร
ที่เปนสาเหตุใหเด็กเกิดพฤติกรรมเหลานี้
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สาเหตุที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
สิ่งแวดลอม เชน อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจนเกินไป ทําใหเด็ก
สงเสียงงอแง เด็กบางคนพอเขาไปในหองเรียนที่มีอุณหภูมิที่ตนไมเคยชินก็จะ
อยูนิ่งไมไดเลย ในขณะที่หองเรียนเกา สามารถอยูนิ่งได
ความเจ็บปวย อาจเปนความเจ็บปวยทางการของเด็กหรือผลจาก
การใชยา เชนเด็กที่ตบหัวหรือทุบหูตัวเองบอยๆ นั้น อาจเกิดจากเด็กมีอาการ
ปวดหัวหรือหู หรือบางทีทเี่ ด็กหงุดหงิดงาย อาจเปนเพราะเด็กมีอาการปวดทอง
การไดรบั ฝกมากเกินไป ซึง่ การฝกใหเด็กทํากิจกรรมตางๆ ตองคํานึงถึง
ความสามารถของเด็ก รวมถึงสุขภาพจิตของเด็กดวยวา มีความอดทนและ
ยืดหยุนไดแคไหน เด็กอาจมีพฤติกรรมตอตาน ขัดขืน โวยวาย อาละวาด
หากใหกิจกรรที่ไมเหมาะสมและนานจนเกินไป
การกระตุนตนเอง คือ ลักษณะอาการที่เด็กทําอะไรซํ้าๆ ซากๆ
เปนเวลานาน เชน โยกตัว สะบัดมือ กลิ้งของเลนไปมา อาจเกิดกระบวนการ
ทํางานของรางกายที่ไมสัมพันธกัน ซึ่งตองใชวิธีการทางดานกิจกรรมบําบัด
และการกระตุนประสาทสัมผัสการรับรูเขาชวย
การเรียกรองความสนใจ คือเด็กจะแสดงพฤติกรรมนั้นซํ้า หากไดรับ
การตอบสนองจากผูอ นื่ เชน เด็กไมอยากทานขาวเอง จึงกัดมือของตนเองแลวครู
เขามาหาม มากอด และปอนขาวเด็กเมือ่ ถึงเวลาทานขาวครัง้ ตอไป เด็กก็จะทํา
พฤติกรรมดังกลาว
ความตองการหลีกหนี คือ เด็กจะเลือกทําพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่ตนเองไมชอบ เชน เด็กทราบวา เมื่อทานขาวเสร็จ
เด็กจะตองเก็บจานและทําความสะอาดโตะ เด็กจะทําจานแตกเพื่อหลีกเลี่ยง
การทํางาน จึงตองฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
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เมือ่ ทราบสาเหตุแลว ตอไปนีเ้ ปนเทคนิคการแกไขพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม
ที่คุณครูสามารถนําไปใชได
การจับทําและจับใหหยุด
เป น เทคนิ ค ที่ ใช ใ นการสร า งพฤติ ก รรมใหม หรื อ หยุ ด พฤติ ก รรม
ที่ไมพึงประสงค ใชวิธีการชวยเหลือใดๆ ก็ไดที่ชวยใหเด็กทํากิจกรรมไดงายขึ้น
เชน จับมือไมใหรื้อของ จับมือจับชอนกินขาว แลวลดการชวยเหลือลงเรื่อยๆ
จนเด็กทําไดดวยตนเอง
การใหรางวัล
เปนเทคนิคทีใ่ ชเพือ่ ใหเด็กทําพฤติกรรมทีเ่ ราตองการมากขึน้ โดยการให
สิ่งของเด็กชอบหลังจากเด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค หรือทํากิจกรรมที่
มอบหมายใหเสร็จ อาจเปนขนม ของเลน คําชมเชย การแสดงความรัก โดยการกอด
หอมแกม ขึน้ อยูก บั รางวัลทีเ่ ด็กชอบ แตตอ งระวังการติดเปนเงือ่ นไข ตองปองกัน
โดยคอยๆ ถอดถอนรางวัลและงดใหเมื่อพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้นคงที่
การเพิ่มสิ่งเรา
เป น เทคนิ ค ที่ ใช เ พื่ อ เพิ่ ม พฤติ ก รรมที่ ต อ งการ โดยการเพิ่ ม สิ่ ง เร า
ใหนาสนใจ ใชรูปแบบการกระตุนที่หลากหลาย เชน การเรียกชื่อเด็กอาจใช
เสียงดัง ใชเสียงเพลงประกอบ แตตอ งระวังวาเด็กอาจเคยชินกับการตอบสนอง
ตอเสียงดัง ตองคอยๆ ลดเสียงลงใหอยูในระดับปกติ
การไมสนใจ
เปนเทคนิคที่ใชเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยการเพิกเฉย
ตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชนเด็กนอนดิ้นกับพื้นเมื่ออยากไดของเลน
ที่ไมมีประโยชน ใหเดินหนีและมองความปลอดภัยใหเด็กอยูหางๆ อยาให
เด็กรูตัว วิธีนี้ผูฝกปฏิบัติตองใจเย็น ใชความอดทนสูงและใชกับการเพิกเฉย
ตอพฤติกรรมที่เปนอันตรายไมได
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การเบี่ยงเบนความสนใจ
เปนเทคนิคที่ใชเพื่อลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค โดยการหาสิ่งที่
นาสนใจมากกวามาใหเด็กทํา และมีสิ่งเราที่หนาสนใจหลายๆ อยางใหเด็ก
ไดเลือก
ขอควรระวัง
เพื่อใหเด็กสงบไมรบกวนเพื่อนรวมชั้น ครูผูสอนและเพื่อนๆ รวมชั้น
จะตองไมแสดงใหเด็กออทิสติกรูสึกวาตัวเองแตกตาง ผิดปกติ หรือเปนปญหา
ภาระคนอื่นๆ อีกทั้งไมควรหัวเราะหรือลอเลียนทาทางที่ไมเหมาะสมของเด็ก
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไมมีเกณฑตัดสินเฉพาะ ซึ่งในปจจุบัน
การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของเด็กออทิสติกยังคงใชหลักเกณฑเดียวกันกับ
การวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของเด็กปกติ โดยวัดจากคะแนนตอบแบบทดสอบ
ซึง่ จะวัดความสามารถทางการเรียนในวิชาตางๆ ตามหลักสูตรทีใ่ ชในเกณฑตดั สิน
ของเด็กปกติ

การมีสวนรวมของผูปกครอง

ในการใหการศึกษาแกเด็ก พอแมเปนบุคคลทีส่ าํ คัญอยางยิง่ ในการชวย
เตรี ย มความพร อ มให เ ด็ ก เพื่ อ ให เ ด็ ก พร อ มที่ จ ะเรี ย นเมื่ อ อายุ ถึ ง วั ย เรี ย น
พอแมจาํ เปนตองมีความรูค วามเขาใจถูกตองเกีย่ วกับวิธกี ารเตรียมความพรอม
ในดานตาง ๆ เพื่อใหความชวยเหลือแกลูกของตนใหมีพัฒนาการเปนไปอยาง
สอดคลองทั้งที่บานและที่โรงเรียน
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP)
กอนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
 ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ชือ่ สถานศึกษา......................................................สังกัด ................................................
เริม่ ใชแผนวันที่ .................................................................สิน้ สุดแผนวันที่ ....................
ระดับ  อนุบาลปท่ี ...............

ประถมศึกษาปท่ี ............
1. ขอมูลทัว่ ไป
ชือ่ – ชือ่ สกุล ................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน ...............................................................................................
การจดทะเบียนคนพิการ  ไมจด 
ยังไมจด 
จดแลว
ทะเบียนเลขที่ .................................................................................................................
วัน/เดือน/ป เกิด ...................... อายุ ..........ป .................... เดือน ศาสนา ....................
ประเภทความพิการ ........................................ลักษณะความพิการ ..............................
ชือ่ – สกุลบิดา ...............................................................................................................
ชือ่ – สกุลมารดา ...........................................................................................................
ชือ่ – สกุลผูป กครอง ............................................................เกีย่ วของเปน ....................
ทีอ่ ยูผ ปู กครองทีต่ ดิ ตอได บานเลขที่ .................................. ชือ่ หมูบ า น .......................
ถนน ..........................ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย ............................................
โทรศัพท ...............................มือถือ ...................................... โทรสาร ...............................
e-mail address ……………………………………………………………………………………………
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2. ขอมูลดานการศึกษา

ไมเคยไดรบั การศึกษา/บริการทางการศึกษา
 เคยไดรบั การศึกษา/บริการทางการศึกษา
 ศูนยการศึกษาพิเศษ สวนกลาง .........................ระดับ ..........................
พ.ศ. .............
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ ............................... ระดับ ........................
พ.ศ. ................

โรงเรียนเรียนรวม ............................................... ระดับ .........................
พ.ศ. ................

การศึกษาดานอาชีพ ...........................................ระดับ ......................
พ.ศ. ................

การศึกษานอกระบบ .......................................... ระดับ ......................
พ.ศ. ................

การศึกษาตามอัธยาศัย ...................................... ระดับ .......................
พ.ศ. ................

อืน่ ๆ ................................................................... ระดับ ......................
พ.ศ. ...............
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50 เด็กออทิสติก คูมือสําหรับครู
เปาหมายระยะยาว 1 ป

จุดดอย
การใชงานของกลามเนือ้
การฝกทักษะการใชงานของ
มัดเล็กยังตองชวยเหลือ เชน กลามเนือ้ มัดเล็กในการ
เรือ่ งนํา้ หนักมือในการเขียน หยิบ จับ ขีด เขียน และ
การใชมอื กับอุปกรณงา ยๆ

ดานกลามเนือ้
จุดเดน
การใชงานของกลามเนือ้
การออกกําลังเพื่อเสริมสราง
มัดใหญในการทํากิจกรรม พัฒนาการของกลามเนือ้ และ
ตางๆ สามารถทําไดใน
การทรงตัว
ระดับหนึง่

ระดับความสามารถใน
ปจจุบนั

3. การวางแผนการศึกษา
การประเมินผลปจจุบนั

เมื่อฝกกิจกรรมประเภทลีลามือ สังเกตจากการรวม
นักเรียนสามารถลากเสนตาม กิจกรรมภายในชั้นเรียน
แบบได ตั้งแตลักษณะเสนพื้น
ฐานจนถึงแบบพยัญชนะงายๆ
ทีไ่ มซบั ซอน

เมื่ อ ต อ งทํ า กิ จ กรรมที่ ต อ งใช สังเกตจากการรวม
ความสามารถในการทํางานของ กิจกรรมกลางแจง
กลามเนื้อสวนตางๆ นักเรียน
สามารถทําไดตามวัตถุประสงค
ทุกครัง้

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
(เปาหมายระยะสัน้ )

ผูร บั ผิดชอบ
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ระดับความสามารถใน
เปาหมายระยะยาว 1 ป
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม การประเมินผลปจจุบนั
ปจจุบนั
(เปาหมายระยะสัน้ )
ดานการชวยเหลือตัวเอง
จุดเดน
นักเรียนสามารถชวยเหลือ
สังเกตจากการรวม
การชวยเหลือตัวเองโดยลด - เมือ่ ตองทําความสะอาด
ตัวเองในเรือ่ งงายๆ ได เชน
รางกาย นักเรียนสามารถ
การดูแลลง
กิจกรรมประจําวัน
รับประทานอาหาร เขาหองนํา้
ทําความสะอาดไดเอง
ปสสาวะ หยิบจับสิง่ ตางๆ
โดยครูไมตอ งชวยเหลือหรือ
ตามความตองการไดดี
ลดการชวยเหลือลงในบาง
กิจกรรม
จุดดอย
- ขณะรับประทานอาหาร
- ยังไมสามารถชวยเหลือ
นักเรียนสามารถรับประทาน
รับผิดชอบตอกิจวัตร
ตัวเองไดดี ยังตองการ
ไดเรียบรอยและเก็บ
ประจําวันของตัวเอง
ผูด แู ลในบางครัง้ เชน
เศษอาหารจนสะอาดหลังจาก
โดยไมตอ งเตือน
รับประทานอาหารไดแต
รับประทานเสร็จ
ยังหกเลอะเทอะ เขาหองนํา้
- เมื่อตองปฏิบัติกิจวัตร
ไดแตยงั ตองดูแล
ประจําวัน นักเรียนสามารถ
ความสะอาด เปนตน
สงการบานและเก็บสิ่งของ
- ยังตองเตือนในการปฏิบตั ิ
ตางๆ ไดถกู ทีโ่ ดยครูไมตอ งเตือน
กิจวัตรประจําวันบางเรือ่ ง

3. การวางแผนการศึกษา (ตอ)
ผูร บั ผิดชอบ
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ระดับความสามารถใน
เปาหมายระยะยาว 1 ป
ปจจุบนั
ดานภาษาและการสือ่ สาร
จุดเดน
รู จั ก และปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง - นักเรียนสามารถสือ่ สาร
งายๆ ทีไ่ มซบั ซอนได
โดยคําพูด การทํารูปปาก
ตามแบบได
จุดดอย
- นักเรียนเขาใจคําศัพท
ไมมเี สียงพูด
ในชีวติ ประจําวัน โดย
การสือ่ สารแบบใชการพูด
ประกอบภาพ
พืน้ ฐานดานวิชาการ
ภาษาไทย
จุดเดน
- เขียนเสนพืน้ ฐานตามรอย
- สามารถเขียนเสนพืน้ ฐาน
และเสนประพยัญชนะ
ตามรอยได
ตามรอยไดเองโดยไมมผี ชู ว ย
- มีสมาธิและความสนใจ
- นักเรียนมีสมาธิในการทํา
ประมาณ 15 - 20 นาที
กิจกรรมตาง ๆ อยางนอย
30 นาที

3. การวางแผนการศึกษา (ตอ)
การประเมินผลปจจุบนั

- เมือ่ ใหนกั เรียนทํากิจกรรม
นักเรียนสามารถทํากิจกรรม
ไดอยางมีสมาธิเปนเวลา 30
นาที

สังเกตจากการรวม
กิจกรรมประจําวัน

เมื่อตองสื่อสารกับผูอ่นื นักเรียน สังเกตจากการรวม
สามารถใชการพูด ภาษาทาทาง กิจกรรมประจําวัน
หรื อ รู ป ภาพในการสื่ อ สารได
ทุกครัง้

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
(เปาหมายระยะสัน้ )

ผูร บั ผิดชอบ
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- เขียนตัวเลขโดยมี
รอยประไมได

- ไมรจู กั สี

ระดับความสามารถใน
ปจจุบนั
จุดดอย
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ไดบางสวน
เนือ่ งจากไมไดยนิ เสียง
คณิตศาสตร
จุดเดน
จุดดอย
- ไมรจู กั ตัวเลข
และจํานวน
- ชีบ้ อกสีตามคําสัง่ ได
ถูกตองอยางนอย 7 สี
- เขียนตัวเลข 1 - 10 โดย
มีรอยประไดถกู ตอง

- บอกตัวเลข 1 - 10
ตามคําสัง่ ได

เปาหมายระยะยาว 1 ป

3. การวางแผนการศึกษา (ตอ)
การประเมินผลปจจุบนั

- เมือ่ ใหนกั เรียนชีต้ วั เลข
สังเกตจากการทํากิจกรรม
1 - 10 แบบไมเรียงลําดับ
และการทําแบบฝก
นักเรียนสามารถชีต้ วั เลขได ประจําวัน
ถูกตอง 8 ครัง้ จาก 10 ครัง้
- เมือ่ ใหบอกสีนกั เรียนสามารถ
บอกสีถกู ตอง 4 จาก 7 สี
- เมือ่ ใหเขียนตัวเลขนักเรียน
สามารถเขียนตัวเลข 1 - 10
ตามรอยไดอยางถูกตอง

- นักเรียนสามารถปฏิบตั ติ าม
คําสัง่ ไดยา งถูกตองอยางนอย
วันละ 20 คําสัง่

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
(เปาหมายระยะสัน้ )

ผูร บั ผิดชอบ

4. คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ชือ่
ตําแหนง
.................................................. ผูอ าํ นวยการโรงเรียน
.................................................. หัวหนางานการศึกษาพิเศษ
.................................................. ครูประจําชัน้
.................................................. ผูช ว ยครูประจําชัน้
.................................................. ผูป กครอง

ลายมือชือ่
......................
......................
......................
.......................
.......................

ประชุมวันที่ ............... เดือน ...................................................... พ.ศ. .............................
5. ความคิดเห็นของบิดา/มารดา/ผูป กครองหรือผูเ รียน
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้
ขาพเจา เห็นดวย
ไมเห็นดวย เพราะ ...............................................................

ลงชือ่ .......................................................
( .......................................................... )
เกีย่ วของเปน ...........................................
วันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ..................
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ตัวอยางแผนการสอนรายบุคคล
(Individual Implementation Plan: IIP)
ชื่อ - สกุล (นักเรียน)............................................................ระดับชั้น อนุบาลพิเศษ
เนื้อหาหรือทักษะที่สอน
การเขียนพยัญชนะตามรอย
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม นักเรียนสามารถเขียนพยัญชนะตามรอยไดอยางถูกตอง
สื่อ
1. แบบฝกเขียนพยัญชนะตามรอย
2. ฉากเพิ่มสมาธิ
3. โตะ/เกาอี้
วิธีสอน
1. ใหนักเรียนนั่งบนเกาอี้หันไปที่โตะ
2. ครูใหแบบฝกเขียนพยัญชนะตามรอย
3. ในกรณี ที่ นั ก เรี ย นไม มี ส มาธิ ชอบมองไปรอบๆ มากกว า มองงาน
ที่ตองการใหทํา ใหครูใชฉากเพิ่มสมาธิวางไวบนโตะ ฉากจะชวยกั้นสายตาไมให
มองไปที่อื่น ความสนใจจะอยูที่งานมากขึ้น
4. ครูเปนผูกระตุนใหนักเรียนทํางานและคอยแนะนําวิธีการ
5. ในกรณีที่เด็กยังทําเองไมได ครูชวยแตะมือไปดวย แตควรผอนแรง
เมื่อนักเรียนเริ่มทําได และคอยๆ ปลอยใหเขียนเองในที่สุด
6. จบกิจกรรมการฝกเขียน ทบทวนโดยการอานพยัญชนะที่เขียนไปแลว
7. ครูใหคําชมเชย/ใหรางวัลเมื่อเด็กทํางานเสร็จ
สิ่งเสริมแรงที่ใช

1. คําชมเชย เชน เกง เกงมาก ดี ดีมาก ปรบมือ
2. การสัมผัส เชน การกอด ลูบผม แตะไหล
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การประเมินผล
จากการสังเกตการรวมกิจกรรมและการตอบคําถาม
วันเริ่มตนสอน วันที่ ............ เดือน ................................พ.ศ. .......................
วันสิ้นสุดการสอน วันที่ ............ เดือน ...........................พ.ศ. .......................
ทําไดเอง 
ทําไดแตตองชวย ยังทําไมได
ผลการเรียน 
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