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คํานํา
เมื่อกลาวถึงเด็กแอลดี หรือเด็กที
กที่มีปญหาการเรียนร
นรู ภาพที่คนทั่วไป
จะนึกถึงคือ เด็กฉลาดเฉลียวในทุกๆ เรื่อง แตกลับมีปญหาการเรียน เนื่องจาก
อ า นหนั ง สื อ ไม ค ล อ ง เขี ย นหนั ง สื อ ผิ ด ๆ ถู ก ๆ หรื อ มี ป ญ หาในการคํ า นวณ
ในประเทศไทยพบได ป ระมาณร อ ยละ 5 - 6 ในป จ จุ บั น เด็ ก แอลดี ห รื อ
เด็กทีม่ ปี ญ
 หาการเรียนรูถ อื เปนกลุม เด็กทีม่ คี วามตองการพิเศษในการจัดการเรียน
การสอน ดังจะเห็นวาครูผูสอนจะตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล
รวมกับการใชเทคนิควิธีในการสอนตางๆ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
ไปพรอมๆ กับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน นอกจากนี้สิ่งสําคัญที่จะชวยใหเด็กแอลดี
หรือเด็กทีม่ ปี ญ
 หาการเรียนรูป ระสบความสําเร็จคือความเขาใจและการสนับสนุน
ชวยเหลือในดานตางๆ จากครอบครัวอีกดวย
คู มื อ เล ม นี้ เ ป น การรวบรวมความรู ทั้ ง จากตํ า ราและจากข อ มู ล ที่ ไ ด
จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณระหวางผูปกครอง ครูและ
ครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณกับเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปญหาการเรียนรู
โดยรวบรวมลักษณะอาการทีพ่ บไดบอ ยในแตละชวงวัย ปญหาอืน่ ๆ ทีอ่ าจพบรวม
รวมถึงแนวทางการดูแลชวยเหลือและเทคนิคการสอนเด็กแอลดีตางๆ ที่งาย
ตอการที่คุณครูจะนําไปปฏิบัติจริง คณะผูจัดทําหวังวาคูมือเลมนี้นาจะเปน
ตัวชวยที่ดีในการชวยคุณครูในการดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปญหาการเรียนรู
ตอไป
คณะผูจัดทํา
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เด็กแอลดี

มารูจักศิษยรักแอลดี
เด็กอานหนังสือไมออก เขียนไมได เรียนรูชา มีมาตั้งแตในอดีต โดย
คนสวนใหญเขาใจวา เกิดจากความบกพรองทางสติปญญา แตความจริงแลว
ความบกพรองทางการเรียนรูมีรายงานในวารสารการแพทยตางประเทศ
มานานเกิน 100 ป ระยะหลังมีการศึกษาวิจัยเด็กกลุมนี้กันมากขึ้น จึงทําให
วงการแพทยและการศึกษาเขาใจปญหาและผลกระทบตอการศึกษาของ
เด็กเหลานี้ไดชัดเจนขึ
นขึ้น
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เด็กแอลดีเปนอยางไร
หนาตาของเด็กจะปกติเหมือนเพื่อนในหองทุกอยาง
พู ด คุ ย ตอบคํ า ถามทั่ ว ไปได
ปได รู เรื่ อ งดี แต เวลาเรี ย นหนั ง สื อ
ความสามารถในการเรีรี ย นของเด็ ก จะตํ่ า กว า เด็ ก คนอื่ น
ในวัยเดียวกัน 2 ระดับชั้นเรียน เชน เด็กเรียนอยูชั้น ป.3
แตอา นหนังสือไดเทากับเด็ด็ก ป.1 ซึง่ ความบกพรองทางการเรียน
ดังกลาว มีดังนี้
1. ความบกพรองดานการอาน
เด็ ก มี ค วามบกพร อ งในการจดจํ า พยั ญ ชนะ สระ ขาดทั ก ษะ
ในการสะกดคําและเรียนรูคําศัพทใหมๆ ไดอยางจํากัด จึงอานหนังสือไมออก
หรืออานแตคําศัพทงาย ๆ อานผิด อานตะกุกตะกัก
2. ความบกพรองดานการเขียนสะกดคํา
เด็กมีความบกพรองในการเขียนพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต
และการันต ไมถูกตองตามหลักภาษาไทย จึงเขียนหนังสือและสะกดคําผิด
มี ป ญ หาการเลื อ กใช คํ า ศั พ ท ก ารแต ง ประโยคและการสรุ ป เนื้ อ หาสํ า คั ญ
ทํ า ให ไ ม ส ามารถถ า ยทอดความคิ ด ผ า นการเขี ย นได ต ามระดั บ ชั้ น เรี ย น
แตสามารถลอกตัวหนังสือตามแบบได
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3. ความบกพรองดานคณิตศาสตร
เด็ ก ขาดทั ก ษะและความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว เลข การนั บ จํ า นวน
การจําสูตรคูณ การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร จึงไมสามารถคิดหาคําตอบ
จากการบวก ลบ คูณ หาร ตามกฎเกณฑทางคณิตศาสตรได
นอกจากนี้ ความบกพรองทางการเรียนยังมักพบรวมกับความบกพรอง
ในการทํางานของระบบประสาทในดานอืน่ รวมดวย เชน
1. ปญหาในการพูดและสื่อสาร พูดชา พูดไมชัด ฟงแลวไมเขาใจ
แปลความหมายลําบาก และบกพรองในการแยกเสียง เสียงทีค่ ลายๆ กันจะสับสน
เชน แมว-แซว-มันแกว
2. โรคสมาธิสั้น ถือวาเปนโรคฝาแฝดกับแอลดี ซึ่งประกอบดวย
อาการสมาธิสั้น วูวาม และอยูไมนิ่ง ประมาณวา หนึ่งในสามของเด็กที่เปน
โรคสมาธิสั้นจะพบโรคแอลดีรวมดวย และสองในสามของเด็กที่เปนโรคแอลดี
จะพบโรคสมาธิสั้นรวมดวย
3. ปญหาสายตาในดานการกะระยะ (Visual-spatial) เด็กจะมีปญ
 หา
ในการจํารูปทรง การกะระยะทาง เชน โยนลูกบอลไมลงตะกรา ตีลกู แบตมินตัน
ไมถกู เขียนหนังสือไมตรงเสน วาดรูปสามมิตไิ มได แยกรูปทีซ่ อ นอยูท า มกลาง
รูปอืน่ ๆไดลาํ บาก
4. ปญหาการประสานการทํางานของตา - กลามเนือ้ มือ - ขา ทําให
การใชนิ้วมือ ขา สับสน ทํางานไมประสานกัน เลนกีฬาที่ใชมือ เทา ไดลําบาก
ใชมืองุมงาม ติดกระดุมลําบาก เขียนหนังสือชา โยเย ในกรณีที่ความเร็ว
ในการใช มื อ ตํ่ า กว า อื่ น ที่ เรี ย นชั้ น เดี ย วกั น 2 ป จะเรี ย กว า เด็ ก มี ภ าวะ
Motor skills disorder
5. ป ญ หาในการเรี ย งลํ า ดั บ ข อ มู ล ความสํ า คั ญ และมี ป ญ หา
ในการบริหารเรือ่ งเวลา เรียงลําดับไมถกู
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6. ปญหาพฤติกรรมและจิตใจตามมาภายหลัง เชน เครียด เศรา
วิตกกังวล เบือ่ หนาย ทอแท มีปมดอย ไมมน่ั ใจ แยกตัว ตอตาน กาวราว ฯลฯ
เด็ ก แอลดี ร อ ยละ 30 เท า นั้ น ที่ ไ ม มี ค วามบกพร อ งอื่ น ร ว มด ว ย
การทีเ่ ด็กแอลดี แตละคนมีความผิดปกติอนื่ รวมดวยแตกตางกัน จะทําใหอาการ
แสดงออกไมเหมือนกัน และแนวทางชวยเหลือฝกฝนก็จะแตกตางกันไปดวย

คุณครูจะสังเกตเด็กแอลดีไดอยางไร
วัยอนุบาล
- เด็กมีประวัติเริ่มพูดชา เชน พูดคําแรก เมื่ออายุ 1 ขวบครึ่ง หรือ
2 ขวบ
- เด็กมีประวัตพิ ดู ไมชดั หรือ ยังมีการออกเสียงไมชดั ในบางพยัญชนะ
- มีการพูดสลับคํา,เรียงประโยคไมถกู เชน “หนูอยากขนมกิน” “ขนม
หนูกนิ ”
- พูดตะกุกตะกัก หรือบอกชือ่ วัสดุทต่ี อ งการไมได ไดแตชส้ี ง่ิ ของนัน้
- มีปญ
 หาการสือ่ สาร เชน พูดแลวคนอืน่ ฟงไมเขาใจ หรือ ฟงคนอืน่ พูด
ไมเขาใจ
- มีปญหาการใชกลามเนื้อมัดเล็กมีลักษณะงุมงาม
การหยิบสิ่งของ การผูกเชือกรองเทา
เชื่องชา เชน กา
ติดกระดุมเสื้อ จจับดินสอไมถนัด เขียนหนังสือแลว
เมือ่ ยเร็ว
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- มีปญหาการใชสายตารวมกับมือ เชน การกะระยะระหวางสิ่งของ
การหยิบแยกวัตถุเล็กๆ จากพืน้ หลัง
วัยประถมศึกษา จะพบความบกพรองทางทักษะการเรียนดานตางๆ ดังนี้
ความบกพรองดานการอาน
- อานหนังสือไมออก อานไดเฉพาะคําศัพทงา ยๆ
- มีปญ
 หาในการจดจําและสะกดคําตามเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด
และวรรณยุกต
- อานชา มีความยากลําบากในการอานหนังสือ เชน อานคํา สะกดคํา
จึงทําใหอา นตะกุกตะกัก อานออกเสียงไมชดั เจน ทําปากขมุบขมิบ
- อานคําศัพทผดิ เพีย้ นจากคําเดิม เนือ่ งจากเดาคําจากตัวอักษรแรก เชน
เพือ่ น อานเปน พี่ เทีย่ ว อานเปน ที่ เขา อานเปน ขา
- แยกคําศัพทในการอานไมได เชน พยายาม = พา-ยาย เขลา = เข-ลา
- อานคําศัพทยากๆ ไมได เชน คําควบกลํ้า คําการันต คําที่สะกด
ไมตรงตามมาตรา หรือ คําที่มีกฎเกณฑมากขึ้น เชน สนุกสนาน
เพลิดเพลิน รัฐมนตรี สัญลักษณ ราชพฤกษ
- เรียนรูค าํ ศัพทใหมๆ ไดจาํ กัด พัฒนาดานการอานชามาก สอนแลว
จํายาก วันนีอ้ า นไดพรุง นีล้ มื แลว
- สรุปใจความของการอานไมได
- ขาดความสนใจและหลีกเลี่ยงการอานหนังสือ เพราะการอาน
เปนเรือ่ งยากสําหรับเด็ก
- เมือ่ อานวิชาภาษาไทยไมได วิชาอืน่ ๆ ทีต่ อ งใชทกั ษะการอานก็จะมี
ปญหาเชนเดียวกัน
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-

-

-

-

-

ความบกพรองดานการเขียนสะกดคํา
เขียนพยัญชนะทัง้ 44 ตัว ไดไมครบ เขียนตัวยากไมได เชน ฐ ฎ ฒ ณ
เขียนกลับดาน สับสนระหวางการมวนหัวเขา – ออก เชน พ-ผ ค-ด
ถ-ภ และตัวทีห่ วั หยัก เชน ต ฆ ฎ ฏ
เขียนสระทัง้ 32 ตัว ไดไมครบ เขียนไดเฉพาะสระงายๆ เสียงเดีย่ ว เชน
อา อี อู แตเขียนสระเสียงผสมไมได เชน เอาะ เอือ เอีย
สะกดคําผิด มักเขียนไดเฉพาะพยัญชนะตน แตเลือกใชสระ ตัวสะกด
และวรรณยุกตไมถูกตอง ทําใหเขียนแลวอานไมออก เชน สงสาร
เขียนเปน สายสา กระดาษ เขียนเปน กะบาด
มีปญ
 หาในการการเขียนคําทีส่ ะกดไมตรงตามมาตรา การใชการันต
คํายากหรือคําที่มีหลายพยางค เด็กจะเขียนตามเสียงที่ไดยิน เชน
พิสจู น – พิสตู ธรรมชาติ – ทํามะชา ประวัตศิ าสตร – ประวัดสาด
เรียงลําดับตัวอักษร พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต ตัวการันต
ผิดตําแหนงของคํา เชน เจ็บปวย – เจ็บปยว สัตวปา – ตยวปา
สับสนในการเขียนและการสะกดคําทีพ่ อ งเสียง เชน ณ น เสียง นอ
ศ ษ ศ เสียง สอ
มีความบกพรองในการใชคําศัพท การแตงประโยค การเวนวรรค
การใชไวยากรณและการเรียบเรียงเนือ้ หาในการเขียน โดยมักเลือกใช
คําศัพทงา ยๆ ใชคาํ ซํา้ ทําใหผอู น่ื อานสิง่ ทีเ่ ด็กเขียนไมเขาใจ
หลีกเลี่ยงการเขียนหนังสือและการจดงาน หรือจดงานชาเพราะ
ตองดูตามแบบทีละตัว
ลายมือหยาบ การเขียนไมเปนระเบียบ ตัวอักษรขนาดไมเทากัน
เขียนไมตรงบรรทัด จัดวางตําแหนงไมเหมาะสม
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-

ความบกพรองดานคณิตศาสตร
สับสนในหลักการคิดเลข ไมเขาใจหรือสับสนในขั้นตอน
ไมเขาใจลําดับตัวเลข พูดตัวเลข 1-20 กลับไปมาไมได
ไมเขาใจคําของตัวเลข ไดแก หลักหนวย สิบ รอย พัน หมื่น ทําให
นับเลขไปขางหนาหรือนับยอนหลังไมคลอง
จําสูตรคูณ สูตรคณิตศาสตร และสัญลักษณคณิตศาสตรไมได
มีปญหาความเขาใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร (บวก ลบ คูณ หาร)
ทําใหไมสามารถทําตามขัน้ ตอนตางๆ ไดถกู ตอง จึงคิดคําตอบไมได
มีปญหาในการวิเคราะหโจทย เปนขั้นตอนยอยๆ
มีปญ
 หาในการวิเคราะหโจทยปญ
 หาจากภาษาเขียนเปนสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตร
เขียนตัวเลขกลับกัน เชน 35 เขียนเปน 53
คิดเลขชา ผิดพลาด สับสนในการยืม การทดเลข
มีปญหาในการนับเงิน การทอนเงิน
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ใครคือเด็กกลุม เสีย่ ง?
- เด็กทีม่ ปี ญ
 หาพัฒนาการดานการพูดการสือ่ สารลาชา
- เด็กทีพ่ อ แม หรือญาติพน่ี อ งมีปญ
 หาความบกพรองทางการเรียนรู
- เด็กสมาธิสน้ั เด็กทีม่ ปี ญ
 หาทางอารมณและพฤติกรรม
- เด็กทีม่ ผี ลการเรียนตํา่ กวาเกณฑ

พบเด็กแอลดีไดบอ ยแคไหน
เด็กแอลดีนน้ั เราพบไดทกุ ชาติ ทุกภาษา ทัว่ โลก ประมาณรอยละ 5 - 10
ของเด็กวัยเรียน ดังนัน้ ในทุกโรงเรียนจะมีเด็กเหลานีอ้ ยูช น้ั เรียนดวย

เพราะอะไรจึงเปนแอลดี
- การทํางานของสมองบางตําแหนงบกพรอง โดยเฉพาะตําแหนงที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูและการใชภาษาทั้งการอาน การเขียนและ
การพูด
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- พันธุกรรม พบวาเครือญาติอนั ดับแรกเด็กแอลดี รอยละ 35 – 40
จะมีปญ
 หาการเรียนรู
- การไดรบั บาดเจ็บระหวางคลอดหรือหลังคลอด
- ความผิดปกติของโครโมโซม

แพทยสามารถวินจิ ฉัยเด็กแอลดีไดอยางไร
แพทยจะทําการรวบรวมขอมูลจากสิง่ ตอไปนี้
- การซักประวัติ ทัง้ ดานการเลีย้ งดู พัฒนาการดานภาษา การสือ่ สาร
ประวัติการเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ผลการเรียน
สมุ ด การบ า น รายงานจากโรงเรี ย น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
การชวยเหลือที่ผานมา รวมทั้งประวัติทางพันธุกรรม เชน ปญหา
การอานเขียนของเครือญาติ
- การคนหาปญหาทางจิตใจทีอ่ าจเปนสาเหตุหรือเปนผลกระทบของ
ปญหาความบกพรองในการเรียนรูของเด็ก
- การทดสอบไอคิ ว และการทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
(Wide range achievement test)
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ใครเปนผูช ว ยเหลือเด็กกลุม นี้
ใคร
ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากบุ ค ลากร
หลายฝ
หลา าย เชน ทางการศึกษา ทางการแพทย
ทางสังคม และครอบครัว เปนตน
ทาง

การใหการชวยเหลือทางการศึกษา
• สรางทัศนคติใหผูบริหารเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุน
• อบรมความรูเ รือ่ งโรคแอลดีและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ทางการศึกษา
แกครูทั่วไป
• เปดโอกาสใหครูทสี่ นใจหรือรับผิดชอบเรือ่ งนี้ ไดมโี อกาสศึกษาและ
พัฒนางานการศึกษาพิเศษในโรงเรียน
• โรงเรียนควรจัดทําแผนการเรียนรายบุคคลใหสอดคลองกับระดับ
ความบกพรองของเด็กแตละดาน
• ควรใหมีการจัดการเรียนแบบตัวตอตัว หรือกลุมยอย โดยปรับ
การสอนใหเหมาะสมและมีรูปแบบที่หลากหลาย เชน เด็กที่มี
ปญหาทางการเขียนอาจใชเครือ่ งคอมพิวเตอรมาชวย เด็กทีม่ ปี ญ
 หา
ดานการคํานวณอนุญาตใหใชเครือ่ งคิดเลข เด็กทีม่ ปี ญ
 หาการอาน
อาจใชเครือ่ งอัดเทปมาชวยโดยครูหรือผูป กครองอานหนังสือใสเทป
แลวเปดใหเด็กฟง เปนตน
• ปรับวิธกี ารประเมินผลใหเหมาะสมกับตัวเด็ก เชน ใหเวลาทําขอสอบ
นานกวาเด็กปกติ ถาเด็กยังอานขอสอบไมออกครูควรอานใหเด็กฟง
ถาเด็กยังเขียนไมไดครูควรอนุญาตใหเด็กตอบขอสอบดวยวาจา
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• ควรสงเสริมทักษะดานอืน่ ๆ เชน ดนตรี กีฬา ศิลปะ และการเขารวม
กิจกรรมตางๆ เพือ่ ใหเด็กเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง มีทกั ษะใน
การแกปญ
 หาและอยูร ว มในสังคมอยางมีความสุข
การใหความชวยเหลือทางการแพทย
• สรางเครือขายการใหบริการทางการแพทย เพื่อเปดโอกาสใหเด็ก
ไดรบั บริการมากขึน้
• มี ก ารทํ า งานประสานกั น ระหว า งบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
สาธารณสุข
• การตรวจวินจิ ฉัยตัง้ แตเด็กเริม่ เขาสูร ะบบการศึกษา สามารถทําได
โดยการติดตามเด็กกลุม เสีย่ ง
• มี ก ารตรวจรั ก ษาความผิ ด ปกติ อ่ืน ที่พ บร ว มกั บ เด็ ก LD เช น
โรคสมาธิสน้ั ความบกพรองดานภาษาและการสือ่ สาร ปญหาอารมณ
และปญหาพฤติกรรม
การชวยเหลือทางสังคมและครอบครัว
• ควรใหความรูและคําแนะนําแกพอแม เกี่ยวกับปญหาของเด็ก
ลดความเครียดและความวิตกกังวลของครอบครัว
• เปลี่ยนพฤติกรรมจากการตําหนิ ลงโทษ เปนความเขาใจ และ
สนับสนุนในการสงเสริมทักษะการเรียนรูข องเด็ก
• มีการเผยแพรใหสงั คมทราบเรือ่ ง พระราชบัญญัตคิ นพิการ พ.ศ.2534
เด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรูเปนความพิการทางกฎหมาย
และเด็กมีสทิ ธิไ์ ดรบั การรักษารวมทัง้ การศึกษาอยางเหมาะสมตาม
ศักยภาพ
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แนวทางการดูแล/ชวยเหลือ
เด็กแอลดี ในโรงเรียน

สิ่ง สํ า คั ญ ของการช ว ยเหลื อ เด็ ก คื อ การทํ า งานเป น ที ม ระหว า ง
คุณครูและผูปกครอง คุณครูจําเปนตองหมั่นพบปะพูดคุยกับคุณพอคุณแม
อยางตอเนือ่ งและสมํา่ เสมอ เพือ่ ติดตามและแลกเปลีย่ นขอมูลความเปนไปของเด็ก
จะไดเขาใจถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น รวมมือกันในการดูแลและชวยเหลือเด็ก
ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที หากไมมเี วลาพบปะพูดคุยอาจใชการเขียน
ในสมุดการบานของเด็กเพือ่ ใหผปู กครองรับทราบ
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับเด็กแอลดี คือเด็กมีความจําเปนตอง
ไดรับการสอนเสริมพิเศษ เพราะเด็กแตละคนมีรูปแบบการเรียนรูเฉพาะตัว
ที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองมีครูท่มี ีความรู ความเขาใจในความตองการพิเศษ
เพือ่ ทีเ่ ด็กจะไดตดิ ตามการเรียนการสอนในชัน้ เรียนไดทนั
18 เด็กแอลดี คูมือสําหรับครู

นอกจากนีค้ วรมีการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล เนือ่ งจากเด็ก
แอลดีอาจมีบกพรองเฉพาะบางดาน

แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
(Individualized Education Program :IEP)
เปนการจัดการศึกษาพิเศษ ใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก
ในแตละราย อาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ไดแก ผูบริหารโรงเรียน
ครูประจําชั้น ครูการศึกษาพิเศษ แพทย นักจิตวิทยา และบุคลกรที่เกี่ยวของ
และที่สําคัญที่สุดก็คือ พอแม ผูปกครองของเด็ก
การจัดทํา IEP อาจจัดเปนเทอมหรือเปนปกไ็ ด โดยตองกําหนดเนือ้ หา
ดังตอไปนี้
- กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอนอยางเปนขั้นตอน
- กําหนดกลวิธีที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค
- การประเมิน
- กําหนดบริการพิเศษที่เด็กควรไดรับการสนับสนุนและสงเสริม
การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- ควรจัดใหเสร็จกอนเปดภาคเรียนแรก
- เนื้ อ หาที่ ป รั บ ควรทํ า เฉพาะวิ ช าทั ก ษะ ได แ ก วิ ช าภาษาไทย
ภาษาอั ง กฤษและคณิ ต ศาสตร เฉพาะวิ ช าที่ เ ด็ ก ทํ า ได ตํ่ า กว า
ชั้นเรียนปจจุบัน
- ไมปรับวิชาสาระอื่นอีก 5 สาระ
- ปรับวิธีการสอนและวิธีวัดผลใหสอดคลองกับเด็ก เชน เด็กที่มี
ความสามารถทางการอานตํ่ากวาชั้นเรียนปจจุบันมาก ควรสอบ
ปากเปลา
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รูปแบบการเรียนการสอนสําหรับเด็กแอลดี
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนจะทําไดหลายลักษณะ เชน
1. การเรียนรวมเต็มเวลา (full inclusion)
2. การเรียนรวมบางเวลา (partial inclusion) ซึ่งหมายถึง การเรียน
แยกบางเวลา ซึ่งอาจเปนการแยกสอนในบางชั่วโมง (pull-out program)
โดยเฉพาะในชั่วโมงภาษา
** การเรียนการสอนสําหรับเด็กแอลดีไมนิยมจัดเปนหองพิเศษ หรือ
โรงเรียนเฉพาะ
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การสอนเด็กแอลดี
วิธีการสอนเด็กแอลดีนั้นคลายกับการสอนเด็กทั่วไป แตคุณครูควร
เพิ่มเติมการสอนในประเด็น ตอไปนี้
1. การสอนให เ ด็ ก รู จั ก จั ด ระเบี ย บของอุ ป กรณ แ ละงานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย สอนใหเด็กเขียนหัวขอเพื่อจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่เรียน
และสอนทักษะการเรียนรู
2. การชวยใหเด็กรูจักคิดวางแผนขั้นตอนตางๆ จนกระทั่งงานสําเร็จ
และสอนใหรูจักใชคําถามมาชวยในการเรียน เชน
• การทํางานชิ้นนี้ตองใชเวลาเทาไหร
• งานชิ้นนี้ตองใชอุปกรณอะไรบาง
• หากเขามีคําถาม เขาควรจะถามใคร เปนตน
3. ครูควรมองขามขอผิดพลาดเล็กนอย เชน การสะกดคําผิด หรือ
ลายมื อ ไม ส วย แต คุ ณ ครู ค วรเน น การถ า ยทอดความคิ ด ของเด็ ก และ
ความพยายาม ความตั้งใจในการทํางานชิ้นนั้นใหสําเร็จมากกวา
4. ครูควรจัดกิจกรรมที่ใหเด็กใชสมองซีกขวาดวย เชน ศิลปะ ละคร
หรือดนตรี มากกวาการเนนฝกฝนสมองซีกซาย เชน การใหเหตุผลหรือ
การจัดลําดับความคิดแตเพียงอยางเดียว
5. เด็ ก แอลดี จํ า นวนมากมี ค วามคั บ ข อ งใจด า นการเรี ย น คุ ณ ครู
ควรดูแลดานจิตใจและอารมณของเด็กดวย เชน การใหกําลังใจเพื่อชวยให
เด็กสามารถผานพนความรูสึกคับของใจไปได เนนวาสิ่งที่เด็กทําไดไมดี ไมได
เปนการแสดงวาเด็กเปนคนไมมคี วามสามารถ
6. ครูควรใหเวลาในการสอบมากกวานักเรียนคนอืน่ หรือใชการสอบ
ปากเปลาเพือ่ วัดความรูต อ วิชานัน้ ๆ ในเด็กทีม่ ปี ญ
 หาดานการเขียน
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7. ขอสอบทีใ่ หเลือกตอบควรจัดอยูใ นแนวตัง้ มากกวาตัวเลือกทีอ่ ยูใ น
แนวนอน เพราะเด็กสามารถอานไดงา ยกวา
ตัวเลือกทีอ่ ยูใ นแนวตัง้ เชน
ก.........................
ข.........................
ค.........................
ง.........................
ตัวเลือกทีอ่ ยูใ นแนวนอนซึง่ ไมควรใช เชน
ก............ข...........ค.................ง................
8. ครูควรใชคําสั่งที่งายและชัดเจน พรอมทั้งใหนักเรียนทวนคําสั่ง
กอนทีจ่ ะเริม่ ลงมือทําทุกครัง้ เพือ่ ตรวจสอบวาเด็กเขาใจคําสัง่ นัน้ หรือไม
9. ครูควรสอนความรูใ หมทผ่ี สมผสานกับประสบการณเดิมของนักเรียน
เพือ่ ชวยใหเด็กจํา และเขาใจไดงา ยขึน้ รวมถึงสามารถนําไปใชชวี ติ จริงได
10. อุปกรณทค่ี รูนาํ มาสอน ตองใชประสาทสัมผัสทัง้ หา และครูควรให
เด็กทบทวนสิง่ ทีส่ อนไปดวยวิธกี ารใหมๆ มากกวาการใชแบบฝกหัดเพียงอยางเดียว
เชน การเขียนตัวอักษรลงบนกระบะทราย หรือการใหเด็กเลนทายพยัญชนะ
จากการเขียนบนฝามือ
11. สิง่ สําคัญคือ ครูจะตองรวมมือกับผูป กครองในการพัฒนาเด็กแอลดี
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เทคนิคเฉพาะในการสอนเด็กแอลดี อาจแยกไดดังนี้
เทคนิคในการฝกทักษะในการรับและแปลผลขอมูลฝกทักษะ ดังนี้
1. ฝกทักษะการรับและแปลผลขอมูลดวยสายตา
2. ฝกทักษะการรับและแปลผลขอมูลดวยการฟง
3. ฝกทักษะการจัดหมวดหมู
4. ฝกทักษะการเรียงลําดับ
5. ฝกทักษะความคิดรวบยอด
เมื่อเด็กมีทักษะเบื้องตน 5 ดานนี้แลว จึงเริ่มฝกทักษะวิชาการตอไป
การฝกทักษะทั้ง 5 ดานขางตนสามารถฝกไดตามแนวทางตอไปนี้
เทคนิคเบื้องตนในการฝกทักษะการรับและแปลผลขอมูลดวย
สายตาและการฟง
1. การสอนโดยการใช วิ ธี เชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ เ ด็ ก ได เ คยเรี ย นรู ห รื อ
มีประสบการณในชีวิตประจําวันกับสิ่งที่ตองการที่จะสอนเด็ก เชน การสอน
ใหเขียนสระอา โดยใหเด็กนึกภาพไมเทา หรือเลข 8 ใหนึกถึงไข 2 ฟอง
มาเรียงวางซอนกันขางบน
2. การสอนโดยการใชวิธีเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้งสี่
การสอนจากการมองเห็น
• การมีภาพหรือของจริงใหเด็กดู เชน มีรปู ภาพประกอบในประโยค
เชน คําวา ไก อาจจะมีรูปภาพ ไก แทน และตอมาเมื่อเด็ก
อานคลองจากรูปภาพก็ปรับเปลี่ยนเขียนคําวา “ไก” พรอมกับ
รู ป ไก จนเมื่ อ เด็ ก อ า นคํ า นั้ น ได ค ล อ ง จึ ง คอยลบภาพไกออก
เหลือแตคาํ วา “ไก” เพียงอยางเดียว
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• การใชสีแบงสวนของอักษร เชน
บริเวณหัวใหเขียนสีแดง แตบริเวณเสนใหเขียนสีนา้ํ เงิน
เพือ่ ใหเด็กเห็นไดชดั เจนวา หัวออกหรือหัวเขา
• การใชสเี นนสิง่ ทีเ่ ราตองการใหเด็กเรียนรูแ ละจดจํา (highlighter)
อาทิ การใชสีเขามาชวยจําในเครื่องหมายทางคณิตศาสตร
เชน สีเขียว หมายถึง เครื่องหมายบวก (+)
สีแดง หมายถึง เครื่องหมาย (-)
สีฟา หมายถึง เครื่องหมาย คูณ (x)
ดังตัวอยาง
2+1=3
โดยเมื่อเด็กเห็นสีเขียวก็จะรูวาเปนวิธีบวก
• การจํารูปทรงของคํา เพราะในบางครั้งเด็กจะจดจําตัวอักษร
ไมได จึงอาจจะใชสีหรือปากกาขีดรอบลอมคํานั้น ใหเห็นเปน
รูปรางเรขาคณิตตางๆ แลวใหเด็กจดจํารูปรางนั้นแทนคํา

พระจันทร์

บ้ าน

ไข่

• เกมค น หาตั ว เลข เกมนี้ จ ะเป น การฝ ก และการกระตุ น ให เ ด็ ก
มีการแยกแยะรูปทรงของตัวเลข โดยอาจจะใหเด็กเลนแขงขันกัน
ในการแขงขันจะทําใหเด็กสนุกในสิ่งที่กําลังเรียนรูและสามารถ
จดจําสิ่งเหลานั้นไดดี
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การสอนจากการฟ
ารสอนจากการฟง
• การอานเนื้อหาหรือเรื่องใหเด็กฟง เชน การอัดเสียงของเนื้อหา
ลงในแถบบันทึกเทป ซีดี แลวเปดใหเด็กฟงบอยๆ หรือใหเด็กฟง
ทางหูฟง ในเวลาทีเ่ ด็กวาง เชน ขณะนัง่ รอพอแมมารับกอนกลับบาน
เปนตน
• การฟงเทปทีแ่ ตงขึน้ เพือ่ การเรียนการสอนโดยเฉพาะ เพราะเนือ้ หา
เหลานีจ้ ะทําใหเด็กสามารถจําไดมากขึน้ เชน เพลงทีส่ อนเกีย่ วกับ
อักษร หรือการลบบวกเลข เปนตน
• การใบคําโดยใชทาทาง นอกจากจะเปนการเรียนรูที่สนุกแลว
เพื่อใหเด็กจดจําคําตางๆ ไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
• การทําทาประกอบเพื่อชวยในการจํา ซึ่งทาทางจะสอดคลองกับ
เนื้อหาที่เด็กเรียนรู เพื่อสอนคณิตศาสตรการบวก ลบ (ครูตองหา
ใหไดวาเด็กรับรูไดดีผานประสาทสัมผัสสวนไหน)
• การเลนเกมหรือกิจกรรมเคลือ่ นไหว เพือ่ สอนคณิตศาสตร การบวก
ลบ เชน เกมรวมเหรียญ หมากเก็บ ตะเกียบ กระโดดยาง เปนตน
• การให เ ด็ ก กระโดดเหยี ย บตั ว อั ก ษร วิ ธี นี้ เ ป น การใช เ ทคนิ ค
ในการจําและการเคลื่อนไหวรวมกัน
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การสอนจากประสบการณการสัมผัส
• การลากเสนตัวอักษรบนแผนหลัง/ฝามือของเด็ก วิธนี เี้ ปนการเรียนรู
ผ า นประสาทสั ม ผั ส ผิ ว หนั ง การสอนวิ ธี นี้ เ ปรี ย บเสมื อ นเป น
การเขียนภาพในสมองนั่นเอง
• การเขียนบนกระดาษทราย (กระบะทราย)
• การทายอักษรหรือคําจากการคลํา เชน หนังสือ ก.ไก แทนที่เด็ก
จะใชสายตามองแลวอานพยัญชนะที่ละตัว แตปรับพยัญชนะให
นูนสูง โดยใชกระดาษทรายตัดเปนตัวอักษรแทน แลวใหเด็กอาน
โดยการอานคลํา (ใหเด็กปดตา) หรือใชตัวอักษรพลาสติกใหเด็ก
หยิบมาเรียงเปนคําศัพท
• การสอนโดยใชเชือกมาขด หรือนําเมล็ดถั่วมาเรียงเปนตัวอักษร
หรือปนดินนํ้ามันมาเปนตัวอักษร
• การสอนโดยการใช ห ลายวิ ธี ร วมกั น เช น สอนเรื่ อ งนาิ ก า
โดยใชนาิกาทีม่ หี นูวงิ่ รวมในการสอนเรือ่ งการเดินของเข็มนาิกา
ร ว มกั บ การร อ งเพลงหรื อ การสอนโดยครู ใ ห ดู รู ป ใบไม และ
ใหเพื่อนเขียนตัวอักษร “บ” บนแผนหลังของเด็กแลวใหเด็ก
เขียนบนกระบะทรายและใหเด็กพูดวา บ.ใบไม หรือการใหเด็ก
เขียนลงบนครีมโกนหนวด (shaving cream) กระบะขาวสาร
ถั่วหรือทราย เปนตน
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การสอน
โดยการใช
หลายวิธีรวมกัน
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เทคนิคเบือ้ งตนในการฝกทักษะการจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ และ
การสรุปความคิดรวบยอด
1. การสอนโดยการใชเทคนิคการจํา
• การจําอักษรตนตัวแรกของคํา วิธนี จ้ี ะทําโดยใหเด็กจําตัวอักษร
จากคําขึน้ ตน เชน โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
จําเปนชื่อยอวา ทรท
• การแตงเปนเรื่องหรือเปนกลอน
• การเชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเรียนรูมากอน
2. เทคนิคในการสรางกระบวนการคิด สามารถปฏิบัติไดดังนี้
• แผนผังการคิด (mind mapping)
ชอบ
ชอบกินปลา
กินปลา

สัตสัวตว์
แมว

มีมีหหางาง

ร้ อง
รองเหมียวๆ
เหมียวๆ

• การเรียงรูปภาพตามลําดับเหตุการณสําคัญของเรื่อง
• การสรางสถานการณสมมติ โดยมีเวทีใหเด็กแสดงบทบาท
สมมติ
• การเปดโอกาสใหเด็กพูดแสดงความคิดเห็น
• การใชคําถามในการกระตุนใหเด็กคิด
นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นๆ ที่ชวยใหคุณครูสามารถชวยเหลือเด็ก
ไดรอบดานมากขึน้ ดังนี้
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1. การใหตวั เสริมแรง การชมเชย การใหรางวัล การใหแตมหรือดาว
เพือ่ สรางความภาคภูมใิ จ และเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียน รวมถึงใหเด็กรับรู
ไดถงึ ความรูส กึ ทีด่ ตี อ ตนเอง
2. การสังเกตลักษณะการเรียนรูข องเด็กแตละคน และสงเสริมใหถกู ทาง
เชน บางคนอาจเรียนรูไ ดดดี ว ยการลงมือทํา บางคนตองเห็นและลงทําพรอมๆกัน
บางคนตองทัง้ เห็นและฟงดวย เปนตน
3. การคนหาคุณสมบัตทิ ด่ี ใี นตัวของเด็กเพือ่ สงเสริมใหเด็กเห็นศักยภาพ
ทีด่ ขี องตนเองในดานอืน่ ๆ นอกจากเรียน เชน มีความพยายาม ตัง้ ใจจริง ขยัน
อดทน รับผิดชอบ มีมารยาทดี เปนทีร่ กั ของเพือ่ น รองเพลงเพราะ วาดรูปเกง
เลนดนตรี หรือเลนกีฬาเกง ทํากับขางเกง แสดงเกง ปลุกตนไม เลีย้ งสัตวเกง
มีความสามารถในการซอมแซมเครือ่ งมือและอุปกรณตา งๆ เปนตน
4. การชวยเหลือดานอืน่ ๆ
• พยายามสร า งความภาคภู มิ ใจตนเองให เ กิ ด กั บ เด็ ก ที่ มี
ความบกพรองในการเรียนรู โดยมองหาจุดดี จุดแข็งของเด็ก
และใหคําชมอยูเสมอ
• การพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน และการคํานวณ
(remedial therapy) ควรจัดใหเด็กเรียนแบบตัวตอตัว
หรือเปนกลุม ยอย ในหองเรียนพิเศษ (resource room) โดย
ปรับการสอนใหเหมะสมกับเด็กเปนรายบุคคลและใชวิธีการ
เรียนรูห ลายรูปแบบ เพือ่ ใหเด็กเกิดการกระตือรือรนในการเรียน
หากโรงเรียนไมพรอม พอ แม สามารถจัดหาครูสอนพิเศษ
ใหแกเด็กได เด็กที่รับความชวยเหลืออยางเต็มที่ จะพัฒนา
ความสามารถดานการเรียนไดมากขึน้ ภายในเวลา1 ปครึง่ - 2 ป
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• ใชเครือ่ งมือตางๆ เขามาชวยเด็ก เชน เด็กทีม่ ปี ญ
 หาการเขียน
อาจใชเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร เด็กที่มีปญหา
การคํานวณควรอนุญาตใหใชเครือ่ งคิดเลข สวนเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
การอานก็ใชเครื่องอัดเทปมาชวย โดยคุณครูหรือผูปกครอง
อานหนังสือใสเทปแลวปดใหเด็กฟง เปนตน
• ปรับเกณฑและวิธกี ารทีใ่ ชประเมินผล เชน ใชเปนระบบ โดย
แขงกับตัวเอง ไมตอ งถูกตัดเกณฑกบั เพือ่ นๆ วัดความกาวหนา
ของตัวเด็กเองเปนหลัก เด็กควรไดเวลาในการสอบนานกวา
เด็กปกติ หากเปนไปได ควรแยกสอบตัวตอตัว ถาเด็กยังอาน
ขอสอบไมออกคุณครูผสู อบควรอานใหฟง ถาเด็กยังเขียนไมเปน
คุณครูผสู อบควรอนุญาตใหเด็กตอบ โดยวาจาแลวครูเขียนให
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การฝกทักษะทางวิชาการ
เด็กแอลดีมกั มีปญ
 หา 3 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
เทคนิ ค หนึ่ ง ที่ ใช ไ ด ผ ล คื อ การแจกแจงทั ก ษะใหญ อ อกเป น ทั ก ษะย อ ยๆ
แลวฝกทักษะทีละขั้นยอยๆ เชน
วิชาภาษาไทย
เด็กทีจ่ ะอานออกเขียนได จะตองมีทกั ษะทางวิชาภาษาไทย ตามลําดับนี้
1. การจําแนกพยัญชนะ
2. การจําแนกสระ
3. การอานคําที่ประสมดวยพยัญชนะตน 44 รูป 21 เสียง
4. การอานคําที่ผสมดวยสระ 32 รูป 21 เสียง
5. การอานคําตามเสียงวรรณยุกต
6. การอานคําที่มีอักษรครบ
7. การอานคําที่มีอักษรนํา
8. การอานคําที่มีตัวสะกดรูป
9. การอานคําที่มีตัวสะกดตรงมาตรา 8 มาตรา
10. การอานคําที่มีตัวสะกดไมตรงมาตรา 7 มาตรา
11. การเขียนพยัญชนะ สระ ไดถูกตอง สวยงาม พอควร
12. การอานจับใจความ
13. การเขียนคําศัพทตามขอ 3-10 รวมทั้งคําที่มีตัวการันต
14. การเขียนประโยค เขียนเรียงความ
15. การจดบันทึก คําบรรยาย
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ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร ครูผสู อนจะตองแจกแจงทักษะ
เชนเดียวกันใหสอดคลองตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในแตละสาระ
และในแตละขัน้ จะตองมีการปรับวิธกี ารสอนแตละวิธใี หสอดคลองกับธรรมชาติ
ของเด็ก เชน ในการสอบอาจจําเปนตองอานขอสอบใหฟง หรือออกแบบ
วิธสี อบใหม โดยการสอบสัมภาษณ หลีกเลีย่ งการสอบขอเขียน เปนตน
ตัวอยางเทคนิคการสอนทักษะวิชาการดานภาษาและคณิตศาสตร
เทคนิคการสอนภาษา คุณครูอาจชวยเหลือเด็กๆ ดวยวิธกี ารดังตอไปนี้
1. Fading หมายถึง การลดการชวยลง ใชในการสอนเขียนตัวอักษร
ตัวเลข และการฝกคัดลายมือ
2. Phonics หมายถึง เสียง เปนการสอนอานออกเสียง โดยคํานึงถึง
หนวยเสียงในภาษาเปนสําคัญ
ตัวอยางการสอนสระอา เชน มา กา วา ยา
การสอนอักษรควบกลํ้า เชน กลา กลอง กลวย กลืน
3. Guided Note เปนเทคนิคที่ทําใหคําหรือขอความในประโยค
ในเรือ่ งทีอ่ า นมีสเี ขมแตกตางไปจากตัวอักษรอืน่ ทําใหอา นงาย ใชในการสอนอาน
จับใจความ
4. Herring Bone Method เปนการสอนโดยการใชไดอะแกรม
ประกอบใหเห็นใจความสําคัญของเรื่องการอาน เปรียบเสมือนกางปลาที่มี
กางปลาใหญ และกางเล็กๆ ใชในการสอนอานจับใจความ
5. Graphic Organizer เปนการใชกราฟประกอบการอธิบายเนือ้ หา
ใจความใชประกอบการบรรยายการสอน การอธิบายใหเขาใจเนื้อหาสาระ
เทคนิคขางตนเปนเพียงตัวอยางพอสังเขป คุณครูสามารถหาความรู
เพิ่มเติมไดจากหนังสือหรือเวปไซตซึ่งจะกลาวในหัวขอตอไป
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เทคนิคการสอนคณิตศาสตร (จุฬามาศ จันทรศรีสุคต.2553)
วิธีสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract)
วิธีสอนนี้ มีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน คือ
1.1 Concrete เปนขัน้ ตอนการสอนความคิดรวบยอดโดยใช
ตัวแบบทีเ่ ปนวัสดุ ทีเ่ ปนรูปธรรม เชน กอนหินสีตา งๆ แทงไม
บล็อก ลูกบาศก
1.2 Representational เปนขัน้ ตอนการสอนใหเปลีย่ นจาก
รูปธรรมมาเปนกึ่งรูปธรรม โดยการวาดภาพ วาดรูป
วงกลม หรือจุดเพื่อใชสําหรับการนับ
1.3 Abstract เปนขั้นตอนการสอนโดยใชสัญลักษณทาง
คณิตศาสตรเพือ่ แสดงจํานวนของรูปภาพ จุดหรือวงกลม
และมีการใชเครื่องหมายทางคณิตศาสตร + - × ÷
เพื่อแสดงการบวก การลบ การคูณและการหาร
วิธีสอนแบบ Graphic Representations
วิธีสอนแบบนี้ใชสําหรับการสอนการแกโจทยปญหาเพื่อใหนักเรียน
สามารถมองเห็นสวนตางๆ ของปญหาที่ตองการหาคําตอบ โดยนักเรียนจะใช
แผนภาพในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหา แบงเปน
• change problem
• group problem
• compare problem
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ตัวอยางโจทยปญ
 หาแบบทัง้ สามแบบ มีดงั นี้

34 เด็กแอลดี คูมือสําหรับครู

การสอนคณิตศาสตรโดยใช Touch Math มีลกั ษณะดังนี้
1. ใชจดุ แสดงตัวเลข 1-9
2. จํานวน 6-9 ใชวงกลมลอมรอบจุด
3. ใหนกั เรียนนับตัวเลขพรอมกับสัมผัสจุดในตัวเลขแตละตัว
4. ฝกนับไปขางหนาและนับถอยหลัง
ตัวอยางการสอนตัวเลขโดยใช Touch Math

ตัวอยางการสอนการลบโดยใช Touch Math

การสอนกระบวนการเกี่ย วกั บ ป ญ หา (Teach a problem
procedure) มีรายละเอียดดังนี้
1. อานคําถาม
2. อานซํ้า
3. เนน/ขีดเสนใตคําสําคัญและจํานวน
4. ตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร
5. เขียนสัญลักษณที่ตองการแลวเนน
6. คาดคะเน
7. ลงมือแกปญหา
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8. ตรวจสอบคําตอบกับการคาดคะเน
9. ตรวจสอบคําตอบกับคําถาม
10. ทายที่สุดพิจารณาวา คําตอบนั้นมีเหตุผลหรือไม
นอกจากวิธีการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก LD หลายวิธีดังที่กลาว
ขางตน เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็ก LD สามารถเรียนรูคณิตศาสตรไดงายขึ้น
ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนโดยหาอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใหเด็กเรียนรู
ไดดีขึ้น ดังนี้
1. การนําไปใชในชีวติ จริง
2. การใชกระดาษกราฟ
3. การใชตารางเวลา
4. การใชเครือ่ งคิดเลข
5. การลงมือปฏิบตั กิ บั สือ่
6. นาิกาแสดงเวลา
7. การใชสตู ร
สิง่ อํานวยความสะดวก สือ่ บริการ และความชวยเหลือทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไดพฒ
ั นาคูม อื ของการรับสิง่ อํานวยความสะดวก
สื่ อ บริ ก ารและความช ว ยเหลื อ อื่ น ในทางการศึ ก ษา โดยติ ด ต อ ขอทราบ
รายละเอียดทีก่ ลุม วิจยั และพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวกทางการ
ศึกษาสําหรับคนพิการ เลขที่ 500 ถนนวิภาวดี-รังสิต ต.คูคต อ.ลําลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130 หรือ ที่ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ http:/gtech.obec.go.th โทร 0-2523 7922,0 2531 2142
โทรสาร 0 2532 0179 e-mail gtecse@hotmail.com
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รายการสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางการศึกษาสําหรับเด็กแอลดี
ประจําปการศึกษา 2553
รายการบัญชี ก

อุปกรณชว ยการอาน (Reading Aids)
• โปรแกรม IBM homepage Reader
• โปรแกรม Kurzweil 3000
• โปรแกรม Scan & Read
• โปรแกรม อานหนังสือภาษาอังกฤษผานเครือ่ งสแกนเนอร
• ลูกโลกมีเสียง
• เครือ่ งเปดฟงหนังสือ สําหรับหนังสือเสียงระบบเดซี
• เครือ่ งเลน DVD, MP3 DVD
• เครือ่ งเทปคาสเซ็ตแบบพกพา
คอมพิวเตอรและการใชงานคอมพิวเตอร
• โปรแกรมคอมพิวเตอรอา นจอภาพบนวินโดวส
(Screen Reader for Windows)
• คอมพิวเตอร
• คียก ารดและคียบ อรด
• ลูกบอลควบคุม (Big Track)
• ลูกบอลควบคุม (Roller II Trackball)
• ลูกบอลควบคุม (Logitech Marble Mouse)
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• คันโยกควบคุม(Roller II Joystick)
• จอภาพแบบสัมผัสแบบติดตัง้ ภายนอก
อุปกรณชว ยการสือ่ สาร (Communication Aids)
• อุปกรณชว ยสือ่ สาร : โอภา
• สวิตชพดู ได
• โทรศัพทขยายเสียง

รายการบัญชี ข
อุปกรณชว ยการเขียน (Writing Aids)
• กรอบสําหรับเขียนขอความ
• แบบตัวอักษรภาษาไทย ตัวอวน
• แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพเล็กตัวตรง
• แบบตัวเลขไทย-อารบคิ
อุปกรณชว ยการอาน
• โปรแกรม TAB Player
• โปรแกรม AMIS
• เครือ่ งเลน MP 3 บันทึกเสียงได
• เครือ่ งเลน MP4 บันทึกเสียงได
คอมพิวเตอรและการใชงานคอมพิวเตอร
(Computer and Computer Access)
• แปนคียบ อรดขนาดเล็ก
• โปรแกรมเดาคําศัพท
• โปรแกรมแสดงแปนพิมพบนจอภาพ
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สื่อการเรียนรู (Educational Tools)
• หนังสือเสียง
• หนังสือเสียงระบบเดซี
• หนังสืออักษรเบรลล
• หนังสือหรือภาพขนาดใหญ
• บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชุด AMAZING CAI
• บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชุด ฝกเขียนเรียงคํา
• บทเรียนคอมพิวเตอร โปรแกรม อานเขียนเรียนดี
• บทเรียนคอมพิวเตอร โปรแกรม Math Flash
• เครื่องคิดเลขมีเสียงและแสดงตัวเลขขนาดใหญ
• เครื่องคํานวณที่แสดงผลเปนอักษรตัวใหญ
• ชุดเครื่องมือเรขาคณิตพรอมแผนยางรองเขียน
• วงเวียนสําหรับเสนนูน
• วิดีทัศนในรูปแบบวีซีดีเพื่อการศึกษาสําหรับคนพิการ
ชุด “คูมือภาษามือไทย”
• วีดีทัศนในรูปแบบวีซีดี ชุด “อาชีพอิสระ”
• ชุดฝกทักษะการฟง
• วีดีทัศนรูปแบบวีซีดี ชุด “อยูดีมีสุข”
• วีดีทัศนในรูปแบบวีซีดี ชุด “รางกายของเรา”
องเรา”
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รายการบัญชี ค
บริการ (Services)
• บริการสอนเสริมวิชาการ ตามสาระการเรียนรู
• บริการอานเอกสาร หรือขอสอบ
• บริการนําทาง
• บริการผลิตสือ่
• บริการสําเนาหนังสือเสียง
• บริการสําเนาหนังสือเสียงซีดี
• บริการสําเนาวีดที ศั น
• บริการจดคําบรรยาย
• บริการกายภาพบําบัด
• บริการฝกพูดและแกไขการพูดโดยครู
• บริการฝกทักษะการสือ่ สาร
• บริการฝกทักษะการสือ่ สารโดยใชภาษามือไทย
• บริการกิจกรรมบําบัด
• บริการลามภาษามือ
• บริการการอบรม ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
• บริ ก ารการอบรมทั ก ษะการดํ า เนิ น ชี วิต ประจํ า วั น และทั ก ษะ
ทางสังคม
• บริการการอบรม ทักษะการสรางความคุน เคยกับสภาพแวดลอม
และการเคลือ่ นไหว
• บริการแนะแนวการศึกษา
• บริการพีเ่ ลีย้ ง
• บริการผูช ว ยเหลือ
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• บริการดนตรีบาํ บัดและดนตรีเพือ่ การพัฒนา
• บริการพฤติกรรมบําบัดและแกไขพฤติกรรม
• บริการศิลปะบําบัดและศิลปะเพือ่ การพัฒนาการ
• บริการประเมินพัฒนาการ
• บริการประเมินทางจิตวิทยา
• บริการประเมินทักษะดานตางๆ
นอกจากนี้ศูนยเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC) (หมายเลขโทรศัพท 02-564-6901-2) ไดจดั ทําโปรแกรมสําหรับ
พัฒนาศักยภาพของเด็ก LD ในเรือ่ งการพูดและการเขียน คือ
• โปรแกรมเดาคําศัพท (Word Prediction)
• โปรแกรมวาจา

หนังสือแนะนํา
หนังสือภาษาไทย
ชือ่ หนังสือ
1. คูม อื ชวยเหลือเด็กบกพรองดานการเรียนรู
2. เรียนรูใ นสไตลเด็ก LD

ผูแ ตง

กรมสุขภาพจิต
Gary Fisher&Rhoda
Cummings
3. คูม อื ครูและผูป กครองสําหรับเด็กทีม่ ปี ญ
 หา จรีลกั ษณ จิรวิบลู ย
ทางการเรียนรูก ารอาน
4. คูม อื ครูและผูป กครองสําหรับเด็กทีม่ ปี ญ
 หา จรีลกั ษณ จิรวิบลู ย
ทางการเรียนรู : การเขียน
5. คูม อื ครูและผูป กครองสําหรับเด็กทีม่ ปี ญ
 หา จรีลกั ษณ จิรวิบลู ย
ทางการเรียนรู : คณิตศาสตร

ปทพ่ี มิ พ
2545
2547
2546
2546
2546
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ชือ่ หนังสือ

ผูแ ตง

6. คูม อื ครูและผูป กครองสําหรับเด็กทีม่ ปี ญ
 หา จรีลกั ษณ จิรวิบลู ย
ทางการเรียนรู : ความจํา
7. จินตนาการสูก ารเรียนรู
Barbara Meister
หมอมดุษฎี บริพตั ร
8. วิธกี ารสอนเด็กเรียนยาก
ผดุง อารยะวิญู
9. เด็กทีม่ ปี ญ
 หาการเรียนรู
ผดุง อารยะวิญู
10. แนวการจัดกิจกรรมเพือ่ ชวยเหลือ
สํานักงานคณะกรรมการ
เด็กทีม่ ปี ญ
 หาทางการเรียนรู
การศึกษาเอกชน
11. LD เขาใจและชวยเหลือ
ศรียา นิยมธรรม
12. คูม อื ครูการดําเนินการสํารวจ
สํานักงานคณะกรรมการ
เด็กทีม่ ปี ญ
 หาทางการเรียนรู
การศึกษาเอกชน
13. ความบกพรองทางการเรียนรูห รือแอลดี
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
14. การสรางแบบฝกหัดและสือ่ การเรียน
หนวยศึกษานิเทศก
สํานักการศึกษา
15. สอนเด็กทีม่ คี วามบกพรองทางการเรียนรู กรุงเทพมหานคร

หนวยงาน และWebsite ทีเ่ กีย่ วของตางๆ
www.schwablearning.org
www.ld.org
www.sparktop.org
www.ldaamerica.org
www.dldcec.org
www.ldonline.org
42 เด็กแอลดี คูมือสําหรับครู

ปทพ่ี มิ พ
2546

2546
2546
2544
2541
2542
2538
2543

2548

ชุดความรูสําหรับเด็กแอลดี
คุณครูสามารถเลือกใชชุดความรูตางๆ โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ความบกพรองของเด็ก ในปจจุบันพบวามีชุดความรูเพื่อการชวยเหลือเด็ก
อยูมากมาย ยกตัวอยางเชน
ตัวอยางชุดความรูในการพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย
นวัตกรมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ชุด อานเขียนเรียนคลอง
โดย ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญู และคณะ ประกอบดวยชุดฝกทั้งหมด 10 เลม
พรอม Digital E - book ประกอบดวย
1. แบบฝกหัดเตรียมความพรอม
2. แบบฝกหัดรูจ กั ตัวอักษรและจําแนกพยัญชนะ
3. แบบฝกหัดสระเดีย่ ว สระผสม สระเกิน
4. แบบฝกหัดพยัญชนะตน 1 (งาย - ปานกลาง)
5. แบบฝกหัดพยัญชนะตน 2 (ปานกลาง - ยาก)
6. แบบฝกหัดสระลดรูป/เปลีย่ นรูป และอักษรนํา
7. แบบฝกหัดตัวสะกด
8. แบบฝกหัดวรรณยุกต/ตัวการันต และการเขียนตัวอักษร
9. แบบฝกหัดการเขียนประโยค/เรียงความ
และการอานจับใจความสําคัญ
10. แบบทดสอบ
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ตัวอยางชุดความรูในการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร
ชุดแกไขความบกพรองดานคณิตศาสตร โดย ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญู
ประกอบดวยแบบฝกทักษะจํานวน 20 ชุด โดยเปนแบบฝกที่สอน
ทักษะพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรไปจนถึงการแกไขโจทยปญหา ดังนี้
1. การนับ
2. จํานวน
3. การเขียนตัวเลข
4. การเปรียบเทียบ
5. เวลา ทิศทาง รูปทรง
6. การบวก
7. การลบ
8. การคูณ
9. การหาร
10. คําศัพททางคณิตศาสตร
11. โจทยปญ
 หาการบวก
12. โจทยปญ
 หาการลบ
13. โจทยปญ
 หาการคูณ
14. โจทยปญ
 หาการหาร
15. ทบทวนโจทยปญ
 หาการบวก การลบ
16. ทบทวนโจทยปญ
 หาการคูณ การหาร
17. การชัง่ ตวง วัด
18. เงินตรา
19. เศษสวน
20. ทบทวนโจทยปญ
 หาการบวก การลบ การคูณ การหาร
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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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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. ในกรณีทนี่ กั เรียนไมมสี มาธิ ชอบมองไปรอบๆ มากกวามองงานทีต่ อ งการ
ใหทํา ใหครูใชฉากเพิ่มสมาธิวางไวบนโตะ ฉากจะชวยกั้นสายตาไมใหมองไปที่อื่น
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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