การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู
โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู ( Learning Disabilities ) หมายถึง นักเรียนที่มีความยุงยากในการอาน
การเขียนและการคิดคำนวณ อันเนื่องมาจากความบกพรองของกระบวนการทางจิตวิทยา ขั้นพื้นฐาน (Basic
Psychological Process) ที่เกี่ยวของกับการเขาใจ การใชภาษา การพูด หรือการเขียน ซึ่งแสดงออกโดยความไม
สมบูรณของความสามารถดานการฟง การคิด การพูด การอาน การเขียน การสะกดคำ และการคำนวณทาง
คณิตศาสตร
ในการคัดกรองเบื้องตน สังเกตไดจากผลการเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำกวาความสามารถที่แทจริงคือ ในการทำ
กิจกรรมตาง ๆ นักเรียนดูเปนเด็กฉลาดหรือมีความสามารถเหมือนกับเด็กอื่น ๆ ทั่วไป ยกเวนในด านการเรียนดานใด
ดานหนึ่งหรือมากกวา 1 ดานในการอาน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งนักเรียนอาจทำไมไดเลยหรือทำไดต่ำกวาเพื่อน
ในระดับเดียวกัน 2 ชั้นเรียน และเมื่อตรวจสอบแลวพบวาปญหาทางการเรียนของนักเรียน ไมไดมีสาเหตุมาจาก
ความบกพรองทางสติปญญาความบกพรองทางการไดยิน ความบกพรองการมองเห็น การถูกละทิ้งละเลยหรือขาด
โอกาสตาง ๆ
ขั้นตอนการเรียนรูผานกระบวนการทางสมองซึ่งมีผลตอการเรียน คือ
ขอมูลจากประสาทสัมผัสจะเขาสูสมอง (Input process) ขอมูลจะถูกแปลความหมาย (Integration
process) ขอมูลจะถูกบันทึก และสามารถดึงมาใชได (Memory process) และขอมูลจะถูกนำมาใชในรูปแบบของ
ภาษา และการเคลื่อนไหว (Output process) ดังภาพ

ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความยุงยากในการเรียนรูของนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู ไดแก
1. ความบกพรองดานการอาน (Reading Disorder) เชน อานหนังสือไมออก หรืออานหนังสือไมเหมาะสม
ตามวัย สะกดไมถูก อานตกหลน อานทีละตัวอักษรไดแตผสมคำไมได แยกแยะพยัญชนะที่คลายกันไมออก (ก - ถ - ภ)
เรียนรูจากการเห็นภาพ และการฟง จะทำไดดี แตถาใหอานเองจะไมคอยรูเรื่อง จับใจความไมได

2. ความบกพรองดานการเขียน (Disorder of Written Expression) เชน เขียนตกหลน สลับตำแหนง หรือ
ผิดตำแหนง เขียนไมเปนประโยคที่สมบูรณ ใชคำเชื่อมไมถูกตอง เวนวรรคตอนหรือยอหนาไมถูกตอง จนทำใหผูอานไม
สามารถเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการสื่อไดถูกตอง
3. ความบกพรองดานการคำนวณ (Mathematics Disorder) เชน ความสับสนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข ไมเขาใจ
เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ไมสามารถแปลโจทยปญหาเปนสัญลักษณทางคณิตศาสตร มีการคำนวณที่ผิดพลาด ตก
หลนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเปนประจำ
แนวทางการชวยเหลือ
1) จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
มีการนำสื่อ เทคโนโลยีตางๆ เขามาประกอบในการเรียนการสอน ตามสภาพปญหาของเด็ก เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เทป วีดีทศั น เครื่องคิดเลข ฯลฯ
2) แกไขปญหาเฉพาะที่เกิดรวมดวย เชน โรคสมาธิสั้น ปญหาการประสานงานของกลามเนื้อ ปญหาในดาน
การพูดและการสื่อสาร
3) ลดความรุนแรงของผลกระทบที่ตามมา เชน ปญหาการเรียน ปญหาทางอารมณ ปญหาพฤติกรรม และ
ปญหาการปรับตัว โดยคัดกรองปญหาแตแรกเริ่ม ใหกำลังใจ และใหความชวยเหลือตามแนวทางที่เหมาะสม
4) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับครอบครัว เกิดความเขาใจวาเปนความบกพรองที่ตองใหการชวยเหลือ ไมตำหนิ
ติเตียนวาเปนความไมเอาใจใสของเด็กเอง
หลักการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู
ในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูนั้นครูตองปรับเปลี่ยนวิธีการมอบหมายงานวิธีการสอน
และวิธีการทดสอบโดยมีความเฉพาะเจาะจงและสอดคลองกับความตองการจำเปนของนักเรียนเปนรายบุคคล
ขอควรรูสำหรับครู
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหงายขึ้น (Accommodation) ทำใหสิ่งที่จะสอนดูงาย ธรรมดาและนักเรียน
ไดรับผลการเรียนที่ดีขึ้น เชน การเรียนวิชาคณิตศาสตรจะงายขึ้นถาครูอนุญาตใหนักเรียนใชเครื่องคิดเลข ในการใช
เครื่องคิดเลขจะทำใหนักเรียนมีความสุขในบางเวลาเทานั้น แตการใชเครื่องคิดเลขจะทำใหครูไมสามารถรับรูวานักเรียน
มีความเขาใจวิชาคณิตศาสตรหรือไม
2. การใชจุดแข็งทดแทนจุดดอย (Compensation) การชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู ขึ้นอยูกับ
คณะทำงานที่รับผิดชอบในนักเรียนแตละคน และระหวางครูผูสอนกับนักเรียนที่จะตองตกลงวิธีการชวยเหลือ
รวมกัน โดยครูจะตองตัดสินใชวิธีการชวยเหลือที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงจุดเดนของนักเรียน และนักเรียนก็จะตองไม
ลังเลที่จะซักถามในสิ่งที่ไมเขาใจและในสิ่งที่คิดวาจำเปนในการพัฒนาการเรียนรูของตัวเอง
3. ทำสิ่งที่มีอยูใหมีประโยชนมากที่สุด (Benefit) นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูสวนใหญจะไดรับประโยชน
จากการชวยเหลือที่คลายกัน คือ การใหเวลาในการเรียนรูมากกวาคนอื่น (Extra time)
ลดสิ่งกระตุนความสนใจ การใชคำอธิบายยอๆหรือทำโครงสรางอยางงายๆสั้นๆ ใหมองในภาพรวมกอนเรียนหรือการ
สรุปใจความสำคัญ การเรียนรูจากกิจกรรมที่มีการลงมือกระทำ การขอยืมสมุดบันทึกจากเพื่อน หรือการมอบหมายงาน
สั้นๆ หรือการบานนอย ๆ เปนตน

4. จัดการเรียนรูโดยทำใหเห็นภาพรวม "BIG PICTURE" (Overview)
5. สรุปใจความสำคัญ (Summary)ทุกครั้งเมื่อจัดการเรียนรู
6. จัดการเรียนรูใหดูงายและธรรมดา (Simplify)
7. จัดการเรียนรูเพื่อทำใหเกิดความเขาใจกระจาง(Clarify)
8. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเพิ่มบางอยางเพื่อใหเกิดการเรียนรูท่สี มบูรณ (Supplement)
9. สอนซ้ำๆ (Repetition)ในกิจกรรมหรือเนื้อหาเดิม
10. ปรับเปลี่ยนหรือแกไขกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม (Modify) ตามความถนัดและแบบการเรียนรู
11. อธิบายบริบทของสิ่งที่เรียนรูเพื่อใหมีความกระจางมากขึ้น (Context)
12. อธิบายสิ่งที่ตอ งการใหเรียนรูเปนรูปธรรม ธรรมดา และเขาใจงาย (Concrete
การชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูนั้น มีความแตกตางกัน จำเปนอยางยิ่งที่ตองรูวาการมีปญหา
นั้นเปนการมีปญหาประเภทไหนเพื่อใหเขาใจเหตุผลของการชวยเหลือ ซึ่งจะทำใหการชวยเหลือนั้นเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูเกี่ยวของตองใชเวลาอยางมากในการที่จะบอกวานักเรียนมีจุดออนหรือดอยตรงกระบวนการเรียนรู
จุดไหน แตเราจะตองคนหาวากระบวนการเรียนรูใดที่เปนจุดแข็งหรือจุดเดนของนักเรียน ซึ่งทำใหเรียนรูไดดี
ที่สุด กระบวนการทำงานของสมองเชื่อมโยงกับการเรียนรู ถาหากกระบวนการเรียนรูมีปญหาหรือออนแอ ดังนั้นการ
ชวยเหลือ คือ การนำกระบวนการเรียนรูที่เปนจุดแข็งหรือจุดเดนมาทดแทน
ความยากหรือขอบกพรองนั้น เหมือนกับคนตาบอดที่ ใชประสาทสัมผัสสวนอื่นที่เหลืออยูมาชวยเหลือการ
ดำเนินชีวิตของตังเอง เชนเดียวกับคนที่มปี ญหากระบวนการเรียนรู ดานการรับรูทางสายตา ก็จะชอบเรียนรูดวยการฟง
มากกวา ขณะเดียวกันคนที่มีปญหาการจัดลำดับ รายละเอียดตามความสัมพันธ ก็จะชอบเรียนรูดวยวิธีการสราง
ความคิดรวบยอดมากวา ถาเราสามารถรูวามีปญหาหรือขอออนเปนประเภทไหนแลว จะทำใหสามารถรูวิธีการ
ชวยเหลือไดอยางไร วิธีการทดแทน เปนวิธีหนึ่งที่สามารถทำใหเรียนรูไดดีขึ้น
กระบวนการทางการเห็นมีปญหา (Visual Processing Disabilities)
ถาหากกระบวนการทางสายตามีปญหา หรือมีปญหา เราจะใชการไดยินมาชวยในการเรียนรู แตวาประสาทการไดยิน
ไมสามารถที่จะทดแทนการเรียนรูที่ไดจากการมองเห็นไดทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเปนที่ตองนำประสาทสวนอื่น เชน การรับ
สัมผัส การชิมรส การดมกลิ่นเขามาชวยในการเรียนรูดวย
ครูสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูใหเขาใจสิ่งที่มองเห็น ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ใหเวลาในการมองรูปภาพ รูปถาย
เอกสารการสอนหรือแบบทดสอบควรพิมพดวยตัวหนังสือขนาดใหญ
การบรรยายโดยใชภาษาพูดจะทำใหเขาใจไดดีกวาการบรรยายดวยภาพ
การขอยืมบันทึกจากครูหรือจากเพื่อน เพราะจะทำใหนักเรียนที่มีปญหาดานนี้มีเวลามากขึ้นในการมองและ
ศึกษา
5. ในกรณีท่มี ีปญหาในการทำคณิตศาสตรในสมุดกราฟ ควรอนุญาตใหใชตัวเลขกำกับเสนบรรทัด
6. ใหเวลาในการอาน เขียน และทำงานที่ไดรับมอบหมาย

7. พูดใหเห็นภาพรวมของเนื้อหา หรือสรุป สาระ ใหชัดเจนกอนการสอนในแตละบทเรียนเพื่อใหนักเรียนที่มี
ปญหาการมองเห็นสามารถใชประสาทสัมผัสอื่นมาชวย
8. เนนขอความหรือคำสำคัญในหนังสือ หรือสมุดงาน
9. กิจกรรมที่มีการลงมือกระทำเพื่อใหเกิดการเรียนรูทุกประสาทสัมผัสไปดวยกัน
10. ลดงานบางอยางหรือมอบหมายงานนอยกวาคนอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกหดหู
11. การมอบหมายงานหรืออานหนังสือโดยใชเทปบันทึกใหนักเรียนฟง
12. การทดสอบตางๆ ควรทำในหองเงียบหลีกเลี่ยงการกระตุนความสนใจ
13. ใชการดาษคำตอบอยางอื่นทดแทนกระดาษคำตอบที่ใชคอมพิวเตอรตรวจซึ่งมีขนาดชองเล็กมาก นักเรียนจะ
สับสนกับชองคำตอบ
14. การตอบคำถามควรเปนการลำดับหรือเรียงลำดับมากกวาการสะกดหรือเขียนตอบ
15. การใชเครื่องคิดเลขที่มีเสียงพูดตรวจสอบขณะกดตัวเลขดีกวาเครื่องคิดเลขที่มีแตภาพตัวเลข
กิจกรรมที่นักเรียนจะตองพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
ในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูซึ่งมีความยุงยากจากการมองเห็น จำเปนตองใหนักเรียน
ชวยเหลือตนเอง ดังนี้
1. ใหเวลากับการ "นึกภาพตัวเลข ตัวอักษร สำหรับการสะกดเปนคำ การคิดคณิตศาสตร"
2. ตั้งใจฟง และ ฟง ในสิ่งที่ตองการ
3. ถามเพื่อขอคำอธิบายในสิ่งที่คุณไมเขาใจ หลังการมองเห็น
4. จดบันทึกงานที่ไดรับมอบหมาย
5. อานหนังสือออกเสียงเพื่อใหไดยินวา "ฉันกำลังพยายามเรียนอะไรอยู"
6. ใหเวลากับการทำงานชิ้นใหญโดยมีการแบงออกเปนงานยอยๆกอน
7. ทำตารางงานเมื่องานที่ไดรับมอบหมายมีความแตกตางกัน
8. วาดรูปภาพงายๆ เพื่อชวยใหสามารถแกปญหาคณิตศาสตรได
กระบวนการทางการไดยินมีปญหา(Auditory Processing Disabilities)
ถาหากกระบวนการทางการไดยินมีปญหา หรือมีปญหา เราจะใชการมองเห็นมาชวยในการเรียนรู แตวา
ประสาทการมองเห็นไมสามารถที่จะทดแทนการเรียนรูที่ไดจากการไดยินทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเปนที่ตอ งนำประสาทสวน
อื่น เชน การรับสัมผัส การชิมรส การดมกลิ่นเขามาชวยในการเรียนรูดวย ครูสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรู
จากการไดยินหรือมีปญหาทางการไดยิน ดังนี้
1. สอนโดยพูดซ้ำๆ ชัดเจนเพื่อใหนักเรียนฟงมากที่สุด
2. วาดภาพ หรือเขียนใจ ความสำคัญเล็กนอยบนกระดาน
3. ใหเวลานักเรียนในการอาน เขียน และการทำงานตามที่มอบหมาย
4. จัดใหนักเรียนนั่งหนาหองเรียน สามารถไดยินเสียงชัดเจน ลดสิ่งกระตุนทางสายตา5. ใชประสาทการมอง
(รูปภาพ รูปถาย วีดีโอเทป ฯลฯ) จะทำใหกระบวนการไดยินดีขึ้น
6. การสอนที่ชัดเจนและการมองเห็นภาพรวมคลาวๆหรือการสรุปบทเรียนลวงหนา เพราะปญหาการไดยิน
บางอยางสามารถใหประสาทสัมผัสอื่นมาทดแทนได

7. เนนหรือย้ำขอความสำคัญในหนังสือหรือสมุดงานที่ไดรับมอบหมาย
8. เพิ่มทักษะการทำกิจกรรมที่ตองลงมือกระทำ เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสอื่นๆไปพรอมกัน
9. ลดการใหงานลงเพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกหดหูใจของนักเรียน
10. แยกหองทดสอบหรือหองที่มกี ารกระตุนทางสายตานอย
11. ยกตัวอยางหรือสาธิตวาอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากทำงานที่ไดรับมอบหมายหรือทำโครงการเสร็จ
12. อยาถามนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูในหองเรียน เพราะจะทำใหเปนที่สนใจแกคนอื่น แตใหเขาสมัครใจที่
จะตอบเอง
13.ปรับเปลี่ยนหรือลดการใชภาษาตางประเทศลงหากไมจำเปน เพื่อปองกันการสับสนในการไดยิน
กิจกรรมที่นักเรียนจะตองพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
ในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูซึ่งมีความยุงยากจากการฟง จำเปนตองใหนักเรียน
ชวยเหลือตนเอง ดังนี้
1. ใหประสาทการมองเห็นมาชวย โดยการ "นึกภาพ" ในสิ่งที่คุณไดยิน
2. ตั้งใจฟงในสิ่งที่ตองการ เพราะวาคุณจะตองใชเวลาในการเรียนรูภาษาพูดมากกวาคนอื่น
3. ถามเพื่อขอคำอธิบายภายหลังการไดยิน แลวคุณไมเขาใจ
4. จดรายการที่ไดรับการมอบหมายงานเปนรูปภาพเขาใจงาย
5. ใหเวลากับการทำงานชิ้นใหญโดยมีการแบงออกเปนงานยอยๆกอน
6. ทำตารางงานเมื่องานที่ไดรับมอบหมายมีความแตกตางกัน
7. วาดรูปภาพงายๆ เพื่อชวยใหสามารถแกปญหาคณิตศาสตรได
การจัดลำดับหรือการจัดระบบมีปญหา(Sequential/Organization Disabilities)
ถามีปญหาการจัดลำดับหรือระบบ จะสงผลถึงการบันทึกรายละเอียดของสิ่งที่ตองการในสมอง การจำและ
การจัดระบบเปนสิ่งที่สำคัญมาก การสรางความคิดรวบยอดและการเรียนรูแบบองครวมสามารถทดแทนมีปญหานี้ได
ดี การใช "Big Picture" จะชวยทำใหสามารถเขาใจสิ่งที่เรียนไดอยางลึกซึ้ง ทดแทนความลำบากในการจำรายละเอียด
ครูสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูจากการจัดลำดับหรือการจัดระบบ ไดดังนี้
1. การสรุป หรือการใช "Big Picture" กอนที่จะจบบทเรียน
2. เขียนเฉพาะขอความจริงและรายละเอียดที่สำคัญบนกระดาน
3. ใหเวลาสำหรับการอาน เขียนแบบทดสอบ และการทำงานที่ไดรับมอบหมาย
4. นั่งหนาหองเรียนเพื่อปรับปรุงความสนใจและลดการสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจ
5. ใชประสาทสัมผัสทางการเห็นเขามาชวย เชน รูปถาย รูปภาพ กระดาษกราฟ ฯลฯ มาชวยในการสอน
6. ยกตัวอยางจากของจริง เชื่อมโยงกับสิ่งที่เกี่ยวของ โดยใช "Big Picture"
7. เนนขอความสำคัญในหนังสือเรียนหรือสมุดงานที่ไดรับมอบหมาย
8. ใชกิจกรรมที่มีการลงมือกระทำ เพื่อใชประสาทสัมผัสอื่น ๆ มาชวยพัฒนาทักษะการเรียนใหดีขึ้น
9. ลดงานหรือมอบหมายงานใหนอยลงเพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกหดหูใจ
10. แยกหองทำแบบทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนความสนใจ
11. ยกตัวอยางหรือสาธิตวาอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากทำงานที่ไดรับมอบหมายหรือทำโครงการเสร็จ
12. ครูตองไมคาดหวังวาจะไดคำตอบในทันทีจากนักเรียน เพราะเขาจะตองใชเวลามากในการคิดคำตอบ

13. การตอบคำถามควรเปนการลำดับหรือเรียงลำดับมากกวาการตอบเปน Mechanics
14. อนุญาตใหใชเครื่องคิดเลข ที่มีเสียงสะกด ในโอกาสที่จำเปนและเหมาะสม
15. ปรับเปลี่ยนหรือลดการใชภาษาตางประเทศลงหากไมจำเปน เพื่อปองกันการสับสนในรายละเอียด
กิจกรรมที่นักเรียนจะตองพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
ในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูซึ่งมีความยุงยากจากการจัดลำดับจำเปนตองให
นักเรียนชวยเหลือตนเอง ดังนี้
1. ขณะที่อานหนังสือ ใหสรุปสิ่งที่อานและทบทวนคำถาม วาไดอะไรจากสิ่งที่อาน
2. ขณะที่เขียน ใหสรุปเขียนสิ่งที่เปนหัวขอหลัก แลวคอยๆ เติมรายละเอียดลงไปเพิ่มเติม
3. ถามทุกครั้งที่คุณไมเขาใจรายละเอียด
4. บันทึกงานที่ไดรับมอบหมายและควรจะเปนการบันทึกแบบรูปภาพ
5. ใหเวลากับการทำงานชิ้นใหญโดยมีการแบงออกเปนงานยอยๆกอน
6. ทำตารางงานเมื่องานที่ไดรับมอบหมายมีความแตกตางกัน
7. บันทึกรายละเอียด ควรมีการเชื่อมคำโดยใชคำคลองจอง ดนตรี เปนจังหวะชวยในการสรางความคิดรวบยอด
กระบวนการสรางความคิดรวบยอดมีปญหา(Conceptual/Holistic Disabilities)
เมื่อมีปญหาในการสรางความคิดรวบยอด คุณอาจจะจดจำรายละเอียดและขอเท็จจริงได แตวาคุณจะตองใช
ความพยายามอยางยิ่งที่ตองทำความเขาใจความหมายอยางลึกซึ้งและเขาใจความคิดรวบยอดพื้นๆ แมวาจะใชเวลาใน
การอานอยางรวดเร็วในเรื่องที่ธรรมดา ๆ แตคุณก็จะมีความลำบากในการทำความเขาใจเรื่องที่อานนั้นๆ มีปญหา
ประเภทนี้จะตองใหเวลาอยางมากกับในการพัฒนาใหมีความเขาใจลึกซึ้งในเรื่องที่เรียนแตอยางไรก็ตามคนที่มีปญหา
ประเภทนี้ก็สามารถทำงานใหเสร็จอยางรวดเร็วได ถาใหเขารูวาทำไมตองทำและอะไรที่เขาตองเรียน ครูสามารถ
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูจากความคิดรวบยอดไดดังนี้
1. ขีดเสนใตความคิดรวบยอดของเรื่องที่จะสอนและความหมายที่ลึกซึ้งซับซอน
2. สรุปและใหเห็นภาพรวมของสาระการเรียนกอนและหลังบทเรียน
3. ใชเครื่องชวยในการมองเห็นที่เปนรูปธรรม เชน ภาพวาด แผนภาพ วีดีโอ ฯลฯ เพื่อใหเขาใจภาพรวมของเรื่องที่
จะเรียนได
4. ใหเวลาในการคิดคำตอบขอทดสอบแลการมอบหมายงานมากกวาปกติ
5. เนนขอความในหนังสือหรือสมุดงานที่เปนความคิดรวบยอดสำคัญของเรื่อง
6. ใชกิจกรรมที่มีการลงมือกระทำ เพื่อใชประสาทสัมผัสอื่น ๆ มาชวยพัฒนาทักษะการเรียนใหดีขึ้น
7. ลดงานหรือมอบหมายงานใหนอยลงเพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกหดหูใจ
8. ยกตัวอยางและสาธิตในสิ่งที่เปนรูปธรรมชัดเจน
9. เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริงอยางเหมาะสม
10. กระตุนใหเกิดความเขาใจอยางแจมชัด
11. ย้ำและสรางความกระจางความคิดรวบยอดที่มีอยูบอยๆ
12. ขีดเสนใต คำสำคัญและจุดที่มีความสำคัญตอเรื่องและเปนความคิดรวบยอดของเรื่อง

กิจกรรมที่นักเรียนจะตองพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
ในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูซึ่งมีความยุงยากในการสรางความคิดรวบยอด
จำเปนตองใหนักเรียนชวยเหลือตนเอง ดังนี้
1. ใหเวลากับการคนหาความหมายที่ลึกซึ้ง ซับซอนหลังจากทำงานที่ไดรับมอบหมายสำเร็จ
2. ตั้งใจขณะที่ดูและฟงสิ่งที่ตองการรู
3. ซักถามเพื่อรับคำอธิบายกรณีที่ไมเขาใจความหมายหรือความคิดรวบยอดของเรื่องที่เรียน
4. ขณะอานหนังสือไดทุกหนึ่งยอหนา ควรหยุดถามตัวเอง วาไดอะไรจากเรื่องที่อาน
5. ใหเวลากับการทำงานชิ้นใหญโดยมีการแบงออกเปนงานยอยๆกอน
ความรวดเร็วของกระบวนการมีปญหา (Process Speed Disabilities)
เมื่อสมองมีปญหาการดำเนินงานชา มีแนวโนมในการเลือกสิ่งที่ถูกตอง จากการที่คุณจะมีโอกาสไดเลือกที่
จะเรียนรูกอน คุณตองการเวลาเยอะมากในการเรียนในชั้นเรียน การทำงานที่ไดรับมอบหมายและระวางการทำ
แบบทดสอบ คุณอาจจะมีทกั ษะการใชเหตุผลที่ดี ถาคุณสามารถเขาใจสารที่เขามา แตคุณอาจจะตองใชเวลามากกวา
คนอื่นมากๆ ครูสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูจากกระบวนการทางสมอง ไดดังนี้
1. ใหเวลาคิดเกี่ยวกับการนำเสนอขอมูลระหวางเรียนในหองเรียนนาน
2. ใหฟงเทปบันทึกเสียงที่ครูสอนซ้ำ
3. คอย ๆสอน ครูตองไมสอนเร็ว
4. ครูไมควรคาดหวังวาจะไดรับคำตอบทันทีในระหวางเรียนหรือระหวางอภิปรายในชั้น ไมควรถามมากเกิน 1
คำถามเพราะเขาจะใชเวลาในการคิดนานมาก
5. เตรียมสรุปยอและสรุปภาพรวมของสิ่งที่เรียนหลังจากจบบทเรียน
6. เตรียมขอเท็จจริง รายละเอียดในการวาดและเขียนสั้น ๆบนกระดาน
7. ใหเวลาสำหรับการอาน เขียน และการทำแบบทดสอบ
8. นั้งหนาชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความสนใจและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนความสนใจ
9. ยกตัวอยางของจริง
10. เนนขอความสำคัญในหนังสือหรือสมุดงาน
11. ใชกิจกรรมที่มีการลงมือกระทำ เพื่อใชประสาทสัมผัสอื่น ๆ มาชวยพัฒนาทักษะการเรียนใหดีขึ้น
12. ลดงานหรือมอบหมายงานใหนอยลงเพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกหดหูใจ
13. แยกหองทำแบบทดสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการเบี่ยงเบนความสนใจ
14. ยกตัวอยางหรือสาธิตวาอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากทำงานที่ไดรับมอบหมายหรือทำโครงการเสร็จ
15. การตอบคำถามควรเปนการลำดับหรือเรียงลำดับมากกวาการเคลื่อนไหวหรือเขียนตอบ
16. อนุญาตใหมีการตรวจสอบตัวสะกดหรือมีการสะกดคำใหขณะเขียน
กิจกรรมที่นักเรียนจะตองพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
ในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูซึ่งมีความยุงยากในการทำงานใหรวดเร็ว จำเปนตอง
ใหนักเรียนชวยเหลือตนเอง ดังนี้
1. ขณะที่อานหนังสือ ใหสรุปสิ่งที่อานและทบทวนถามดวยตนเอง คุณกำลังเรียนรูอะไร

2. ขณะที่เขียน ใหสรุปเขียนสิ่งที่เปนหัวขอหลัก แลวคอยๆ เติมรายละเอียดลงไปเพิ่มเติม
3. ถามทุกครั้งที่คุณไมเขาใจรายละเอียด
4. บันทึกงานที่ไดรับมอบหมายและควรจะเปนการบันทึกแบบรูปภาพ
5. ใหเวลากับการทำงานชิ้นใหญโดยมีการแบงออกเปนงานยอยๆกอน
6. ทำตารางงานเมื่องานที่ไดรับมอบหมายมีความแตกตางกัน
7. บันทึกรายละเอียด ควรมีการเชื่อมคำโดยใชคำคลองจอง ดนตรี เปนจังหวะชวยในการสรางความคิดรวบยอด
ตัวอยาง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
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