
1 
 

การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที�มปัีญหาทางการเรียนรู้ 
ดร. สมพร    หวานเสร็จ 

ผูอ้าํนวยการเชี�ยวชาญ  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์
 

นักเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้  ( Learning  Disabilities ) หมายถึง นกัเรียนที�มีความยุง่ยาก
ในการอ่าน การเขียนและการคิดคาํนวณ อนัเนื�องมาจากความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวทิยา    
ขั/นพื/นฐาน (Basic Psychological Process)  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเขา้ใจ การใชภ้าษา การพดู หรือการเขียน 
ซึ� งแสดงออกโดยความไม่สมบูรณ์ของความสามารถดา้นการฟัง การคิด การพดู การอ่าน การเขียน การ
สะกดคาํ และการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ 

ในการคดักรองเบื/องตน้ สังเกตไดจ้ากผลการเรียนที�มีผลสัมฤทธิH ต ํ�ากวา่ความสามารถที�แทจ้ริง
คือ ในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ นกัเรียนดูเป็นเด็กฉลาดหรือมีความสามารถเหมือนกบัเด็กอื�น ๆ ทั�วไป 
ยกเวน้ในดา้นการเรียนดา้นใดดา้นหนึ�งหรือมากกวา่  1  ดา้นในการอ่าน   การเขียน  การคิดคาํนวณ  ซึ� ง
นกัเรียนอาจทาํไม่ไดเ้ลยหรือทาํไดต้ ํ�ากวา่เพื�อนในระดบัเดียวกนั   2  ชั/นเรียน  และเมื�อตรวจสอบแลว้
พบวา่ปัญหาทางการเรียนของนกัเรียน ไม่ไดมี้สาเหตุมาจากความบกพร่องทางสติปัญญาความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ความบกพร่องการมองเห็น  การถูกละทิ/งละเลยหรือขาดโอกาสต่าง ๆ   

ขั/นตอนการเรียนรู้ผา่นกระบวนการทางสมองซึ�งมีผลต่อการเรียน  คือ 
    ขอ้มูลจากประสาทสัมผสัจะเขา้สู่สมอง (Input process) ขอ้มูลจะถูกแปลความหมาย (Integration 
process)  ขอ้มูลจะถูกบนัทึก และสามารถดึงมาใชไ้ด ้(Memory process)  และขอ้มูลจะถูกนาํมาใชใ้น
รูปแบบของภาษา และการเคลื�อนไหว (Output process) ดงัภาพ 

 

ภาพแสดง  กระบวนการทาํงานของสมอง 
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การรับขอ้มูลที�ไม่เหมาะสม 

1.  กระบวนการทางการเห็นมีปัญหา 
2. กระบวนการทางการไดย้นิมีปัญหา 
3. การจดัลาํดบัหรือการจดัระบบมีปัญหา 
4. กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดมีปัญหา  
5. ความรวดเร็วของกระบวนการ มีปัญหา           
 

อ่าน  เขียน คาํนวณ  เคลื�อนไหวมีปัญหา 
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ตวัอยา่งที�แสดงให้เห็นถึงความยุง่ยากในการเรียนรู้ของนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 
1. ความบกพร่องดา้นการอ่าน (Reading Disorder)  เช่น อ่านหนงัสือไม่ออก หรืออ่านหนงัสือ

ไม่เหมาะสมตามวยั สะกดไม่ถูก อ่านตกหล่น อ่านทีละตวัอกัษรไดแ้ต่ผสมคาํไม่ได ้แยกแยะพยญัชนะที�
คลา้ยกนัไม่ออก (ก - ถ - ภ) เรียนรู้จากการเห็นภาพ และการฟัง จะทาํไดดี้ แต่ถา้ใหอ่้านเองจะไม่ค่อยรู้
เรื�อง จบัใจความไม่ได ้ 

2. ความบกพร่องดา้นการเขียน (Disorder of Written Expression) เช่น  เขียนตกหล่น สลบั
ตาํแหน่ง หรือผดิตาํแหน่ง เขียนไม่เป็นประโยคที�สมบูรณ์ ใชค้าํเชื�อมไม่ถูกตอ้ง เวน้วรรคตอนหรือยอ่
หนา้ไม่ถูกตอ้ง จนทาํใหผู้อ่้านไม่สามารถเขา้ใจความหมายที�ผูเ้ขียนตอ้งการสื�อไดถู้กตอ้ง  

3. ความบกพร่องดา้นการคาํนวณ (Mathematics Disorder) เช่น ความสับสนเกี�ยวกบัเรื�องตวัเลข 
ไม่เขา้ใจเรื�อง การบวก ลบ คูณ หาร ไม่สามารถแปลโจทยปั์ญหาเป็นสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ มีการ
คาํนวณที�ผดิพลาด ตกหล่นเกี�ยวกบัเรื�องตวัเลขเป็นประจาํ  

แนวทางการช่วยเหลอื 

1)  จดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
      มีการนาํสื�อ เทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาประกอบในการเรียนการสอน ตามสภาพปัญหาของเด็ก เช่น 
เครื�องคอมพิวเตอร์ เทป วดีีทศัน์ เครื�องคิดเลข ฯลฯ   

2) แกไ้ขปัญหาเฉพาะที�เกิดร่วมดว้ย เช่น โรคสมาธิสั/น ปัญหาการประสานงานของกลา้มเนื/อ 
ปัญหาในดา้นการพดูและการสื�อสาร  

3) ลดความรุนแรงของผลกระทบที�ตามมา เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหา
พฤติกรรม และปัญหาการปรับตวั โดยคดักรองปัญหาแต่แรกเริ�ม ใหก้าํลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือตาม
แนวทางที�เหมาะสม   

4) เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจใหก้บัครอบครัว เกิดความเขา้ใจวา่เป็นความบกพร่องที�ตอ้งให้
การช่วยเหลือ ไม่ตาํหนิติเตียนวา่เป็นความไม่เอาใจใส่ของเด็กเอง  

หลกัการให้ความช่วยเหลอืนักเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ 

ในการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้นั/น ครูตอ้งปรับเปลี�ยนวธีิการ
มอบหมายงานวธีิการสอนและวธีิการทดสอบ โดยมีความเฉพาะเจาะจงและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จาํเป็นของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

เมื�อประเมินปัญหาของนกัเรียนไดช้ดัเจนแลว้ ครูควรหาแนวทางช่วยเหลือ โดยมีหลกัการ ดงันี/  
 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหง่้ายขึ/น (Accommodation)  ทาํใหสิ้�งที�จะสอนดูง่าย  ธรรมดา

และนกัเรียนไดรั้บผลการเรียนที�ดีขึ/น  เช่น การเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะง่ายขึ/นถา้ครูอนุญาตใหน้กัเรียน
ใชเ้ครื�องคิดเลข  ในการใชเ้ครื�องคิดเลขจะทาํใหน้กัเรียนมีความสุขในบางเวลาเท่านั/น แต่การใชเ้ครื�อง
คิดเลขจะทาํใหค้รูไม่สามารถรับรู้วา่นกัเรียนมีความเขา้ใจวชิาคณิตศาสตร์หรือไม่ 
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2. การใชจุ้ดแขง็ทดแทนจุดดอ้ย (Compensation)  การช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ ขึ/นอยูก่บัคณะทาํงานที�รับผดิชอบในนกัเรียนแต่ละคน และระหวา่งครูผูส้อนกบันกัเรียนที�จะตอ้ง
ตกลงวธีิการช่วยเหลือร่วมกนั  โดยครูจะตอ้งตดัสินใชว้ธีิการช่วยเหลือที�เหมาะสมโดยคาํนึงถึงจุดเด่น
ของนกัเรียน  และนกัเรียนก็จะตอ้งไม่ลงัเลที�จะซกัถามในสิ�งที�ไม่เขา้ใจและในสิ�งที�คิดวา่จาํเป็นในการ
พฒันาการเรียนรู้ของตวัเอง 

3.  ทาํสิ�งที�มีอยูใ่หมี้ประโยชน์มากที�สุด (Benefit) นกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะ
ไดรั้บประโยชน์จากการช่วยเหลือที�คลา้ยกนั คือ  การใหเ้วลาในการเรียนรู้มากกวา่คนอื�น (Extra time)  
ลดสิ�งกระตุน้ความสนใจ  การใชค้าํอธิบายยอ่ๆหรือทาํโครงสร้างอยา่งง่ายๆสั/นๆ ใหม้องในภาพรวม
ก่อนเรียนหรือการสรุปใจความสาํคญั  การเรียนรู้จากกิจกรรมที�มีการลงมือกระทาํ การขอยมืสมุดบนัทึก
จากเพื�อน หรือการมอบหมายงานสั/นๆ หรือการบา้นนอ้ย ๆ เป็นตน้  

4.  จดัการเรียนรู้โดยทาํใหเ้ห็นภาพรวม "BIG PICTURE" (Overview) 
5.  สรุปใจความสาํคญั (Summary)ทุกครั/ งเมื�อจดัการเรียนรู้ 
6.  จดัการเรียนรู้ใหดู้ง่ายและธรรมดา (Simplify) 
7. จดัการเรียนรู้เพื�อทาํใหเ้กิดความเขา้ใจกระจ่าง(Clarify) 
8.  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยเพิ�มบางอยา่งเพื�อให้เกิดการเรียนรู้ที�สมบูรณ์  (Supplement) 
9.  สอนซํ/ าๆ (Repetition)ในกิจกรรมหรือเนื/อหาเดิม 
10. ปรับเปลี�ยนหรือแกไ้ขกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  (Modify) ตามความถนดัและแบบ

การเรียนรู้ 
11. อธิบายบริบทของสิ�งที�เรียนรู้เพื�อใหมี้ความกระจ่างมากขึ/น  (Context) 
12. อธิบายสิ�งที�ตอ้งการใหเ้รียนรู้เป็นรูปธรรม ธรรมดา และเขา้ใจง่าย (Concrete) 
การช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้นั/น มีความแตกต่างกนั  จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งรู้วา่

การมีปัญหานั/นเป็นการมีปัญหาประเภทไหนเพื�อใหเ้ขา้ใจเหตุผลของการช่วยเหลือ   ซึ� งจะทาํใหก้าร
ช่วยเหลือนั/นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซึ� งผูเ้กี�ยวขอ้งตอ้งใชเ้วลาอยา่งมากในการที�จะบอกวา่นกัเรียน
มีจุดอ่อนหรือดอ้ยตรงกระบวนการเรียนรู้จุดไหน  แต่เราจะตอ้งคน้หาวา่กระบวนการเรียนรู้ใดที�เป็นจุด
แขง็หรือจุดเด่นของนกัเรียน  ซึ� งทาํใหเ้รียนรู้ไดดี้ที�สุด   กระบวนการทาํงานของสมองเชื�อมโยงกบัการ
เรียนรู้  ถา้หากกระบวนการเรียนรู้มีปัญหาหรืออ่อนแอ ดงันั/นการช่วยเหลือ  คือ  การนาํกระบวนการ
เรียนรู้ที�เป็นจุดแขง็หรือจุดเด่นมาทดแทนความยากหรือขอ้บกพร่องนั/น  เหมือนกบัคนตาบอดที� ใช้
ประสาทสัมผสัส่วนอื�นที�เหลืออยูม่าช่วยเหลือการดาํเนินชีวติของตงัเอง  เช่นเดียวกบัคนที�มีปัญหา
กระบวนการเรียนรู้ ดา้นการรับรู้ทางสายตา ก็จะชอบเรียนรู้ดว้ยการฟังมากกวา่ ขณะเดียวกนัคนที�มี
ปัญหาการจดัลาํดบั รายละเอียดตามความสัมพนัธ์ ก็จะชอบเรียนรู้ดว้ยวธีิการสร้างความคิดรวบยอดมาก
วา่   ถา้เราสามารถรู้วา่มีปัญหาหรือขอ้อ่อนเป็นประเภทไหนแลว้  จะทาํใหส้ามารถรู้วธีิการช่วยเหลือได้
อยา่งไร  วธีิการทดแทน เป็นวธีิหนึ�งที�สามารถทาํใหเ้รียนรู้ไดดี้ขึ/น 
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กระบวนการทางการเห็นมีปัญหา (Visual  Processing Disabilities) 

ถา้หากกระบวนการทางสายตามีปัญหา หรือมีปัญหา  เราจะใชก้ารไดย้นิมาช่วยในการเรียนรู้  
แต่วา่ประสาทการไดย้นิไม่สามารถที�จะทดแทนการเรียนรู้ที�ไดจ้ากการมองเห็นไดท้ั/งหมด  ดงันั/นจึง
จาํเป็นที�ตอ้งนาํประสาทส่วนอื�น เช่น การรับสัมผสั  การชิมรส  การดมกลิ�นเขา้มาช่วยในการเรียนรู้ดว้ย   

ครูสามารถช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาการเรียนรู้ใหเ้ขา้ใจสิ�งที�มองเห็น ดงันี/  
1. ใหเ้วลาในการมองรูปภาพ รูปถ่าย 
2. เอกสารการสอนหรือแบบทดสอบควรพิมพด์ว้ยตวัหนงัสือขนาดใหญ่ 
3. การบรรยายโดยใชภ้าษาพดูจะทาํใหเ้ขา้ใจไดดี้กวา่การบรรยายดว้ยภาพ 
4. การขอยมืบนัทึกจากครูหรือจากเพื�อน เพราะจะทาํใหน้กัเรียนที�มีปัญหาดา้นนี/ มีเวลามากขึ/นใน

การมองและศึกษา 
5. ในกรณีที�มีปัญหาในการทาํคณิตศาสตร์ในสมุดกราฟ  ควรอนุญาตใหใ้ชต้วัเลขกาํกบัเส้นบรรทดั 
6. ใหเ้วลาในการอ่าน  เขียน และทาํงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
7. พดูใหเ้ห็นภาพรวมของเนื/อหา  หรือสรุป สาระ ใหช้ดัเจนก่อนการสอนในแต่ละบทเรียนเพื�อให้

นกัเรียนที�มีปัญหาการมองเห็นสามารถใชป้ระสาทสัมผสัอื�นมาช่วย 
8. เนน้ขอ้ความหรือคาํสาํคญัในหนงัสือ หรือสมุดงาน 
9. กิจกรรมที�มีการลงมือกระทาํเพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ทุกประสาทสัมผสัไปดว้ยกนั 
10. ลดงานบางอยา่งหรือมอบหมายงานนอ้ยกวา่คนอื�น เพื�อหลีกเลี�ยงความรู้สึกหดหู่ 
11. การมอบหมายงานหรืออ่านหนงัสือโดยใชเ้ทปบนัทึกใหน้กัเรียนฟัง 
12.   การทดสอบต่างๆ ควรทาํในหอ้งเงียบหลีกเลี�ยงการกระตุน้ความสนใจ 
13. ใชก้ารดาษคาํตอบอยา่งอื�นทดแทนกระดาษคาํตอบที�ใชค้อมพิวเตอร์ตรวจซึ�งมีขนาดช่องเล็กมาก 

นกัเรียนจะสับสนกบัช่องคาํตอบ 
14. การตอบคาํถามควรเป็นการลาํดบัหรือเรียงลาํดบัมากกวา่การสะกดหรือเขียนตอบ 
15. การใชเ้ครื�องคิดเลขที�มีเสียงพดูตรวจสอบขณะกดตวัเลขดีกวา่เครื�องคิดเลขที�มีแต่ภาพตวัเลข 

กจิกรรมที�นักเรียนจะต้องพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ในการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ซึ� งมีความยุง่ยากจากการมองเห็น 
จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนช่วยเหลือตนเอง ดงันี/   

1. ใหเ้วลากบัการ "นึกภาพตวัเลข  ตวัอกัษร  สาํหรับการสะกดเป็นคาํ การคิดคณิตศาสตร์" 
2. ตั/งใจฟัง  และ ฟัง ในสิ�งที�ตอ้งการ 
3. ถามเพื�อขอคาํอธิบายในสิ�งที�คุณไม่เขา้ใจ  หลงัการมองเห็น 
4. จดบนัทึกงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
5. อ่านหนงัสือออกเสียงเพื�อให้ไดย้นิวา่ "ฉนักาํลงัพยายามเรียนอะไรอยู"่ 
6. ใหเ้วลากบัการทาํงานชิ/นใหญ่โดยมีการแบ่งออกเป็นงานยอ่ยๆก่อน 
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1
 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ "ผลิตสื_อพฒันาการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนที_มีปัญหาการเรียนรู้ดา้นLD " 

วนัที_ วนัที_ 7-8-9 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 โรงแรมสบาย โฮเทล จงัหวดันครราชสีมา.   
 

7. ทาํตารางงานเมื�องานที�ไดรั้บมอบหมายมีความแตกต่างกนั 
8. วาดรูปภาพง่ายๆ  เพื�อช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ได ้

กระบวนการทางการได้ยินมีปัญหา (Auditory Processing Disabilities)   

ถา้หากกระบวนการทางการไดย้นิมีปัญหา หรือมีปัญหา  เราจะใชก้ารมองเห็นมาช่วยในการ
เรียนรู้  แต่วา่ประสาทการมองเห็นไม่สามารถที�จะทดแทนการเรียนรู้ที�ไดจ้ากการไดย้นิทั/งหมด  ดงันั/น
จึงจาํเป็นที�ตอ้งนาํประสาทส่วนอื�น เช่น การรับสัมผสั  การชิมรส  การดมกลิ�นเขา้มาช่วยในการเรียนรู้ดว้ย 

  ครูสามารถช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาการเรียนรู้จากการไดย้นิหรือมีปัญหาทางการไดย้ิน ดงันี/  
1. สอนโดยพดูซํ/ าๆ  ชดัเจนเพื�อใหน้กัเรียนฟังมากที�สุด 
2. วาดภาพ  หรือเขียนใจ ความสาํคญัเล็กนอ้ยบนกระดาน 
3.  ใหเ้วลานกัเรียนในการอ่าน เขียน และการทาํงานตามที�มอบหมาย 
4. จดัใหน้กัเรียนนั�งหนา้ห้องเรียน สามารถไดย้นิเสียงชดัเจน  ลดสิ�งกระตุน้ทางสายตา 
5. ใชป้ระสาทการมอง(รูปภาพ  รูปถ่าย วดีีโอเทป ฯลฯ) จะทาํใหก้ระบวนการไดย้นิดีขึ/น 
6. การสอนที�ชดัเจนและการมองเห็นภาพรวมคล่าวๆหรือการสรุปบทเรียนล่วงหนา้ เพราะ

ปัญหาการไดย้ินบางอยา่งสามารถใหป้ระสาทสัมผสัอื�นมาทดแทนได ้
7. เนน้หรือย ํ/าขอ้ความสาํคญัในหนงัสือหรือสมุดงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
8. เพิ�มทกัษะการทาํกิจกรรมที�ตอ้งลงมือกระทาํ เพื�อพฒันาประสาทสัมผสัอื�นๆไปพร้อมกนั 
9. ลดการใหง้านลงเพื�อหลีกเลี�ยงความรู้สึกหดหู่ใจของนกัเรียน 
10. แยกหอ้งทดสอบหรือหอ้งที�มีการกระตุน้ทางสายตานอ้ย 
11. ยกตวัอยา่งหรือสาธิตวา่อะไรจะเกิดขึ/นตามมาหลงัจากทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายหรือทาํ

โครงการเสร็จ 
12. อยา่ถามนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะจะทาํใหเ้ป็นที�สนใจแก่คนอื�น  

แต่ใหเ้ขาสมคัรใจที�จะตอบเอง 
13. ปรับเปลี�ยนหรือลดการใชภ้าษาต่างประเทศลงหากไม่จาํเป็น  เพื�อป้องกนัการสับสนในการไดย้นิ  

กจิกรรมที�นักเรียนจะต้องพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ในการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ซึ� งมีความยุง่ยากจากการฟัง 
จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนช่วยเหลือตนเอง ดงันี/   

1. ใหป้ระสาทการมองเห็นมาช่วย  โดยการ "นึกภาพ" ในสิ�งที�คุณไดย้นิ 
2. ตั/งใจฟังในสิ�งที�ตอ้งการ  เพราะวา่คุณจะตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ภาษาพดูมากกวา่คนอื�น 
3. ถามเพื�อขอคาํอธิบายภายหลงัการไดย้นิ  แลว้คุณไม่เขา้ใจ 
4. จดรายการที�ไดรั้บการมอบหมายงานเป็นรูปภาพเขา้ใจง่าย 
5. ใหเ้วลากบัการทาํงานชิ/นใหญ่โดยมีการแบ่งออกเป็นงานยอ่ยๆก่อน 
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6. ทาํตารางงานเมื�องานที�ไดรั้บมอบหมายมีความแตกต่างกนั 
7. วาดรูปภาพง่ายๆ  เพื�อช่วยใหส้ามารถแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ได ้
การจัดลาํดับหรือการจัดระบบมีปัญหา (Sequential/Organization Disabilities) 

ถา้มีปัญหาการจดัลาํดบัหรือระบบ   จะส่งผลถึงการบนัทึกรายละเอียดของสิ�งที�ตอ้งการใน
สมอง  การจาํและการจดัระบบเป็นสิ�งที�สาํคญัมาก  การสร้างความคิดรวบยอดและการเรียนรู้แบบองค์
รวมสามารถทดแทนมีปัญหานี/ไดดี้  การใช ้"Big Picture" จะช่วยทาํใหส้ามารถเขา้ใจสิ�งที�เรียนไดอ้ยา่ง
ลึกซึ/ ง  ทดแทนความลาํบากในการจาํรายละเอียด 

  ครูสามารถช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาการเรียนรู้จากการจดัลาํดบัหรือการจดัระบบ ไดด้งันี/  
1. การสรุป หรือการใช ้ "Big Picture" ก่อนที�จะจบบทเรียน 
2. เขียนเฉพาะขอ้ความจริงและรายละเอียดที�สาํคญับนกระดาน 
3. ใหเ้วลาสาํหรับการอ่าน  เขียนแบบทดสอบ  และการทาํงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
4. นั�งหนา้ห้องเรียนเพื�อปรับปรุงความสนใจและลดการสิ�งเบี�ยงเบนความสนใจ 
5. ใชป้ระสาทสัมผสัทางการเห็นเขา้มาช่วย เช่น รูปถ่าย  รูปภาพ  กระดาษกราฟ  ฯลฯ มาช่วย

ในการสอน 
6. ยกตวัอยา่งจากของจริง   เชื�อมโยงกบัสิ�งที�เกี�ยวขอ้ง  โดยใช ้"Big Picture" 
7. เนน้ขอ้ความสาํคญัในหนงัสือเรียนหรือสมุดงานที�ไดรั้บมอบหมาย 
8. ใชกิ้จกรรมที�มีการลงมือกระทาํ เพื�อใชป้ระสาทสัมผสัอื�น ๆ มาช่วยพฒันาทกัษะการเรียน

ใหดี้ขึ/น 
9. ลดงานหรือมอบหมายงานให้นอ้ยลงเพื�อหลีกเลี�ยงความรู้สึกหดหู่ใจ 
10. แยกหอ้งทาํแบบทดสอบเพื�อหลีกเลี�ยงการเบี�ยงเบนความสนใจ 
11. ยกตวัอยา่งหรือสาธิตวา่อะไรจะเกิดขึ/นตามมาหลงัจากทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายหรือทาํ

โครงการเสร็จ 
12. ครูตอ้งไม่คาดหวงัวา่จะไดค้าํตอบในทนัทีจากนกัเรียน  เพราะเขาจะตอ้งใชเ้วลามากในการ

คิดคาํตอบ 
13. การตอบคาํถามควรเป็นการลาํดบัหรือเรียงลาํดบัมากกวา่การตอบเป็น Mechanics 
14. อนุญาตใหใ้ชเ้ครื�องคิดเลข ที�มีเสียงสะกด ในโอกาสที�จาํเป็นและเหมาะสม 
15. ปรับเปลี�ยนหรือลดการใชภ้าษาต่างประเทศลงหากไม่จาํเป็น  เพื�อป้องกนัการสับสนใน

รายละเอียด 
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กจิกรรมที�นักเรียนจะต้องพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ในการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ซึ� งมีความยุง่ยากจากการจดัลาํดบั
จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนช่วยเหลือตนเอง ดงันี/   

1. ขณะที�อ่านหนงัสือ  ใหส้รุปสิ�งที�อ่านและทบทวนคาํถาม  วา่ไดอ้ะไรจากสิ�งที�อ่าน 
2. ขณะที�เขียน  ใหส้รุปเขียนสิ�งที�เป็นหวัขอ้หลกั  แลว้ค่อยๆ เติมรายละเอียดลงไปเพิ�มเติม 
3. ถามทุกครั/ งที�คุณไม่เขา้ใจรายละเอียด 
4. บนัทึกงานที�ไดรั้บมอบหมายและควรจะเป็นการบนัทึกแบบรูปภาพ 
5. ใหเ้วลากบัการทาํงานชิ/นใหญ่โดยมีการแบ่งออกเป็นงานยอ่ยๆก่อน 
6. ทาํตารางงานเมื�องานที�ไดรั้บมอบหมายมีความแตกต่างกนั 
7. ในการบนัทึกรายละเอียด ควรมีการเชื�อมคาํโดยใชค้าํคลอ้งจอง  ดนตรี เป็นจงัหวะช่วยใน

การสร้างความคิดรวบยอด 

กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดมีปัญหา (Conceptual/Holistic Disabilities) 

เมื�อมีปัญหาในการสร้างความคิดรวบยอด คุณอาจจะจดจาํรายละเอียดและขอ้เท็จจริงได ้แต่วา่
คุณจะตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งยิ�งที�ตอ้งทาํความเขา้ใจความหมายอยา่งลึกซึ/ งและเขา้ใจความคิดรวบ
ยอดพื/นๆ    แมว้า่จะใชเ้วลาในการอ่านอยา่งรวดเร็วในเรื�องที�ธรรมดา  ๆ แต่คุณก็จะมีความลาํบากใน
การทาํความเขา้ใจเรื�องที�อ่านนั/นๆ 

มีปัญหาประเภทนี/จะตอ้งให้เวลาอยา่งมากกบัในการพฒันาใหมี้ความเขา้ใจลึกซึ/ งในเรื�องที�เรียน
แต่อยา่งไรก็ตามคนที�มีปัญหาประเภทนี/ก็สามารถทาํงานใหเ้สร็จอยา่งรวดเร็วได ้  ถา้ใหเ้ขารู้วา่ทาํไม
ตอ้งทาํและอะไรที�เขาตอ้งเรียน 

ครูสามารถช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาการเรียนรู้จากการจดัลาํดบัหรือการจดัระบบ ไดด้งันี/  
1. ขีดเส้นใตค้วามคิดรวบยอดของเรื�องที�จะสอนและความหมายที�ลึกซึ/ งซบัซอ้น 
2. สรุปและใหเ้ห็นภาพรวมของสาระการเรียนก่อนและหลงับทเรียน 
3. ใชเ้ครื�องช่วยในการมองเห็นที�เป็นรูปธรรม เช่น ภาพวาด  แผน่ภาพ  วดีีโอ ฯลฯ เพื�อให้

เขา้ใจภาพรวมของเรื�องที�จะเรียนได ้
4. ใหเ้วลาในการคิดคาํตอบขอ้ทดสอบแลการมอบหมายงานมากกวา่ปกติ 
5. เนน้ขอ้ความในหนงัสือหรือสมุดงานที�เป็นความคิดรวบยอดสาํคญัของเรื�อง 
6. ใชกิ้จกรรมที�มีการลงมือกระทาํ เพื�อใชป้ระสาทสัมผสัอื�น ๆ มาช่วยพฒันาทกัษะการเรียน

ใหดี้ขึ/น 
7. ลดงานหรือมอบหมายงานให้นอ้ยลงเพื�อหลีกเลี�ยงความรู้สึกหดหู่ใจ 
8. ยกตวัอยา่งและสาธิตในสิ�งที�เป็นรูปธรรมชดัเจน 
9. เชื�อมโยงสิ�งที�เรียนกบัชีวติจริงอยา่งเหมาะสม 
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10. กระตุน้ใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งแจ่มชดั 
11. ย ํ/าและสร้างความกระจ่างความคิดรวบยอดที�มีอยูบ่่อยๆ 
12. ขีดเส้นใต ้คาํสาํคญัและจุดที�มีความสาํคญัต่อเรื�องและเป็นความคิดรวบยอดของเรื�อง 

กจิกรรมที�นักเรียนจะต้องพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ในการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ซึ� งมีความยุง่ยากในการสร้างความคิด
รวบยอด จาํเป็นตอ้งใหน้กัเรียนช่วยเหลือตนเอง ดงันี/   

1. ใหเ้วลากบัการคน้หาความหมายที�ลึกซึ/ ง ซบัซอ้นหลงัจากทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายสาํเร็จ 
2. ตั/งใจขณะที�ดูและฟังสิ�งที�ตอ้งการรู้ 
3. ซกัถามเพื�อรับคาํอธิบายกรณีที�ไม่เขา้ใจความหมายหรือความคิดรวบยอดของเรื�องที�เรียน 
4. ขณะอ่านหนงัสือไดทุ้กหนึ�งยอ่หนา้ ควรหยดุถามตวัเอง  วา่ไดอ้ะไรจากเรื�องที�อ่าน 
5. ใหเ้วลากบัการทาํงานชิ/นใหญ่โดยมีการแบ่งออกเป็นงานยอ่ยๆก่อน 

ความรวดเร็วของกระบวนการมีปัญหา (Process Speed Disabilities) 

เมื�อสมองมีปัญหาการดาํเนินงานชา้    มีแนวโนม้ในการเลือกสิ�งที�ถูกตอ้ง จากการที�คุณจะมี
โอกาสไดเ้ลือกที�จะเรียนรู้ก่อน  คุณตอ้งการเวลาเยอะมากในการเรียนในชั/นเรียน  การทาํงานที�ไดรั้บ
มอบหมายและระวา่งการทาํแบบทดสอบ  คุณอาจจะมีทกัษะการใชเ้หตุผลที�ดี ถา้คุณสามารถเขา้ใจสาร
ที�เขา้มา  แต่คุณอาจจะตอ้งใชเ้วลามากกวา่คนอื�นมากๆ 

 
ครูสามารถช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาการเรียนรู้จากกระบวนการทางสมอง ไดด้งันี/  
1. ใหเ้วลาคิดเกี�ยวกบัการนาํเสนอขอ้มูลระหวา่งเรียนในห้องเรียนนาน 
2. ใหฟั้งเทปบนัทึกเสียงที�ครูสอนซํ/ า 
3. ค่อย ๆสอน  ครูตอ้งไม่สอนเร็ว 
4. ครูไม่ควรคาดหวงัวจ่ะไดรั้บคาํตอบทนัทีในระหวา่งเรียนหรือระหวา่งอภิปรายในชั/น  ไม่

ควรถามมากเกิน 1 คาํถามเพราะเขาจะใชเ้วลาในการคิดนานมาก 
5. เตรียมสรุปยอ่และสรุปภาพรวมของสิ�งที�เรียนหลงัจากจบบทเรียน 
6. เตรียมขอ้เท็จจริง  รายละเอียดในการวาดและเขียนสั/น ๆบนกระดาน 
7.  ใหเ้วลาสาํหรับการอ่าน เขียน และการทาํแบบทดสอบ 
8. นั/งหนา้ชั/นเรียนเพื�อพฒันาความสนใจและหลีกเลี�ยงสิ�งกระตุน้ความสนใจ 
9. ยกตวัอยา่งของจริง 
10. เนน้ขอ้ความสาํคญัในหนงัสือหรือสมุดงาน 
11. ใชกิ้จกรรมที�มีการลงมือกระทาํ เพื�อใชป้ระสาทสัมผสัอื�น ๆ มาช่วยพฒันาทกัษะการเรียน

ใหดี้ขึ/น 



9 
 

1
 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ "ผลิตสื_อพฒันาการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนที_มีปัญหาการเรียนรู้ดา้นLD " 

วนัที_ วนัที_ 7-8-9 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 โรงแรมสบาย โฮเทล จงัหวดันครราชสีมา.   
 

12. ลดงานหรือมอบหมายงานให้นอ้ยลงเพื�อหลีกเลี�ยงความรู้สึกหดหู่ใจ 
13. แยกหอ้งทาํแบบทดสอบเพื�อหลีกเลี�ยงการเบี�ยงเบนความสนใจ 
14. ยกตวัอยา่งหรือสาธิตวา่อะไรจะเกิดขึ/นตามมาหลงัจากทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายหรือทาํ

โครงการเสร็จ 
15. การตอบคาํถามควรเป็นการลาํดบัหรือเรียงลาํดบัมากกวา่การเคลื�อนไหวหรือเขียนตอบ 
16. อนุญาตใหมี้การตรวจสอบตวัสะกดหรือมีการสะกดคาํใหข้ณะเขียน 
กจิกรรมที�นักเรียนจะต้องพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ในการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ซึ� งมีความยุง่ยากในการทาํงานให้
รวดเร็ว จาํเป็นตอ้งให้นกัเรียนช่วยเหลือตนเอง ดงันี/   

1. ขณะที�อ่านหนงัสือ  ใหส้รุปสิ�งที�อ่านและทบทวนถามดว้ยตนเอง คุณกาํลงัเรียนรู้อะไร 
2. ขณะที�เขียน  ใหส้รุปเขียนสิ�งที�เป็นหวัขอ้หลกั  แลว้ค่อยๆ เติมรายละเอียดลงไปเพิ�มเติม 
3. ถามทุกครั/ งที�คุณไม่เขา้ใจรายละเอียด 
4. บนัทึกงานที�ไดรั้บมอบหมายและควรจะเป็นการบนัทึกแบบรูปภาพ 
5. ใหเ้วลากบัการทาํงานชิ/นใหญ่โดยมีการแบ่งออกเป็นงานยอ่ยๆก่อน 
6. ทาํตารางงานเมื�องานที�ไดรั้บมอบหมายมีความแตกต่างกนั 
7. ในการบนัทึกรายละเอียด ควรมีการเชื�อมคาํโดยใชค้าํคลอ้งจอง  ดนตรี เป็นจงัหวะช่วยใน

การสร้างความคิดรวบยอด 
 

 
ตัวอย่างสื�อที�ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ 

 

                      
 

              เส้นจํานวน                  ลกูคดิ 
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                        นาฬิกา      เครื�องคิดเลข 

 

ชดุ Carry and Borrow Line    

                                              
 

คา่ของตวัเลขและการบวก ลบ เลข 2 หลกั                          อปุกรณ์ที#สอนให้เด็กเข้าใจรูปเศษส่วน 

 

                                                                        

 ชดุ Coin-U-Lator      คณิตศาสตร์สัมผสัได ้(Touch math) 
อปุกรณ์ที#บอกคา่ของเหรียญเงิน การนบัเงิน  

ตัวอย่างสื�อที�ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ 
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 ตารางคูณ 

 

 

ตารางบวก 
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ตัวอย่างสื�อที�ใช้ในการอ่าน การเขียน 

 

                             

 

ปากกาเน้นข้อความ    แถบสีชว่ยอา่น   

 

    
 

โปรแกรมเดาคําศพัท์     สื#อรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทปสีเนน้ขอ้ความ      กระดาษฝึกเขียน 
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ตัวอย่างสื�อที�ใช้ในการการดาํเนินชีวิต 

                                                             ปฏิทินเตือนความจํา     
  

    ตารางเรียน/ตารางกิจกรรม 

แบบตรวจสอบรายการสิ#งของ 
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ตัวอย่างแบบประเมินตามความต้องการจําเป็น สําหรับนักเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
 

แบบประเมินความต้องการให้ช่วยเหลอืในห้องเรียน 

ใหน้กัเรียนทาํเครื�องหมาย  � หนา้ขอ้ที�ตรงกบัความช่วยเหลือที�ต้องการในห้องเรียน 
……………………………………………………….. 

 

………… 1.  ภาพประกอบการสอน  เช่น รูปถ่าย  รูปภาพ  วดีีทศัน์ เป็นตน้ 
………….2.  ยกตวัอยา่งหรือสาธิตสิ�งที�ตอ้งการใหท้าํหรือใหง้าน 
………….3.  อธิบายภาพรวมของเรื�องที�จะสอนก่อนเริ�มสอนในขั/นต่อไป 
………….4.  จดัที�นั�งในห้องเรียนที�หลีกเลี�ยงการรบกวนสมาธิหรือใหน้ั�งหนา้ห้องเรียน 
…………..5.  มีการบนัทึกเทปสิ�งที�สอน 
…………..6.  ใหย้มืสมุดบนัทึกการสอนจากครูหรือเพื�อน 
…………. 7.  เขียนขอ้ความที�เป็นจุดสาํคญัหรือความคิดรวบยอดของเรื�องที�จะสอน 
…………..8.  กิจกรรมภาคปฏิบติัที�มีการลงมือกระทาํ 
………….. 9.  มีการบรรยายใตรู้ปภาพหรือแผน่ภาพที�จะสอน 
…………..10. ใหเ้วลาสาํหรับการคิดและการดูสิ�งที�จะสอนหรือสิ�งที�จะใหต้อบ 
…………..11. พดูย ํ/าๆ และฟังชดัเจนขณะที�สอน 
………….. 12.  ไม่ถามในหอ้งเรียนบ่อยๆ  เพราะไม่อยากเป็นจุดสนใจ 
…………. 13.  ใหเ้วลาพกัเดินไปมาเป็นระยะๆ 
…………..14.  อื�น ……………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินความต้องการให้ช่วยเหลอืเกี�ยวกบังานที�ได้รับมอบหมาย 

ใหน้กัเรียนทาํเครื�องหมาย  � หนา้ขอ้ที�ตรงกบัความช่วยเหลือที�ตอ้งการสาํหรับงานที�ได้รับมอบหมาย 
………………………………………………………………………….. 

 
………… 1.  ใหเ้วลามากๆ 
………….2.  ช่วยแบ่งงานที�ใหญ่ หรือมากๆ ออกเป็นงานเล็กๆ ทาํหลายครั/ ง 
………….3.  เนน้ขอ้ความที�สาํคญั โดยทาํเป็นจุดเด่นในหนงัสือหรือแผน่งานที�มอบหมาย 
………….4.  ลดงานที�มอบหมาย(ถา้เป็นไปได)้ 
…………..5.  ทาํงานกบัเพื�อนหรือจบัคู่กบัเพื�อนในการทาํงานแต่ละครั/ ง 
…………..6.  คาํตอบของขอ้สอบควรเป็นแบบเรียงลาํดบัมากกวา่การเขียนสะกด 
…………. 7.  มีตารางการมอบหมายงานที�ชดัเจนเป็นเรื�องๆ 
…………..8.  มอบหมายงานที�เหมาะสมกบัความสามารถและปริมาณพอเหมาะที�ทาํเสร็จตามเวลา 
………….. 9.  พิมพด์ว้ยตวัหนงัสือขนาดใหญ่ ดูแลว้ไม่ยุง่เหยงิสับสน 
…………..10. เขียนหวัขอ้ทุกครั/ งที�มีการสอบและมอบหมายงาน 
…………..11. อนุญาตใหใ้ชก้ารตรวจคาํผิดหรือการตรวจสอบตวัสะกด 
………….. 12.  สรุปและอธิบายใหเ้ห็นภาพรวมทุกครั/ งขณะมอบหมายงาน 
…………. 13.  อนุญาตใหต้อบปากเปล่าหรืออดัเทปส่งแทนการเขียนเรียงความ 
………….. 14.  อนุญาตใหขี้ดเส้นใตแ้ทนการเขียนตอบยาวๆ 
………….. 15.  บอกระดบั หรือ Grade ที�จะไดรั้บวา่หลงัจากทาํเสร็จจะไดอ้ะไร 
…………..16.  อื�น ……………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………….. 
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วนัที_ วนัที_ 7-8-9 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2553 โรงแรมสบาย โฮเทล จงัหวดันครราชสีมา.   
 

แบบประเมินความต้องการให้ช่วยเหลอืในการทาํแบบทดสอบ 

ใหน้กัเรียนทาํเครื�องหมาย  � หนา้ขอ้ที�ตรงกบัความช่วยเหลือที�ตอ้งการสาํหรับการทาํแบบทดสอบ 
………………………………………………………………………….. 

 
………… 1.  ทาํแบบฝึกหดัมาก่อนการทดสอบจริง 
………….2.  ใหเ้วลาในการทาํแบบทดสอบนาน 
………….3.  สถานที�ทาํแบบทดสอบมีความสงบเงียบปราศจากสิ�งรบกวน          
………….4.  มีคนอ่านแบบทดสอบใหฟั้งหรือเทปขอ้สอบใหฟั้ง 
…………..5.  อนุญาตใหท้าํโครงการแทนการทดสอบ 
…………..6.  ไม่ควรใชก้ระดาษคาํตอบที�เป็นกระดาษคาํตอบที�ใชค้อมพิวเตอร์ในการตรวจ 
…………. 7.  ขอ้คาํถามมีความชดัเจนและเหมาะสม 
…………..8.  เนน้ขอ้ความที�สาํคญัใหเ้ห็นชดัเจน 
………….. 9.  การตอบคาํถามเป็นการเรียงลาํดบัเนื/อหาแทนการเขียนตอบ 
…………..10. ตอบคาํถามเรียงความโดยการอดัเทปส่ง 
…………..11. มีรูปภาพประกอบการถาม 
………….. 12.  อนุญาตใหเ้ปิดหนงัสือหรือทาํแบบทดสอบที�บา้นมาส่ง 
…………. 13.  อนุญาตใหใ้ชเ้ครื�องคิดเลขได ้
………….. 14.  มีคนช่วยบนัทึกคาํตอบให้ 
………….. 15.  ตรวจคาํตอบดว้ยตวัเองแลว้กลบัไปทาํใหม่เพื�อใหผ้ลการเรียนดีขึ/น 
…………   16.  เลือกประเภทการตอบคาํถามที�ทดแทนการเขียนส่ง เช่น การพิมพ ์
…………   17.  แบ่งขอ้ทดสอบออกเป็นส่วนเล็ก ๆ  แลว้ใหท้าํทีละส่วน  
…………..16.  อื�น ……………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………….. 
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