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UTQ online e-Training Course 
 

ใบความรู้ที่ 1.1 
เร่ือง “คุณลกัษณะของครูการศึกษาพเิศษทีพ่งึประสงค์” 

 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

คุณลกัษณะของครูการศึกษาพเิศษทีพ่งึประสงค์ 
 ครูการศึกษาพิเศษควรตอ้งปฏิบติังานกบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงตอ้งการกลวธีิทาง
การศึกษาและสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีความบกพร่องแตกต่างกนั 
บางคนมีความบกพร่องทางร่างกาย,อารมณ์,สติปัญญาหรือการเรียนรู้ แต่บางคนมีความบกพร่องหลาย
ดา้น ดงันั้น เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของครูการศึกษาพิเศษบรรลุผลและมีคุณภาพ ครูจึงตอ้งมีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์ท่ีช่วยใหต้นเองเขา้ใจและจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนรู้ใหดี้ท่ีสุดสาํหรับผูเ้รียน 
ลกัษณะท่ีครูการศึกษาพิเศษควรมีเป็นดงัน้ี 

1. ด้านความรู้  เป็นผูมี้ความรู้และ/หรือประสบการณ์ในสาขาวชิาหรืองานของตนเป็น
อยา่งดี และสนใจใฝ่ศึกษาความรู้ ความคิด วธีิการใหม่ๆมาใชก้บัผูเ้รียนและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งเสาะ
แสวงหาแนวทางต่างๆ ในการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพ 

2. มีอารมณ์ขัน  มองโลกในแง่ดีและมีความมัน่ใจในตนเอง คือรู้ท่ีจะใชอ้ารมณ์ขนัใน
การทาํงาน เพื่อลดความคบัขอ้งใจในการปฏิบติังานและสร้างบรรยากาศท่ีช่วยใหผู้เ้รียนร่วมมือในการ
ปฏิบติักิจกรรม การมองโลกในแง่ดีคือ มองในแง่บวกไม่เห็นวา่ทุกเร่ืองเป็นปัญหาและพยายามหา
ช่องทางท่ีจะทาํงานใหบ้รรลุผล สามารถสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเองโดยรู้วา่ใครคือ คนท่ีตนเองตอ้ง
ทาํงานและช่วยเหลือ สามารถสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานสอน 

3. มีความอดทน มุ่งมั่นและขยนั คือมีความตั้งใจจริง เพียรพยายามในการทาํงาน พฒันา
ตนเองและพฒันาผูเ้รียน สามารถทาํงานท่ียากลาํบากและใชเ้วลาเพื่อใหง้านกา้วหนา้ 

4. มีทกัษะในการสังเกต การฟัง การมองเห็นและมีความไวต่อการรับรู้ในส่ิงทีผู้่เรียน
แสดงออกทั้งทางสีหน้า ท่าทางวาจา คือ เป็นคนท่ีใชว้ธีิการต่างๆในการรับรู้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในตวัผูเ้รียนและนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

5. ความสามารถในการประสานงานกบัผู้อืน่ได้เป็นอย่างดี นัน่คือ ตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้นเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในการช่วยเหลือและพฒันาผูเ้รียน ส่ือสาร
กบัผูอ่ื้นในเชิงสร้างสรรค ์ยอมรับความแตกต่างทั้งในดา้นความคิดเห็น และการปฏิบติัพร้อมทั้งจูงใจให้
ผูอ่ื้นไดร่้วมปฏิบติังาน 
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6. มีความเมตตา และวุฒิภาวะทางอารมณ์  คือ สามารถควบคุมตนเองและยอมรับความ
ผดิพลาดหรือความบกพร่องท่ีเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหก้บัผูเ้รียน
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

7. มีทกัษะในการจัดการเชิงบูรณาการ  คือ ตอ้งมีระบบการทาํงานท่ีสามารถผสมผสาน
ส่ือต่างๆ มาใชด้ว้ยกนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สามารถปรับวธีิการกิจกรรมใหเ้ขา้ระบบได ้
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง “ครูคือใคร” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
กรณศึีกษา”ครูคือใคร” 

นอ้งสามเป็นเด็กผูช้ายอาย ุ 17 ปี เรียนอยูช่ั้น ป. 5 กบัเพื่อนนกัเรียนท่ีมีภาวะออติซึมทั้งหมด 8 
คน ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแห่งหน่ึงทางภาคเหนือ นอ้งสามสามารถส่ือสารดว้ยการพดูและ แสดง
ความตอ้งการของตนเองไดด้ว้ยการพดู แสดงท่าทาง สามารถอ่านคาํง่าย ๆ ท่ีใชบ้่อยไดบ้า้ง  เขียน
พยญัชนะไดด้ว้ยตนเองตามคาํบอก แต่เขียน คาํ ประโยคไดจ้ากการเลียนแบบ มีพฤติกรรมกา้วร้าว มกั
รังแกเพื่อนในหอ้งท่ีมีอายนุอ้ยกวา่และตวัเล็กกวา่ มีพฤติกรรมทาํร้ายตนเอง ทาํลายส่ิงของ และผูอ่ื้น 
เช่น ขงัตวัเองในหอ้งนํ้า ขวา้งโยนเกา้อ้ี ดึงกระชากแขนเพื่อน เป็นตน้ เม่ือมีครูประจาํวชิาเขา้สอนจะเดิน
ไปมาไม่อยูน่ิ่ง ขณะท่ีเพื่อนๆ นัง่น่ิงเตรียมท่ีจะปฏิบติักิจกรรมท่ีครูสอน ทุกคร้ังเป็นประจาํทุกวนั ครูทุก
คนท่ีเขา้สอนจะเอือมระอากบัพฤติกรรมน้ีมาก นอกจากน้ี นอ้งสามจะมีพฤติกรรมการแกะแผลตามตวั
จนเลือดออก จึงตอ้งสวมกางเกงขายาวมาโรงเรียนทุกวนั  

 
--------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.utqonline.in.th/


 

  
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย4 

รหัส UTQ-224: ความรูใ้นการปฏบัิตงิานของครกูารศกึษาพเิศษ 

 
 

UTQ online e-Training Course 

 

ใบความรู้ที ่2.1 
เร่ือง “จติวทิยาส าหรับครูการศึกษาพเิศษ” 

 

โครงการยกระดบัคณุภาพครูทัง้ระบบ ภายใตป้ฏบิตักิารไทยเขม้แข็ง  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีขอ้จาํกดัทางการเรียนรู้อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องทางดา้นต่างๆ 
อาจจะเป็นทางดา้นสมอง ร่างกาย อารมณ์ สังคม พฤติกรรม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ใน
การช่วยเหลือเป็นองคร์วมทั้งการเรียนรู้ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  การปรับพฤติกรรม การปรับตวั เพื่อให้
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภทไดรั้บการส่งเสริมใหต้รงกบัความตอ้งการจาํเป็น ความสามารถ
ตามศกัยภาพอยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั 
 จิตวทิยาท่ีจาํเป็นเพื่อใหก้ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูการศึกษาพิเศษท่ีจะตอ้งใชค้วร
ตระหนกัในเร่ือง 

- การสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก 
- การใหค้วามช่วยเหลือเด็ก ในการเรียนรู้ การจูงใจ การเสริมแรง การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคม 

การปรับพฤติกรรมและการเสริมลีลาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน 
การสร้างปฏิสัมพนัธ์ 
 ครูควรตระหนกัรู้ถึงปัญหาของการสร้างมิตรภาพ การปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก การเป็นผูมี้มิตรภาพ
จะไดรั้บการตอบแทนในการเขา้สังคม ในดา้นความรู้สึกวา่มีส่ิงผกูพนัยดึเหน่ียว ไดรั้บการยอมรับ  
ความรู้สึกวา่ตนเป็นคนท่ีมีคุณค่า ความรู้สึกวา่ตนมีพวกพอ้งและมีความรู้สึกอบอุ่น มัน่คง ทาํใหเ้ด็กมี
ความสุขเกิดความอยากจะตอบสนอง มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากข้ึน ครูควรจะมีการดูแลเอาใจใส่เด็กใน
เร่ืองการดาํรงชีวติประจาํวนั บางคร้ังจะตอ้งฝึกปฏิบติัไปดว้ยขณะเล่นหรือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ในแต่
ละวนัทาํให ้ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัเด็กจะกระชบัแน่น ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานนาํไปสู่การเรียนการสอน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพได ้
การให้ความช่วยเหลอื 
 การใหค้วามช่วยเหลือเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีหลายดา้นครูจะตอ้งรู้และเขา้ใจ
ลกัษณะเฉพาะเด็กแต่ละประเภท ซ่ึงมีความแตกต่างกนัมากทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม สังคม 
สติปัญญา การปรับตวั ครูจะตอ้งตระหนกัรู้ การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการในชีวติท่ีเป็นผลมาจากปัจจยัทางการศึกษาแรงจูงใจ บุคลิกภาพส่วนบุคคล ภาษาและการส่ือสาร 
ทกัษะทางสังคมและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การควบคุมตนเอง การใชเ้วลาวา่ง การนาํความรู้ท่ีไดรั้บมา
ปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั การใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเหมาะสมเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนั ในเร่ือง
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ดงักล่าวจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ พฤติกรรมการ
ปรับตวัจะดีข้ึนเป็นท่ียอมรับในสังคม 

- การปรับพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ การปรับพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ เป็นการนาํทฤฎีการเรียนรู้มาประยกุตใ์ช ้พฤติกรรมและแรงจูงใจท่ีสาํคญัมากและเป็นผล
ต่อเน่ืองมาจากการจดัสถานการณ์แวดลอ้มของเด็กดว้ย หากการจดัสถานการณ์แวดลอ้มไม่เอ้ือต่อความ
ตอ้งการ เหมาะสมกบัเด็กแลว้มกัจะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมทางลบ อารมณ์จะแปรปรวนแสดงออกทาง
พฤติกรรมไม่เหมาะสม สังคมไม่ยอมรับจึงมกัจะเป็นท่ีรังเกียจของผูอ่ื้น การปรับพฤติกรรมเป็นแนวทาง
หน่ึงท่ีครูการศึกษาพิเศษจาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจ การปรับพฤติกรรมดว้ยการใหก้ารเสริมแรง ไดแ้ก่ การ
ใหร้างวลั การชม การสร้างแรงจูงใจ การใหเ้บ้ียอรรถกร เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ี
ยอมรับคงอยูก่บัเด็ก แลว้ครูก็ตอ้งสร้างพฤติกรรมใหม่ใหเ้ป็นท่ียอมรับอีกในกรณีท่ีไม่ตอ้งการออกไป 
เช่น การลงโทษ นาํเกออกจากสถานการณ์ท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมนั้นๆ การงดรางวลั ฯลฯ ท่ีครูเห็นวา่เม่ือ
ครูปรับพฤติกรรมดว้ยวธีิการต่างๆ แลว้เด็กแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคก์็เป็นการช่วยเหลือเด็ก จะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูดว้ย นอกจากน้ีการใชน้วตักรรมเทคโนโลยดีว้ยการนาํ
กลวธีิการรับรู้ผา่นการมองดว้ยการใชภ้าพมาช่วย เกท่ีไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดม้กัจะแสดงความ
ตอ้งการไม่ได ้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่มีประสิทธิภาพมา หากครูนาํวธีิการน้ีช่วยเหลือก็ลดพฤติกรรมได้ 

- ลีลาการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ แต่ละคนไม่เหมือนกนั ครูควรศึกษาสังเกต
เด็กวา่แต่ละคนจะเรียนรู้ไดดี้ดว้ยการใชป้ระสาทสัมผสัส่วนใดบา้ง บางคนเรียนรู้ไดดี้ดว้ยการใชส้ายตา
มองรับรู้ดว้ยตา 75 % การสัมผสัแตะตอ้ง 16%  การไดย้นิ 13%  และสามารถจาํไดจ้ากการไดย้นิ20%  
แต่สามารถจาํไดจ้ากการเห็นและไดย้นิรวมกนัถึง 50%  ซ่ึงจะทาํใหค้รูไดต้ระหนกัถึงการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัลีลาการเรียนรู้ของเด็กดว้ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ 

- การวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครุการศึกษาพิเศษควรตระหนกัถึงการวาง
แผนการจดักิจกรรมการสอนท่ีจะส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้เตม็ตามความสามารถ ศกัยภาพได้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นของเด็กแต่ละคนท่ีมีแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เขา้สู่แผนการจดักิจกรรมท่ีรองรับและครูควรจะตอ้งศึกษาขอ้มูล
เด็กอยา่งละเอียดทุกดา้น นาํจุดเด่น จุดอ่อน กิจกรรมตามความยากง่าย เทคนิคการสอนต่างๆ เช่น การ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ การดึงความสนใจ การวเิคราะห์ การเลียนแบบ การลงโทษ การปฏิบติัและนาํไปใน
สถานการณ์อ่ืนในชีวติประจาํวนั พร้อมมีการวดัผลประเมินผลเด็กเป็นรายๆ มีการปรับแผน ปรับ
กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัเด็ก 
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UTQ online e-Training Course 
 

ใบความรู้ที่ 2.2 
เร่ือง “ลลีาการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน” 

 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ลลีาที ่1 ผู้เรียนทีถ่นัดเรียนรู้จากสายตา 
 ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้จากการมองเห็น จากการใชส้ายตา จากการอ่านหนงัสือ อ่านขอ้ความ
บนกระดาน อ่านแบบฝึกหดั เขา้ใจและจาํขอ้มูลไดโ้ดยการอ่าน ไม่ตอ้งการการพดู   การอธิบายมากนกั 
เพราะไม่ค่อยชอบฟังคาํอธิบาย อ่านหนงัสือคนเดียวเขา้ใจดี ในการเรียนควรจดคาํบรรยายของครูเพราะ
จะช่วยใหท้่านจดจาํไดดี้ข้ึน 
 เพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้ ครูควรใชส่ื้อทางสายตาประกอบ เช่น แผน่ใส ภาพยนตร์ วดีีทศัน์ 
ภาพวาด ภาพประกอบ ใชสี้เป็นรหสั แผนภูมิ หรือส่ือทางสายตาอ่ืนๆ 
 
ลลีาที ่2 ผู้เรียนทีถ่นัดเรียนรู้จากการฟัง 
 ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้จากการพดู การฟัง การเสนอรายงานปากเปล่า จาํขอ้มูลไดดี้จากการ
อ่าน โดยเฉพาะการอ่านออกเสียงดงัๆ หรือขยบัริมฝีปากไปดว้ยขณะอ่าน เรียนไดดี้จากการฟังเทป ฟัง
บรรยาย อภิปราย บางคนชอบอ่านลงเท)แลว้เปิดฟัง บางคนชอบสอนคนอ่ืน หลายคนชอบถามครู ชอบ
อภิปรายปัญหากบัครู 
 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดดี้ ครูผูส้อนควรใชโ้สตทศันูปกรณ์ประกอบเคร่ืองเสียง เทปหรือ
การเรียนรู้โดยการฟังอ่ืนๆ เช่น การบรรยาย การอ่านออกเสียงดงัๆ เป็นตน้ 
 
ลลีาที ่3 ผู้เรียนทีถ่นัดเรียนรู้จากการสัมผสั (1) 
 การสัมผสั(1) = สัมผสัภายนอก การจบัตอ้งดว้ยมือ ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้จากการลงมือ
ปฏิบติัจริง เช่น ทาํการทดลองในหอ้งปฏิบติั การใชมื้อหรือจบัฉีก ต่อ สัมผสัดว้ยมือ การจดโนต้ยอ่หรือ
การเขียนสรุปสั้นๆ จะช่วยใหจ้ดจาํขอ้มูลไดดี้ยิง่ข้ึน การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ครูควรสอนโดยใหล้งมือ
ปฏิบติั จบัตอ้งส่ิงของอุปกรณ์หรือวสัดุ ใหป้ั้น ตดั ต่อ ก่อ สร้าง หรือขีดเขียน  
 
 
าที ่4 ผู้เรียนทีถ่นัดเรียนรู้จากการสัมผสั (2) 
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 การสัมผสั (2) = การสัมผสัภายในการสัมผสัท่ีไม่ใชมื้อ ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้จากการมี
ประสบการณ์ตรง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีครูจดัข้ึนในหอ้งเรียน ผูเ้รียนไดเ้คล่ือนไหว การเขา้ร่วม
กิจกรรมนอกหลกัสูตร การไปทศันศึกษานอกสาถนท่ี การแสดงบทบาทสมมติ เป็นตน้ การใช้
โสตทศันูปกรณ์ช่วย เช่น เคร่ืองเล่นเทป จะช่วยใหผู้เ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน  
 ครูควรใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรมทาํการทดลองกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหว บทบาทสมมติ การไป
ทศันศึกษา เป็นตน้ 
 
ลลีาที ่5 การเรียนเป็นกลุ่ม 
 ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีเพื่อน ตอ้งอ่านหนงัสือหรือทาํการบา้นกบัเพื่อนสนิทอยา่งนอ้ย 1 
– 2 คน ชอบการสนทนาโตต้อบ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อน การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนจาํขอ้มูลไดดี้ข้ึน 
 ครูควรจดัใหมี้กิจกรรมกลุ่ม มีการอภิปราย ทาํงานร่วมกนั  
 
ลลีาที ่6 การเรียนตามล าพงั 
 ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนรู้ไดดี้โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนตามลาํพงัคนเดียว ไม่มีใครมารบกวน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จะเรียนไดเ้ร็วหากไดอ้ยูต่ามลาํพงั 
 ครูควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ตามลาํพงั  
 
ลลีาทีถ่นัดรองลงมา 
 เป็นลีลาท่ีผูเ้รียนเรียนไดดี้เป็นลาํดบัสอง รองจากลีลาท่ีตนเองถนดัท่ีสุด คนท่ีเรียนเก่งบางคน
อาจมีลีลาในการเรียนรู้ไดห้ลายลีลา 
 
ลลีาทีไ่ม่ถนัด 
 เป็นลีลาท่ีตนเองไม่ชอบ หากครูสอนดว้ยลีลาท่ีเขาไม่ชอบ เขาจะเรียนไดไ้ม่ดี แต่ครูอาจทดลอง
ให ้เขาพยายามเรียนรู้โดยใชลี้ลาน้ีบา้ง 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่ 3.1 
เร่ือง “แผนผงัแสดงกระบวนการวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางเช่ือมโยงถึงการวาง

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

หลกัสูตรแกนกลาง 2551 
 
 
 

หลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเฉพาะทาง/เรียนร่วม 

ศูนย์การศึกษาพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดเป้าหมายการพฒันาระยะสั้น/
ระยะยาว 

แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP) 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
(บูรณาการ) 

ประเภทความบกพร่องของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ 

- เป้าหมายระยะยาว 
- เป้าหมายระยะสั้น       จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม/ทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งฟ้ืนฟ ู
- เน้ือหาสาระ/กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ส่ือ/นวตักรรม/แหล่งเรียนรู้ 
- การวดัผล/ประเมินผล 
- การบนัทึกยอ้นหลงัสอนแต่ละแผนฯ 

รายงานผล IEP ระยะสั้นภาคเรียนแต่ละภาคเรียนให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีกาํหนดไวใ้น 

IIP และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีไดว้เิคราะห์แลว้
จากแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึง สอดคลอ้งกบักิจกรรม

การเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมท่ีเด็กไดรั้บรู้ 
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รหัส UTQ-224: ความรูใ้นการปฏบัิตงิานของครกูารศกึษาพเิศษ 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.1 

เร่ือง “หลกัการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

 ครูการศึกษาพิเศษควรคาํนึงถึงหลกัการจดัการเรียนรู้สาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ดงัน้ี  
 1.  หลกัการเรียนรู้แบบ 3 ’R คือ 
 -   การสอนซํ้ า (Repetition) เป็นการสอนทบทวนซํ้ าหลายคร้ังของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ท่ี
เด็กจะตอ้งเกดการเรียนรู้นั้นๆ อาจมีการเปล่ียนกิจกรรมใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม
เม่ือกิจกรรมเดิมเด็กไม่เกิดการเรียนรู้ 
 -   การสอนใหเ้ด็กมีความสนุกสนานกบัการเรียนท่ีมีการผอ่นคลาย ไม่เครียดขณะเรียน 
(Relaxation) ครูตอ้งมีการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ใหน่้าเบ่ือ ใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะเช่ือมโยงใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ 
 -   การสอนเป็นประจาํ (Routine) เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมกัจะปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัเป็น
ขั้นตอน เป็นประจาํทุกวนัจนเกิดเป็นกิจนิสัย เด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ไดดี้  
 2.  การสอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดไปหายากเป็นลาํดบัขั้นตอน  
 ครูจะตอ้งวเิคราะห์งานทั้งเน้ือหา/สาระ/จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เป็นขั้นตอนยอ่ยจากง่ายไป
ยากทีละขั้นตอน จะมีเกณฑค์วามสาํเร็จเพื่อนาํไปสู่เน้ือหาหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีกาํหนดใน
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลท่ีสูงข้ึน 
 3.  การใชป้ระสบการณ์ตรง หรือ ประสบการณ์เดิมของเด็กเป็นฐาน จะเป็นการเปิดโอกาสให้
เด็กไดส้ังเกต บอกเล่า อภิปราย แสดงความคิดเห็นและอธิบายถึงส่ิงท่ีเรียนรู้มาแลว้ นกัการศึกษามีความ
เช่ือวา่การสอนโดยใชป้ระสบการณ์ตรง ช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ไดม้ากกวา่การสอนโดยครูเป็นผูบ้รรยายแต่ผู ้
เดียว 
 4.  การส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้ตามความสามารถของตน เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งใน
ดา้นร่างกาย อารมณ์พฤติกรรม สังคมและสติปัญญา ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กก็แตกต่างกนั 
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กตาม
ศกัยภาพ จึงมีการสอนแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย หรือรายบุคคล 
 5.  การใชแ้รงเสริมอยา่งมีประสิทธิภาพ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ตอ้งการกาํลงัใจจากครูอยา่ง
สมํ่าเสมอ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูจะตอ้งใหแ้รงเสริมแก่เด็กอยา่งเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์มีทั้งการเพิ่ม-ลด การใหแ้รงเสริมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 6.  การกระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิด ครูบางคนจะสอนใหเ้ด็กใชค้วามจาํอยา่งเดียว ไม่เปิดโอกาส
ใหเ้ด็กไดแ้สดงความคิดเห็นซ่ึงไม่เหมาะสมกบัสังคมปัจจุบนั จาํเป็นตอ้งใชก้ารแกปั้ญหาใน
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ชีวติประจาํวนั ครูอาจจะใชส้ถานการณ์บทบาทสมมติ สถานการณ์จาํลอง เพื่อใหเ้ด็กใชก้ระบวนการคิด 
มีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคค์วบคู่กนัไป 
 7.  การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงความเป็นผูน้าํ ถึงแมว้า่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความ
บกพร่องดา้นต่างๆ แต่ก็มีศกัยภาพท่ีจะทาํส่ิงต่างๆ ได ้ครูควรส่งเสริมและพฒันาภาวะผูน้าํใหเ้ด็กดว้ย  
 8.  การเรียนจากเพื่อน เป็นวธีิหน่ึงท่ีไดผ้ลดีแต่ครูจะตอ้งควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ครูจะตอ้ง
พิจารณาคดัเลือกเด็กท่ีเป็นตวัแบบตามท่ีตอ้งการ การเตรียมการอยา่งเป็นระบบจะทาํใหเ้ด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษประสบผลสาํเร็จได้ 
 9.  การใหโ้อกาสเด็กไดเ้ลือกเรียนหรือเลือกทาํกิจกรรมท่ีตนเองสนใจจะสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของเด็ก จะกระตุน้ความสนใจ เรียนรู้ไดดี้ เป็นประโยชน์ต่อเด็กมาก  
 10.  การสอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะเรียนรู้
ไดดี้จากประสบการณ์เดิมท่ีเคยเรียนอยูก่่อนแลว้ จะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจส่ิงนั้นมากข้ึน 
 11.  การแสดงผลการเรียนใหเ้ด็กรู้ทนัที จะทาํใหเ้ด็กไดท้ราบความสาํเร็จของตนเอง มีผลให้
เกิดความกระตือรือร้นโดยมีครูเป็นกาํลงัใจใหแ้รงเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  
 12.  การจดัหอ้งเรียนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้เป็นการกระตุน้ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 13.  การสังเกตเด็กขณะเรียน ครูจาํเป็นตอ้งทาํการสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะเรียนอยา่งละเอียด
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือในการปรับพฤติกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนไดข้ณะเรียน  
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เม่ืออ่านแลว้ใหส้รุปเป็นหลกัการปฏิบติั 
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UTQ online e-Training Course 

ความรู้ที ่5.1 
เร่ือง “ส่ิงสนับสนุนการมองเห็นเพือ่ส่งเสริมภาษาและการส่ือสารส าหรับเด็กทีม่ีความ

ต้องการพเิศษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

 ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชใ้นการส่ือสารจะโดยการดู การฟัง การพดู การอ่านและการเขียน 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจสารต่างๆท่ีบุคคลและส่ิงแวดลอ้มมีปฏิสัมพนัธ์ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมี
ปัญหาในดา้นภาษาและการส่ือสารจะมีความยากลาํบากในการใชก้ระบวนการรับ-ส่งสารใหป้ระ
ประสบความสาํเร็จ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อบุคคลเหล่าน้ีทั้งในดา้นความคบัขอ้งใจ บุคลิกภาพการเรียนรู้
และวธีิปฏิบติัท่ีไม่เป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไปเพื่อช่วยใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษใชภ้าษาเพื่อ
ส่ือสารไดป้ระสบความสาํเร็จจึงมีการพฒันาภาษาและเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารข้ึนหลากหลายตาม
ความตอ้งการจาํเป็นของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท  
 ในกลุ่มท่ีเป็นการเรียนรู้ผา่นการมองเห็นไดน้าํส่ิงสนบัสนุนการมองเห็นมาใชส่้งเสริม
กระบวนการส่ือสารตั้งแต่การเคล่ือนไหวร่างกายไปถึงการแนะในทางสภาพแวดลอ้มเพื่อช่วยใหบุ้คคล
ใชค้วามสามารถทางการมองเห็นรับขอ้มูลต่างๆ 
 ส่ิงสนบัสนุนการมองเห็น (Visual Supports) คือส่วนท่ีบูรณาการของวงจรการส่ือสารเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของวงจรท่ีประกอบดว้ย การรับขอ้มูล การยอ่ยขอ้มูล การลงมือปฏิบติัและการ
แสดงออกในการส่ือสาร ซ่ึงสนบัสนุนการมองเห็นประกอบไปดว้ย  
 1.  ภาษากายหรือภาษาท่าทาง (Body Language)  การใชรู้ปการเคล่ือนไหวปฏิกิริยา การ
เคล่ือนไหวทางกาย เพื่อส่ือขอ้ความและทาํใหก้ารส่ือสารชดัเจน 
 2.   ตวัแนะนยัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ (Natural Environmental cues) สภาพแวดลอ้มท่ี
ประกอบดว้ยส่ิงต่างๆจาํนวนมากท่ีใหข้อ้มูลการมองเห็น 
 3.เคร่ืองมือแบบดั้งเดิมสาํหรับการจดัการและใหข้อ้มูลส่ิงต่างๆท่ีพฒันาข้ึนอยา่งหลากหลาย
ช่วยในการจดัการชีวติ 
 4.  เคร่ืองมือท่ีออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะเพื่อตอบสนองความตอ้งการพิเศษ    เป็นเคร่ืองมือ
เฉพาะบุคคลท่ีออกแบบเพื่อวดัโดยสร้างขั้นตอนและขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการจดัการปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง 
 1.  ภาษากายหรือภาท่าทาง ประกอบดว้ย การแสดงสีหนา้ การกาํหนดทิศทางและความ
ใกลเ้คียง ท่าทางของกาย การเคล่ือนไหวร่างกาย การเอ้ือมมือ การสัมผสั การช้ี 
 2.  ตวัแนะนยัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ มกัพิจารณาเก่ียวกบั การจดัเฟอร์นิเจอร์  
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-  ตาํแหน่งและการเคล่ือนไหวของคนและวตัถุต่างๆ  
-  วสัดุส่ิงพิมพ ์เช่น สัญลกัษณ์ สัญญาณ โลโก ้ป้ายราคา เป็นตน้  
-  ขอ้ความท่ีเป็น ขอ้แนะนาํ การเลือกเมนู 
-  ทิศทางบนหีบห่อเคร่ืองจกัร เคร่ืองกลหรือสภาพท่ีประกอบธุรกิจต่างๆ  

 3.  เคร่ืองมือแบบดั้งเดิมสาํหรับการจดัการและใหข้อ้มูลเนน้วธีิการใชส่ื้อต่างๆได่แก่ 
 -  ปฏิทิน, ตารางปฏิบติังานประจาํวนั  
 -  ตารางเวลา คู่มือทีว ีคู่มือโรงภาพยนตร์  
 -  รายการสินคา้ บนัทึก เมนุต่างๆ  
 -  สัญลกัษณ์ ป้ายต่างๆ  
 -  แผนท่ี  
 -  สมุดตรวจ สมุดโทรศพัท์  
 -  คาํสั่ง ขอ้แนะนาํการประกอบส่ิงต่างๆ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่6.1 

เร่ือง “การจัดสภาพแวดล้อม” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ ควรมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. หอ้งเรียนมีความกวา้งเพียงพอท่ีตอ้งจดัพื้นท่ีท่ีกาํหนดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเรียน 
การเรียนรายบุคคล การเรียนเป็นกลุ่มใหญ่-กลุ่มยอ่ย การเก็บอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อเด็กจะไดรู้้
วา่จะตอ้งทาํค่าใชจ่้ายในเขตพื้นท่ีกิจกรรมอะไรบา้ง 

2. การทาํเคร่ืองหมายกาํหนดพื้นท่ี ท่ีใชป้ระกอบกิจกรรมควรชดัเจน มีความแตกต่างกนั
เพื่อใหเ้ด็กไม่สับสน 

3. หอ้งเรียนควรมีแสงสวา่งท่ีช่วยในการมองแต่ไม่จา้เกินไป สาํหรับเด็กท่ีบกพร่องทางการ
ไดย้นิ 

4. หอ้งเรียนไม่ควรมีหนา้ต่างมากเกินไป ทาํใหเ้สียสมาธิ เพราะเด็กจะมองออกไปทาง
หนา้ต่างบ่อยๆ โดยเฉพาะเด็กออทิสติก เด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญา เด็กท่ีมีปัญหาทางการ
เรียนรู้ 

5. การจดัเตรียมวสัดุอุปกณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนควรใหอ้ยูใ่กลมื้อครู หากครู
เดินไปหยบิเพียง 4-5 กา้ว อาจทาํใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีสมาธิสั้น ช่วงความ
สนใจสั้น หนัเหไปสนใจส่ิงอ่ืนแทนทาํใหค้รูดึงความสนใจกลบัมายาก 

6. โตะ๊เรียนของเด็กตอ้งจดัไวใ้หเ้หมาะสมมีระยะห่างกนัพอเหมาะ  
ครูท่ีสอนในชั้นเรียน นอกจากจะคาํนึงถึง  การสอนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถของเด็กแล้ว ยงั

ต้องช่วยในเร่ืองการแก้ไขพฤติกรรมด้วย  ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนและสุขภาพจิตเป็นส่ิง
สาํคญั ครูควรทาํความเขา้ใจเด็กแต่ละคน เด็กแต่ละคนนั้นต่างก็มีความตอ้งการท่ีจะทาํอะไรใหส้ัมฤทธ์ิ
ผล เม่ือผดิหวงัก็จะทาํใหเ้ด็กมีความรู้สึกเป็นปมดอ้ยและมีความคบัขอ้งใจ เพื่อแกต้วัใหพ้น้จาก
ความรู้สึกน้ี เด็กอาจแสดงออกแบบกา้วร้าว เข่น การชกต่อยคนอ่ืนๆ แสดงตวัใหญ่ พดูจาหยาบคาย 
โกหก ขโมย ไม่อยูใ่นระเบียบ หรือไม่เป็นแบบเก็บตวัถอยหนี แยกตวัออกไป ไม่คบกบัใคร อีกแบบ
หน่ึงก็เป็นแบบถอยหลงักลบัเป็นเด็กลงไปอีก ลกัษณะเช่นน้ีก็เป็นเพราะสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กอยูด่ว้ย  

เด็กทุกคนมีความตอ้งการหลายอยา่ง ความตอ้งการมัน่คง ความตอ้งการเป็นเจา้ของ เพื่อเป็น
หลกัประกนัตวัเขาเอง 

ความตอ้งการอีกประการหน่ึงก็คือ ความรู้สึกในการอยากทาํอะไรถา้สาํเร็จ หรือมี
ความสามารถอยา่งเพียงพอ ถา้เด็กถูกจบัใหเ้ขา้ไปอยูใ่นสภาพท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงเขาไม่สามารถจะทาํ
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อะไรใหส้าํเร็จไดต้ามมาตรฐานท่ีตอ้งการ เช่น พอ่แม่ตั้งความหวงัไวม้ากเกินไปกวา่ท่ีเขาจะทาํไดห้รือ
ครูตอ้งการผลมากเกินกวา่ท่ีเขาทาํได ้เม่ือเด็กไม่สามารถทาํไดต้ามนั้น ก็จะทาํใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกเป็น
ปมดอ้ย ซ่ึงจะเป็นรากฐานของปัญหาทางอารมณ์ 

โดยทัว่ไปแลว้ ครูทุกคนตอ้งการใหเ้ด็กในชั้นเรียนทาํงานเป็นกิจวตัร มีการปรับตวัดีกบักลุ่มไม่
เกิดการขดัแยง้ และทาํตามคาํแนะนาํของครู เพื่อท่ีจะใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคน้ี์ ก็จาํเป็นตอ้งจูงใจให้
เด็กประพฤติปฏิบติัตาม 

เด็กจะท าตามและเช่ือฟังกฎเกณฑ์ของครูกเ็พราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. เด็กตอ้งการหาทาํส่ิงท่ีถูกและตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับของคนท่ีเขาสมาคมดว้ย การท่ี

เด็กเตม็ใจทาํตามคาํแนะนาํของครูก็เพราะวา่ เขารู้สึกมั่นใจว่าครูยอมรับการกระท าของเขา 
ครูแสดงบทบาทสาํคญัในการสร้างและรักษาพฤติกรรมทางสังคมในหอ้งเรียนไดดี้เท่าๆ กนั

การกาํจดัพฤติกรรมท่ีก่อกวนชั้นเรียน การช่วยกาํจดัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของเด็กจะทาํใหเ้ด็กมี
โอกาสไดรั้บประสบการณ์จากโรงเรียนและมีความนบัถือตวัเองเพิ่มมากข้ึน พฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา คือ 
พฤติกรรมท่ีเด็กกระทาํเกินควรบ่อยคร้ังเกินไปหรือกระทาํผดิเวลา เช่น ลุกจากท่ีนัง่ ตะโกนเสียงดงั 
ต่อสู้กนัหรือฝันกลางวนั ฯลฯ 

มีคาํกล่าวเก่ียวกบัการแกไ้ขพฤติกรรมวา่ พฤติกรรมถูกเรียนรู้ได้ และสภาวะทีม่าควบคุม
ขบวนการเรียนรู้เป็นส่ิงทีม่าจากภายนอกตัวของนักเรียน เช่น ส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมทีเ่ป็นเหตุหรือทีเ่ป็นการด ารงพฤติกรรมทีเ่ป็นปัญหา จะท าให้พฤติกรรมน้ัน

เปลี่ยนแปลงไป 
ขั้นแรก ควรตรวจสอบพฤติกรรมท่ีรบกวนชั้นเรียน แลวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีครูตอ้ง

รู้วา่ครูตอ้งการใหเ้ด็กทาํอะไร และทาํไดถึ้งแค่ไหน ขั้นต่อไป คือ การวเิคราะห์งานหรือการตั้งเป้าหมาย 
ควรกาํหนดใหแ้ตกต่างกนัไปสาํหรับเด็กแต่ละคน 

เป็นท่ียอมรับวา่ การเสริมแรง   (รางวลั) ทาํใหก้ารเรียนรู้เพิ่มข้ึน การเสริมแรงท่ีมีความหมายต่อ
เด็กจะทาํใหง้านเสร็จ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมบรรยากาศในชั้นเรียนดว้ยการใชว้ธีิการเสริมแรง การ
ใหร้างวลัในพฤติกรรมท่ีดีข้ึนแมเ้พียงเล็กนอ้ย จะเป็นกุญแจดอกหน่ึงท่ีจะไขไปสู่ความสาํเร็จ เช่น ถา้ครู
ตรวจสอบและเสริมพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงกบัเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้ด็กทาํ พฤติกรรมของเด็กดีข้ึนทีละ
นอ้ย อยา่งสมํ่าเสมอ 

ตวัเสริมแรงเป็นส่ิงท่ีทาํใหพ้ฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแขง็แกร่ง ส่วนมากพฤติกรรมท่ีเป็นท่ีปรารถนา
จะถูกสร้างข้ึนไดถ้า้พฤติกรรมนั้นถูกตามดว้ยตวัเสริมแรงทนัที หนา้ท่ีของครู คือ จะต้องแสวงหาและใช้
เหตุการณ์ทีเ่ป็นการเสริมแรง ส าหรับเฉพาะเด็กแต่ละคน ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดย 
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หลกัของการเสริมแรง 
 กฎการเสริมแรง เป็นการก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมทีเ่กดิขึน้กบัผลทีต่ามมาซ่ึง
เรียกว่า Contingency หรือ หลกัการเสริมแรง Contingency กล่าวถึงเง่ือนไขภายใตก้ารเสริมแรงท่ีจะ
เกิดข้ึน ตวัอยา่งเช่น เด็กอาจจะตอ้งการทาํพฤติกรรมบางอยา่ง เพื่อไดรั้บการเสริมแรง หรือตอ้งการ
ทาํงานใหเ้สร็จภายในเวลาท่ีกาํหนด เพราะคาดหวงัวา่จะไดรั้บรางวลั 
 หลกัการเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ การเสริมแรงต่อเน่ือง ซ่ึงกระทาํทุกคร้ังท่ีเกิด
พฤติกรรมกบัการเสริมแรงเป็นช่วงๆ ซ่ึงไม่ไดใ้หทุ้กคร้ังท่ีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมนั้นเกิดข้ึน 

1. การเสริมแรงอยา่งต่อเน่ือง ใชส้าํหรับการเรียนรู้ทกัษะ หรือพฤติกรรมใหม่การเสริมแรงทุก
คร้ังท่ีพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาเกิดข้ึน เป็นประโยชน์ต่อการสอนพฤติกรรมในระยะแรก 
แต่หลงัจากพฤติกรรมนั้นคงท่ีแลว้ หลกัการอ่ืนจะทาํใหพ้ฤติกรรมนั้นเกิดผลและมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. การเสริมแรงเป็นช่วงๆ คือ การลดความถ่ีของผลท่ีตามมาหลงัการเกิดพฤติกรรม  
พฤติกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ยงัคงดาํรงอยูถึ่งแมผ้ลท่ีไดรั้บจะมีเพียงคร้ังเดียว เม่ือเด็กทาํพฤติกรรม
ท่ีเหมาะสมไดต้ามจาํนวนท่ีกาํหนด การเพิ่มขอ้กาํหนดข้ึนทีละนอ้ยจะทาํใหเ้กิดความ
ราบร่ืนต่อความเปล่ียนแปลงนั้น โดยไม่ทาํใหพ้ฤติกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ใหม่นั้นสูญหายไป  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

1. สังเกตวา่เด็กชอบทาํอะไรและสนุกสนานกบัการทาํส่ิงใด  เม่ือให้
อิสระเขาในการเลือกกระทาํ 

2. ถามเด็กวา่เขาเตม็ใจทาํงานเพื่อส่ิงใด 

3. จดัลาํดบัผลท่ีเกิดข้ึน (ตวัเสริมแรง) แก่เด็กและสังเกตกผูลวา่
อยา่งไหนท่ีใชไ้ดก้บัเด็กคนนั้น 
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ภาคผนวก 
 

ใบความรู้และใบงาน 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ 5.2 

เร่ือง “กลวธีิการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies)” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

เราใช้กลวธีิการรับรู้ผ่านการมองกบักลุ่มใดบ้าง 
 เด็กประเภทท่ีเราพดู  บอก  สั่งทุกอยา่งแลว้ไม่ทาํตาม  ทาํเหมือนไม่ไดย้นิ  หรือทาํไม่ตรงกบัส่ิง

ท่ีสั่งหรือตอ้งทาํใหดู้ตลอดเวลา  หรือไม่แสดงอาการอาการรับรู้กบัคาํพดูของเราเลย  ให้
สันนิษฐานก่อนเลยวา่เด็กประเภทน้ีอาจจะมีปัญหาเร่ืองของการส่ือสารท่ีเรียกวา่  “ความ
ลม้เหลวของการส่ือสาร (communication  breakdowns)”  ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาการปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม  ปัญหาการศึกษาและปัญหาพฤติกรรมตามมา 

 

บุคคลทีจ่ะได้รับประโยชน์กค็อื 
 บุคคลออทิซึม  (Autism)   
 บุคคลแอสเปอร์เกอร์  ซินโดรม  (Asperger  Syndrome)   
 บุคคลท่ีบกพร่องทางการส่ือสารชั้นปานกลางถึงรุนแรง  เช่น 

บุคคลท่ีบกพร่องทางการพดู/ไม่เขา้ใจคาํพดู (Aphasia) 
บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  (Learning  Disorder)   

 บุคคลท่ีบกพร่องทางพฤติกรรมชั้นปานกลางถึงขั้นรุนแรง  เช่น 
บุคคลท่ีสมาธิสั้น  (Attention  Deficit  Disorder) 
บุคคลท่ีบกพร่องทางสติปัญญา  (Intellectual   Disability) 

 ฯลฯ 
บุคคลเหล่าน้ีมีปัญหาการส่ือสารควบคู่ไปกบัปัญหาทางสังคม 
 

ปัญหาทีพ่บในเด็ก 
 ปัญหาทกัษะการส่ือสาร  เช่น 

- ขาดทกัษะการแสดงออกทางภาษา  ไม่สามารถพดูไดห้รือไม่มีภาษาพดู  จึงมีความ
ยากลาํบากในการส่ือสาร 

- ขาดทกัษะการเขา้ใจภาษา  เช่น  การตีความคาํพดู  การเดาวา่จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป  การ
ทาํตามคาํสั่ง  รวมทัง่การเปล่ียนกิจกรรมหน่ึงไปอีกกิจกรรมหน่ึง 

 ปัญหาทกัษะทางสังคม  สัมพนัธ์กบัการส่ือสารท่ีลม้เหลวก่อใหเ้ดพฤติกรรมตามมาโดยวธีิการ
ส่ือสารแบบผดิ ๆ นาํไปสู่การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคอ์อกมา  เช่น 

http://www.utqonline.in.th/


 

  
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย19 

รหัส UTQ-224: ความรูใ้นการปฏบัิตงิานของครกูารศกึษาพเิศษ 

- แสดงอาการกา้วร้าว 
- ทาํร้ายตนเอง 
- ด้ินทุรนทุราย 
- กระตุน้ตวัเอง  ฯลฯ 
 

พฤติกรรมทีเ่ด็กแสดงออก 
ปัญหาทางดา้นการส่ือสารหรือพฤติกรรมเช่น 

- เด็กท่ีมีความขดัแยง้ในตวัเองอยา่งเห็นไดช้ดั 
- เด็กท่ีทาํในส่ิงท่ีอยากจะทาํเท่านั้น 
- เด็กท่ีป่วยผูมี้คนรอบขา้งอยูต่ลอดเวลา 
- เด็กท่ีไม่แสดงความสนใจอะไรเลย 
- เด็กท่ีไม่ใส่ใจกบัส่ิงรอบตวัตลอดเวลา 
- เด็กท่ีทาํกิจกรรมท่ีเป็นแบบแผนเหมือนกนัทุกวนั  โดยไม่สนใจวา่มีการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึน 
- เด็กท่ีไม่สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงได ้
- เด็กท่ีจะมีปัญหาพฤติกรรมเม่ือเราทาํส่ิงใหม่ ๆ 

 
ส่วนการไดรั้บรู้คาํสั่งท่ีเป็นคาํพดูนั้น  เด็กจะมีพฤติกรรมเหมือนกบัวา่  

- เขา้ใจทุกอยา่งท่ีพดูดว้ย  แต่เขาไม่ทาํเท่านั้น 
- รู้ทุกอยา่งท่ีครูบอก 
- เขา้ใจคาํพดู  ด้ือ  และจะทาํในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการเท่านั้น 

 

ลองเปลีย่นมาใช้กลวธีิการรับรู้ผ่านการมอง 
 การใชภ้าพหรือสัญลกัษณ์ในการบอกขอ้มูล  จะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจดีข้ึน  เป็นการช่วยจาํท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 เด็กมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ในส่ิงท่ีมองเห็น  มากกวา่ส่ิงท่ีไดย้นิ 
 การท่ีใหข้อ้มูลเด็กเป็นภาพ  จะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสาํคญัสาํหรับเด็ก  
 เคร่ืองมือบอกขอ้มูลท่ีเป็นภาพจะช่วยกระตุน้ใหผู้ร่้วมสนทนามีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัเด็ก

เพิ่มมากข้ึน 
 การใชภ้าพจะช่วยใหป้ฏิสัมพนัธ์ทางสังคมดาํเนินต่อไปไม่หยดุกบัท่ี  และมีการขยายออกไป

เร่ือย ๆ  
 การใชภ้าพช่วยส่ือสารไดผ้ลมากกวา่ท่ีจะใชค้าํพดูอยา่งเดียว 
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ท าไมต้องใช้กลวธีิการรับรู้ผ่านการมอง 
 เป็นเพราะความลม้เหลวทางการส่ือสาร  เด็กจึงมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ ส่งผลต่อ

การศึกษา  และการปฏิสัมพนัธ์สังคม 
 เด็กกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีเรียนรู้จากสมอง  (Visual  Learners)  หมายถึงเด็กเขา้ใจส่ิงท่ีเห็นมากกวา่

ส่ิงท่ีไดย้นิ 
 การท่ีเด็กขาดความเขา้ใจภาษาพดูก่อใหเ้กิดปัญหาพฤติกรรมและสังคม 
 เด็กเขา้ใจ  “ภาษากายภาพ”  มากกวา่  “ภาษาพดู”   
 การใชก้ลวธีิการรับรู้ผา่นการมองจึงเป็นการพฒันาความขา้ใจและการแสดงออกในการส่ือสาร  

ซ่ึงการใชภ้าพเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพมาก  ยิง่กวา่การพดูเฉย ๆ  
 เคร่ืองมือบอกขอ้มูลท่ีเป็นภาพ  จะช่วยสร้างวธีิการคิด  การจาํขอ้มูลรวมทั้งทกัษะอ่ืน ๆ ของ

เด็กอยา่งเป็นระบบยิง่ข้ึน 
 

เรากใ็ช้การมองส่ิงหน่ึงส่ิงใดเพือ่ช่วยในการส่ือสาร 
 ภาษากาย  (Body  Language)  เช่น  การแสดงสีหนา้,  การเคล่ือนไหวร่างกาย,การเอ้ือม,  การ

หยบิ,การช้ี, การใชส้ายตามอง  เป็นตน้ 
 ส่ิงแวดลอ้ม  (Natural  Environment  cues)  เช่น  การจดั  เฟอร์นิเจอร์,  ตาํแหน่งและการ

เคล่ือนท่ีของคนและส่ิงของ, ส่ิงพิมพ ์ (สัญลกัษณ์,  สัญญาณ,  โลโก,้ ป้ายช่ือ,  ราคา)  ,  การ
เขียนขอ้ความ,  คาํสั่ง, ตวัเลือก,  เมนู, การบอกตาํแหน่งบนห่อของ  เคร่ืองจกัร และสถานท่ีทาํ
ธุรกิจ 

 เคร่ืองมือท่ีบอกขอ้มูล (Traditional  Tools  for  Organization  and  Giving  Information)  เช่น
ปฏิทิน  สมุดบนัทึกประจาํวนั  ตางรางเวลา  ตารางรายการโทรทศัน์/ภาพยนตร์  รายการซ้ือของ  
บนัทึก  เมนูอาหาร  แผนท่ี  สมุดโทรศพัท ์ฯลฯ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้จาการใช้กลวธีิการรับรู้ผ่านการมอง 
 เพื่อพฒันาพฤติกรรมเด็กใหดี้ข้ึนโดยแสดงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปใหเ้ด็กเห็นไดช้ดัเจน  
 สามารถทาํกิจกรรมอยา่งอิสระและมัน่ใจ 
 พฒันาความสามารถในการเขา้ใจภาษาของเด็ก 
 สร้างทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
 ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากยิง่ขั้นใชไ้ดก้บัเด็กไม่จาํกดัอายหุรือระดบั 

ความสามารถ 

ประเภทของกลวธีิการรับรู้ผ่านการมอง 
 ตารางเวลา  (Schedule) 

http://www.utqonline.in.th/


 

  
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย21 

รหัส UTQ-224: ความรูใ้นการปฏบัิตงิานของครกูารศกึษาพเิศษ 

 ตารางเวลายอ่ย  (Mini-schedules) 
 ปฏิทิน  (Calendars) 
 การแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนยอ่ย  (Task  Organizers) 
 เคร่ืองมือการจดัการ  (Management  Tools) 
 ระบบการทาํงาน  (Work  System) 
 เคร่ืองมือการเปล่ียนกิจกรรม  (Transition  Helpers) 
 กระดานใหเ้ลือกและรายการ  (Choice  boards  and  Menu) 

 

ตารางเวลา(Schedule) 
 ตารางเวลาช่วยใหเ้ด็กสะดวกสบายและสามมารถทาํกิจกรรมไดต้ลอดวนั 
 ตารางช่วยใหเ้ด็กพฒันาทกัษะการรับรู้ผา่นการมอง  การทาํกิจกรรมในวนัหน่ึง  
 ความสมํ่าเสมอของการใชต้ารางเวลาจะช่วยใหเ้ด็กมีความสามารถในการเดาและเกิดความ

ไวว้างใจ 

ตารางเวลาให้ข้อมูลดังต่อไปนี ้
 บอกวา่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน 
 บอกกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 บอกการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งกิจกรรมปกติ 
 บอกลาํดบักิจกรรมตลอดทั้งวนั 
 บอกเวลาท่ีจะเปล่ียนจากกิจกรรมหน่ึงไปกิจกรรมหน่ึง 
 

ตารางเวลาอาจจะช่วย : 
 สร้างแนวคิดเร่ืองการทาํงานเสร็จ 
 กาํหนดการคาดหวงั 
 ลดความประหลาดใจ  และลดความกงัวลและความเครียด 
 สร้างกิจวตัรท่ีเด็กทาํตลอดเวลา 
 เป็นเคร่ืองมือท่ีมองเห็นท่ีบอกเปล่ียนกิจกรรม 

 
วธิีการสร้างตารางเวลา 

 การทาํตารางกิจวตัรประจาํวนัของเด็ก  ใหก้าํหนดกิจกรรมภายใน  1  วนัวา่มีกิจกรรมอะไรท่ี
เห็นความแตกต่างอยา่งชดัเจน  เช่น  มีการเปล่ียนหอ้ง  มีการเปล่ียนมุมในหอ้งเรียน  มีการ
เปล่ียนส่ือท่ีใช ้ หรือมีการเปล่ียนครู 

 กาํหนดช่ือของกิจกรรม  โดยเขียนในมุมมองของเด็ก  
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 เลือกรูปแบบสัญลกัษณ์ท่ีจะแสดง  เช่น  เขียนคาํเอง  ใชภ้าพ  หรือใชส้ัญลกัษณ์  รูปแบบ  ใช ้ 
sign  โลโก ้

 เลือกรูปแบบท่ีจะแสดง  เช่น 
-  สาํหรับใคร กลุ่ม หรือเด่ียว 
- สอดคลอ้งกบัเวลาจริงไหม 
- หนา้ตาเป็นอยา่งไร 
- ใหญ่แค่ไหน 
- ตั้ง/แขวนไวท่ี้ไหน 

 จะตอ้งเคล่ือนยา้ยหรือไม่ 
 

วธิีการสร้างตารางเวลา  (ต่อ) 
 จะใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการใชต้ารางกิจกรรมทุกเชา้หรืออยา่งไร 
 จะใชต้ารางกิจกรรมตลอดทั้งวนัอยา่งไร 

- กลบัไปดูตารางวา่ทาํกิจกรรมไหนเสร็จ 
- พลิกรูปกลบั/หยบิรูปท่ีทาํเสร็จออก 
- บอกวา่จะทาํกิจกรรมอะไรต่อไป 

 ใชต้ารางกิจกรรมอยา่งไร 
-  ทาํตาราง 
-  ถา้จะไม่ทาํตามใหเ้ปล่ียนกิจกรรม 
- ทาํใหเ้ป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะตอ้งทาํ 
- ใหเ้ปล่ียนเคร่ืองสาํคญั 
-  ตอ้งมีเวลาเตรียมการท่ีจะใชต้ารางกิจกรรม 
- ใหต้ารางกิจกรรมกาํหนดการเรียนการสอน 
- ใชเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุน้การส่ือสาร 

 ใชต้ารางกิจกรรมเพื่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น 
 ใหค้าํนึงวา่ตารางเวลานั้นตอ้งใชก้บัเด็กแต่ละบุคคล  ไม่ใชห้น่ึงตารางใชไ้ดก้บัเด็กทุกคน 

 

เด็กใช้ตารางเวลาอย่างไร? 
 เม่ือกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเสร็จเด็กจะสามารถดึงภาพสัญลกัษณ์ของกิจกรรมนั้นออกไปใส่

ใน “กล่องทาํงานเสร็จ” หรือพลิกภาพกลบัหรือกากบาทภาพ 
 เด็กอาจจะดึงภาพออกจากตารางกิจกรรมแลว้เดินไปทาํกิจกรรมต่อไป  โดยท่ีถือภาพนั้นไป

เทียบกบัภาพท่ีเหมือนกนั  ณ  กิจกรรมนั้น ๆ 
 ในบางคร้ังเด็กเป็นผูส้ามารถเลือกกิจกรรม  เม่ือมีตวัเลือกในตารางเวลา 
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ตารางเวลาบอกข้อมูลอะไรบ้าง 
 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํทุกวนั 
 ส่ิงใดท่ีจะเกิดข้ึนวนัน้ี  (เร่ืองใหม่หรือเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามกาํหนดเดิม)  
 ส่ิงใดท่ีจะไม่เกิดข้ึนวนัน้ี 
 บอกลาํดบัของเหตุการณ์หรือกิจกรรม 
 บอกการเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีเด็กคาดหวงั 
 บอกเวลาท่ีหยดุกิจกรรมหน่ึงเพื่อไปทาํอีกกิจกรรมหน่ึง 

ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที ่ 1 
 นอ้งคิดลงจากรถโรงเรียนตอน  8.20  น.  มาเขา้หอ้งเรียน  แต่ตาก็มองไปท่ีกล่องอาหารกลาง
วนัท่ีถือมาดว้ย  และบอกครูวา่จะทานอาหารขา้วเด๋ียวน้ี  เม่ือครูบอกวา่ใหร้อจนถึงเท่ียง  ถึงจะทานได้  ก็
เกิดการงอแงข้ึน 
การแก้ปัญหา 
 การพดูเฉย ๆ วา่  “หนูยงัทานไม่ได ้ ตอ้งคอยถึงจนถึงเท่ียง  ถึงจะทานได”้  ไม่ช่วยคิดใหน้อ้ง
คิดเขา้ใจเม่ือไรถึงจะถึงเท่ียง  ครูจะช่วยดว้ยการจดัทาํตารางเวลา  เพื่อบอกวา่เขาจะตอ้งทาํกิจกรรม
อะไรบา้งไปจรถึงเท่ียง  เม่ือเขาเร่ิมจะไปเปิดกล่องขา้ว  คุณครูจะใชต้ารางเวลากิจกรรมดงักล่าวมาแสดง
ใหเ้ด็กดูวา่เขาตอ้งทาํกิจกรรมอะไรบา้งจนถึงเท่ียง  ตารางน้ีช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจมากข้ึน  
 

ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหา 
ปัญหาที ่ 2 

 นอ้งนิวรู้วา่เขาตอ้งไปเรียนพละทุกวนัหลงัอาหาร  แต่ในวนันั้นครูพละไม่มานอ้งนิวจึงมีการ
อาละวาด  ไม่พอใจ  เพราะมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีเขาไม่รู้ 

การแก้ปัญหา 

 ครูใชต้ารางกิจกรรมของนอ้งนิวอธิบายวา่  มีการเปล่ียนแปลงท่ีเขาไม่ตอ้งไปเรียนพละ  โดย
กากบาทภาพชัว่โมงพละ  และจะมีกิจกรรมอ่ืนมาแทน  เราตอ้งใหน้อ้งนิวรู้วา่มีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  เพื่อช่วยใหเ้ขาเขา้ใจ 
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ค าถามทีถ่ามบ่อย 
ค าถาม  เด็กของผมรู้จกัการทาํกิจวตัรประจาํวนัแลว้  ตารางกิจวตัรประจาํวนัยงัจาํเป็นหรือไม่  
ค าตอบ  

 เรามกัจะเขา้ใจวา่เด็กเขา้ใจตารางเวลา  และกิจวตัรประจาํวนั  ในความเป็นจริงเด็กไม่รู้  หรือจาํ
ไม่ได ้ หรือลืมหรือไม่แน่ใจ  หรือรู้แต่ไม่ทาํ  หรือมีส่ิงอ่ืนดึงดูดความสนใจไป  

 ตารางเวลา/กิจกรรมฯ  จะช่วยครูและนกัเรียนส่ือสารกนัเขา้ใจยิง่ข้ึน  เม่ือมีการทาํนอกเหนือ
กิจกรรม  จะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหน้กัเรียนกลบัไปทาํกิจกรรมท่ีทาํอยู่ 

 

ตารางเวลาย่อย  (Mini-schedules) 
 ตารางเวลายอ่ยเหมือนกบัตารางเวลา  แต่จะดึงมาเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  หรือส่วนหน่ึง

ของตารางเวลา 
 ตารางเวลายอ่ยจะบอกขอ้มูลของกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 
 ใชเ้ม่ือเด็กไม่สามารถทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในตารางเวลาได ้ จาํเป็นตอ้งแตกกิจกรรมนั้น

เป็นกิจกรรมยอ่ย 
 ตารางเวลายอ่ยจะช่วยใหเ้ด็กทาํงานอยา่งอิสระได้ 

 
การใช้ตารางกจิกรรมย่อยเยอะ ๆ จะสร้างความสับสนหรือไม่ 

 ไม่ถา้เราสามารถจดัการไดดี้  เช่น  มีระบบการจดัการท่ีดี  โดยใชภ้าพกิจกรรมจากตาราง
หลกัมาเป็นหวัเร่ืองของตารางกิจกรรมยอ่ย  เด็กจะหยบิภาพจากตารางหลกัมาหาตาราง
กิจกรรมยอ่ยท่ีเหมือนกนั  ไม่มีปัญหาการเช่ือมโยงตาราง  แต่ละขอ้สาํคญัคือตารางตอ้งอยู่
ท่ีเดิมตลอดเวลา 
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ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที ่ 1 
 นอ้งแจค็มีปัญหาพฤติกรรมตอนมาถึงโรงเรียน  โดยไม่ยอมถือกระเป๋า  ชอบนัง่ตามทางเดิน  
หรือชอบวิง่หนีครู  ทั้งหมดเน่ืองมาจากนอ้งแจค็ยงัไม่ไดเ้ขา้หอ้ง  ก็เลยไม่ไดท้าํกิจกรรมตามตารางเวลา
ท่ีกาํหนด 
การแก้ปัญหา 
 ใหท้าํตามขั้นตอนยอ่ยท่ีบอกขั้นตอนลงจากรถจนมาถึงเขา้หอ้ง  ทั้งน้ีเพราะช่วงเปล่ียนกิจกรรม
จากมาโรงเรียนและเขา้หอ้งเรียนกินเวลาพอสมควร  ดงันั้นนอ้งแจค็นาํตารางเวลายอ่ยมาดว้ย  และย ํ้า
ตลอดเวลาวา่กาํลงัทาํอะไรต่อไป 

ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที ่ 2 

 นอ้งปอมีปัญหากิจกรรมเหมือนเพื่อนในชั้นเม่ือเขาตอ้งทาํขั้นตอนมากมายเพื่อจะทาํ
กิจกรรมแต่ละอยา่ง  เขาจะหนัไปสนใจแอร์คอนดิชั้น  คอมพิวเตอร์  หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่น
หอ้ง นอ้งปอจึงไม่สามารถทาํตามกิจกรรมปกติเหมือนเพื่อนได ้ ครูจึงตอ้งคอยบอกและ
เตือนนอ้งปอตลอดเวลา 

 
การแก้ปัญหา 

 ใหท้าํตารางกิจกรรมยอ่ยใหน้อ้งปอตลอดวนัเป็นพิเศษ  
 
 
 

ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที ่ 3 

 ครูอยากใหน้กัเรียนทาํงานดว้ยจนเองนานมากข้ึน  โดยอยากใหเ้ร่ิมทาํเองจนเสร็จ  และเร่ิม
งานใหม่  โดยครูไม่ตอ้งกระตุน้เตือน 

การแก้ปัญหา 

 ใหค้รูทาํตารางกิจกรรมยอ่ยเพื่อแนะนาํใหเ้ด็กทาํกิจกรรมยอ่ยดว้ยตนเอง  โดยท่ีบนตาราง
กิจกรรมยอ่ยมีภาพและคาํเหมือนกบัในตารางหลกั 

 

การสร้างตารางกจิกรรมย่อย 
 การทาํตารางยอ่ยไม่จาํเป็นตอ้งมีรูปแบบเดียวกบัตารางกิจกรรมหลกั  เช่น  ถา้รูปในตาราง

กิจกรรมหลกัเป็น  ขาว-ดาํ รูปในตารางกิจกรรมยอ่ยอาจเป็นภาพสี  ภาพถ่าย  ท่ีเหมาะกบั
เด็ก 
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 ตารางกิจกรรมบอกอะไรเรา 
- บอกขอ้มูลเก่ียวกบัชีวติของเด็ก 
- ช่วยใหเ้ด็กเห็นลอจิกและการทาํเป็นลาํดบั 
- เป็นเคร่ืองมือช่วยในการส่ือสารในการคุยเร่ืองชีวติประจาํว ัน 
- พฒันาทกัษะภาษา 
- พฒันาความคิดเร่ืองเวลา 
- สอนลาํดบั   ก่อน  หลงั 
- ลดปัญหาการเปล่ียนแปลงกิจกรรม 

การแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อย  (Task  Organizers) 
 การแบ่งงานเป็นขั้นตอนยอ่ยเป็นเคร่ืองมือท่ีใชภ้าพสัญลกัษณ์ท่ีบอกขั้นตอนของกิจกรรมยอ่ย  
เช่น  การแปรงฟัน  การไปหอ้งสมุด การลา้งจาน  เป็นตน้ 

 
 

 ปฏทินิ  (Calendars) 
 ปฏิทินจะตอ้งมีขอ้มูลท่ีมีความหมายกบัเด็ก 
 อาจใชเ้พื่อพดูคุยเหตุการณ์ท่ีกาํลงัเกิดข้ึน  หรือการจะมีการเปล่ียนแปลงอะไรก็ตามท่ีบา้นหรือ

ท่ีโรงเรียน  เช่น  เม่ือเด็กรู้สึกไม่พอใจกบัวนัใหใ้ชป้ฏิทินท่ีบา้นเพื่อบอกวา่วนัต่อไปก็เป็นวนัไป
โรงเรียนหรือใชบ้อกการเปล่ียนแปลงวา่จะมีใครรออยูท่ี่บา้นเม่ือกลบัถึงบา้น  

 ปฏิทินจะตอ้งเป็นของเด็กท่ีจะบอกกิจกรรมของเด็กไม่ไช่ครอบครัว  เราจะกระตุน้ใหเ้ด็กไปดู
ท่ีปฏิทินเม่ือเขามีคาํถามหรือกงัวลเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

 ถา้เด็กถามถึงกิจกรรมเขาบ่อย ๆ เราอาจวางปฏิทินไวบ้นโตะ๊หรือในท่ีท่ีเด็กเอ้ือมถึง  หรือให้
เด็กพกติดตวัไวต้ลอดเวลา 

 เด็กควรรับการสอนใหเ้ขียนลงไปในปฏิทินดว้ยตวัเอง  
 

เทคนิควธิีการใช้ปฏทินิ 
 อยา่รอคอยจนกระทัง่ใหเ้ด็กรู้วนัในสัปดาห์ก่อนท่ีจะเร่ิมใชป้ฏิทิน 
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 พยายามใหเ้ด็กเขา้ใจขอ้มูลตามจริงท่ีอยูบ่นปฏิทิน 
 ถา้เด็กมีคาํถามเก่ียวกบัเหตุการณ์ใหเ้ด็กกลบัไปตรวจสอบขอ้มูลท่ีปฏิทินก่อนทุกคร้ัง 
 ใหมี้เคร่ืองหมายบอกวา่มีวนัไหนท่ีผา่นไปแลว้บา้ง  โดยกากบาททบัวนัท่ีผา่นไป 
 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีบอกไวใ้นปฏิทินก่อนหนา้น้ีจะตอ้งบอกเด็กวา่มีการ

เปล่ียนแปลงโดยการกากบาทท่ีภาพสัญลกัษณ์กิจกรรมเดิม  และติดภาพสัญลกัษณ์กิจกรรม
ใหม่ทบัลงไปแทนท่ี 

 เราอาจจะใชก้รอบท่ีมีขอบสีบอกตาํแหน่งของวนัปัจจุบนั  
 

ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที ่ 1 
 นอ้งแซมชอบวา่ยนํ้ามาก  คุณแม่จึงพาไปวา่ยนํ้าทุกวนัพฤหสั  พอเร่ิมเชา้วนัศุกร์นอ้งแซมก็เร่ิม
ถามวา่ “วนัน้ีจะไปวา่ยนํ้าไหม”  การตอบไม่ช่วยใหเ้กิดการลดการถามไดเ้ลย 
การแก้ปัญหา 
 ใหใ้ชป้ฏิทินเพื่อบอกขอ้มูลนอ้งแซม  ถึงวนัท่ีไปวา่ยนํ้า  คุณแม่ใส่รูปวา่ยนํ้าทุกวนัพฤหสั และ
สอนนอ้งแซมใหก้ากบาทแต่ละวนัทุกเยน็ คุณแม่จะแปะปฏิทินไวท่ี้ตูเ้ยน็  เม่ือนอ้งแซมถามข้ึนมาอีก  
คุณแม่ก็จะพานอ้งแซมไปท่ีปฏิทิน  บอกวา่เราไม่ไดไ้ปวา่ยนํ้าวนัน้ี  ทุกคร้ังท่ีนอ้งแซมถามคุณแม่จะตอ้ง
พาไปท่ีปฏิทินทุกคร้ัง  จนกระทัง่นอ้งแซมรู้จกัเดินไปท่ีปฏิทินเอง 
 

ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที ่ 2 
 นอ้งแซมมีปัญหาในการเปล่ียนกิจกรรม  เขาคาดหวงัท่ีจะทาํทุกอยา่งเหมือนเดิม  แต่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงกิจกรรมเกิดข้ึน  คุณแม่ตอ้งหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีนอ้งแซมจะอาละวาด  
การแก้ปัญหา 

คุณแม่แกปั้ญหาโดยใส่เคร่ืองหมาย “ไม่ทาํ” ลงบนรูปวา่ยนํ้าของวนัท่ีไม่ไป  และติดกิจกรรม
อ่ืนท่ีจะทาํแทนวนันั้น 
 

ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที ่ 3 
 นอ้งทิมไม่จาํวา่วนัไหนท่ีตอ้งเอาเงินมาโรงเรียนหรือเอาขา้วกลางวนัมาทาน  หรือตอ้งเอาเงิน
ไปซ้ือมาทาํเอง  คุณครูและพอ่แม่พยายามทาํใหน้อ้งทิมรับผดิชอบแต่ก็ทาํไม่สาํเร็จ 
การแก้ปัญหา 
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ทุกวนัศุกร์  ครูจะนัง่ลงกบันอ้งทิมเพื่อคุยกนัเร่ืองกิจกรรมของวนัอาทิตยต่์อไป  นอ้งทิมจะ
เขียนลงบนปฏิทินวา่จะตอ้งทาํอะไร  และเอาปฏิทินกลบัไปบา้น  คุณแม่จะสอนใหน้อ้งทิมดูปฏิทินทุก
เยน็วา่พรุ่งน้ีจะเอาอะไรไป  นอ้งทิมก็จะมีความรับผดิชอบมากข้ึนในวนัต่อไป  

ปัญหาพฤติกรรมและการแก้ปัญหา 
ปัญหาที ่ 4  

 พอ่แม่นอ้งเจอร่ีจะไปต่างประเทศอาทิตยห์น่ึง  และนอ้งเจอร่ีจะอยูก่บัพี่เล้ียง  พอ่แม่นอ้งเจอร่ี
กลวัวา่ลูกจะคิดวา่พอ่แม่หายไป  ไม่กลบัมา 

การแก้ไขปัญหา 

 พอ่แม่นอ้งเจอร่ีตอ้งทาํปฏิทินท่ีบอกวา่จะไปก่ีวนัโดยมีรูปเคร่ืองบินติดอยูบ่นวนัท่ีพอ่แม่ไป
ต่างประเทศ  และในวนักลบัมีบา้นติดอยู ่ พอ่แม่ก็จะคุยกบัลูกสาววา่จะไปไหนไปก่ีวนั  เม่ือพอ่
แม่นอ้งเจอร่ีไปแลว้  เม่ือนอ้งเจอร่ีถาม  พี่เล้ียงก็จะใชป้ฏิทินในการอธิบาย 

 
การจัดระบบงาน  (Work  System) 

 เด็กบางคนตอบสนองกบักิจกรรมท่ีเป็นลาํดบัขั้นตอน  ท่ีมีวสัดุของกิจกรรมนั้นอยูใ่นท่ี ๆ เด็ก
ทาํงาน 

 ระบบงานของเด็กจะตอ้งตอบคาํถามส่ีคาํถามพื้นฐานได้ 
- จะตอ้งทาํอะไร 
- ทาํมากนอ้ยแค่ไหน 
- เม่ือไหร่จะรู่วา่ทาํเสร็จแลว้ 
- แลว้จะทาํอะไรต่อไป 

 ระบบงานจะจดัวางจากดา้นซา้ยไปขวา  งานทุกช้ินจะเร่ิมทาํจากดา้นซา้ย  แลว้จากนั้นจะยา้ยไป
ทางขวาและก็เล่ือนไปทางขวาจนกระทัง่เสร็จในกล่องเสร็จงาน  (Finished  box) 

 เม่ือทาํกิจกรรมเสร็จ  ครูจะใหแ้รงเสริม  เช่น  ขนม  
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การเปลีย่นกจิกรรม  (Transition  Helper) 

 เด็กไม่ชอบการเปล่ียนกิจกรรม  เพราะเด็กชอบทาํกิจกรรมเดิมๆ  บางคนอาจไม่อยากเปล่ียน
เพราะไม่ชอบกิจกรรมต่อไปหรือเด็กไม่รู้วา่กิจกรรมต่อคืออะไรก็เกิดอาการกลวัวา่ไม่ชอบ  ใน
กรณีน้ีเราควรใหข้อ้มูลท่ีเด็กมองเห็น  เพื่อใหเ้ด็กเขา้ใจวา่อะไรกาํลงัจะเกิดข้ึนและยอมรับการ
เปล่ียนแปลง 

 ครูอาจใชก้ารเปล่ียนกิจกรรมเพื่อเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ใหเ้ด็กไดรู้้วา่กิจกรรมน้ีเม่ือจบลง  เด็กจะ
ไดท้าํกิจกรรมท่ีเขาชอบ 

 

สรุป 
 เม่ือเด็กทาํไดเ้ป็นกิจวตัรประจาํวนัแลว้จาํเป็นตองลดการใชก้ลวธีิการรับรู้ผา่นการมองหรือไม่  
คาํตอบก็คือวา่ “ปัจจุบนัเรายงัออกไปซ้ือของโดยจดรายงานไปซ้ือเราไม่ไดค้าดหวงัวา่ต่อไปเราจะเลิก
จดรายการซ้ือของเช่นเดียวกนักบัเด็กกลวธีิน้ีไม่ไดต้ั้งจุดประสงคใ์หล้ดกลวธีิการรับรู้ผา่นการมอง  แต่
จะตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการไปตามอายท่ีุเพิ่มข้ึน  เช่น  จากใชรู้ปภาพเป็นใชค้าํหรือเป็นสมุดโนต้” 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ 6.2 
เร่ือง “การออกแบบสภาพแวดล้อมและการใช้ส่ือผลติทางอุตสาหกรรมส าหรับ 

คนหูหนวก” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ส่ิงทีผ่ลติทางอุสาหกรรม 

 เคร่ืองโทรศพัทส์าํหรับคนหูหนวก 
 นาฬิกาปลุกสาํหรับคนหูหนวกท่ีใชแ้สงสวา่งหรือแบบการสั่นสะเทือน 
 เคร่ืองโทรศพัทท่ี์มีการขยายเสียงใหด้งัเพิ่มข้ึน 
 กร่ิงประตูท่ีใชไ้ฟกระพริบสาํหรับคนหูหนวกและตาบอดสีท่ีใชพ้ดัลม 
 โทรทศัน์วงจรปิดท่ีมีอกัษรกาํกบัภาพหรือการส่ือสารแบบเห็นภาพ  ในกรณีท่ีเป็นความลบั  
 การใชเ้พจเจอร์แบบสั่นสะเทือน 
 การใชส้ัญญาณอกัษรวิง่ท่ีเคาน์เตอร์รับรอง  และ/หรือ หอ้งพกั  ท่ีใชส้ัญญาณไฟแสดงสวา่งมี

ขอ้ความท่ีฝากไว ้
 

ส่วนเคร่ืองมือทีบุ่คคลจัดท าขึน้เอง 

 ระบบสวติช์  3  ทาง  ท่ีทาํข้ึนสาํหรับกร่ิงประตูท่ีผูม้าเยีย่มสามารถกดสวติช์ไฟกระพริบ 
 ไฟแสดงสัญญาณคาํสั่งต่าง ๆ เช่น  ภาพแสดงการอาบนํ้า  เขา้หอ้งสมุด  สวดมนต ์ เขา้

นอนของหอพกั  เป็นตน้ 
 จดัทาํใหมี้ปุ่มเรียกความช่วยเหลือตามจุดต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ 
 จดัทาํป้ายแสดงสัญญาณอนัตรายดว้ยแสงไฟ 

 
ข้อเสนอแนะในการออกแบบสัญญาณเตือนภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
สัญญาณเตือนภยัทุดชนิดท่ีมีเสียงจะตอ้งใชแ้สงไฟ  หรือประสาทสัมผสัอ่ืนประกอบดว้ย

เพื่อใหค้นท่ีมีความบกพร่องทางกายไดย้นิไดรั้บขอ้มูลดว้ยระบบต่างๆ  เหล่าน้ีไดแ้ก่ 
 สัญญาณเตือนเม่ือมีควนัไฟ  จะตอ้งมีแสงไฟกระพริบ  หรือการสั่นสะเทือนและหรือ

ใชพ้ดัลมหมุนแบบแรง 
 สัญญาณเตือนไฟไหม ้ หรือเคร่ืองมือเตือนภยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ตอ้งใชเ้สียงแต่เพียงอยา่งเดียว  
 การจดัทาํสัญญาณท่ีเป็นลกัษณะการเขียนเป็นภาพหรือสัญลกัษณ์แสดงใหเ้ห็นวา่ 

“กาํลงัมีคนมาช่วยแลว้”  เม่ือมีเหตุการณ์ขดัขอ้ง 
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 เคร่ืองเตือนภยัทุกชนิดท่ีใชก้ารไดย้นิ  จะตอ้งใชค้วบคู่กบัสัญญาณเตือนภยัท่ีเห็นได้
ดว้ยตาเสมอ 

 อาจใชส้ัญญาณท่ีเป็นกล่ินต่าง ๆ ในถงัแก๊ส  โดนเฉพาะอยา่งยิง่ในหอ้งทดลองทาง
วทิยาศาสตร์  เพื่อเตือนใหส้ัญญาณแก่คนหูหนวกท่ีไม่สามารถไดย้นิเสียงร่ัวของถงั
แก๊ส 

 สัญญาณแสดงวา่  เคร่ืองจกัรชนิดนั้นเปิด    และสัญญาณไฟท่ีบอกวา่  เคร่ืองจกัรนั้น
ปิดแลว้ 

 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าไฟทีเ่หมาะสม 
เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่  ไฟและแสงสวา่งมีบทบาทสาํคญัยิง่สาํหรับการส่ือสารของคนท่ีมีความ

บกพร่องทางการไดย้นิ  แสงสวา่งท่ีนอ้ยไปอาจทาํใหม้องเห็นการแสดงสีหนา้ท่ีไม่ชดัเจน  หรือ
ผดิพลาดไป  การเคล่ือนไหวของร่างกายและท่าทางต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการอ่านริมฝีปาก  ถา้แสงสวา่ง
ไม่เพียงพอก็จะทาํใหแ้ปความหมายไม่ชดัเจน  ดงันั้นการจดัแสงสวา่งใหพ้อเพียงและเหมาะสมจึงเป็น
เร่ืองสาํคญัท่ีจะช่วยลดความเครียดของการใชส้ายตาของคนหูหนวกและหูตึง  

ขอ้เสนอแนะเร่ืองแสงสวา่งมีดงัต่อไปน้ี 
 ในอาคารต่าง ๆ พยายามใชไ้ฟหรือแสงสวา่งตามธรรมชาติใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ 
 ใหแ้สงสวา่งตกท่ีใบหนา้ของผูพ้ดูหรือผูใ้ชภ้าษามือ  หรือส่ือท่ีใช้ 
 พยายามหลีกเล่ียงแสงสวา่งไม่ใหส่้องเขา้ทางดา้นหลงัผูพ้ดู  หรือล่าม  เช่น  แสงจาก

หนา้ต่าง (อยา่หลงัใหห้นา้ต่างหรือประตู) 
 ใหมี้แสงสวา่งพอท่ีจะเห็นล่ามภาษามือ  ล่ามภาษาพดู  ในขณะท่ีใชว้ดิีทศัน์หรือ

แผน่ใส 
 ระมดัระวงัการใชแ้สงไฟท่ีอาจทาํใหเ้กิดเป็นเงาท่ีหนา้ของผูพ้ดูหรือล่ามภาษา  
 ใหมี้แสงไฟเพียงพอสาํหรับผูส้อน  ล่าม  กระดานดาํ  และส่ือการสอนอ่ืน ๆ ใชไ้ฟ

แนบปรับความสวา่งได ้
 อาจจะตอ้งเตรียมม่านบงัแสง  หรือฉากไวใ้นกรณีท่ีมีแสงจา้มากเกินไป  เพื่อป้องกนั

แสงจา้และแสงสะทอ้น 
 ใหผู้บ้รรยายสามารถควบคุมแสงได ้ โดยเฉพาะการใชแ้สงสวา่งเพื่อเรียกความสนใจ  

เช่น  ผูบ้รรยายกดสวติช์ไฟกระพริบเรียกความสนใจแทนการเคาะโตะ๊หรือแทนการ
เรียก  

การออกแบบทีส่่งเสริมด้านการมองเห็น 
ผูท่ี้สูญเสียการไดย้นิมากจะตอ้งใชก้ารมองเห็นเป็นส่วนชดเชยท่ีสาํคญั  ดงันั้นขอ้เสนอแนะ

เร่ืองการใชส้ายตาใหเ้ห็นชกัเจนมีดงัต่อไปน้ี 
 ใหม้องเห็นครู  ล่าม  ส่ือการสอน  หรือคนในหอ้งนั้นไดช้ดัเจน  
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 พยายามหลีกเล่ียงหอ้งประชุมท่ีกวา้งมาก ๆ ท่ีมีท่ีนัง่แบบอฒัจนัทร์  เพราะในการ
ส่ือสารของคนท่ีบกพร่องทางการไดย้นิตอ้งสามารถมองเห็นผูพ้ดู  ผูท้าํภาษามืออยา่ง
ชดัเจน  การจดัท่ีนัง่แบบคร่ึงวงกลม  หรือใหเ้กา้อ้ีหมุนไดจ้ะสะดวก  

 ควรมีอกัษรกาํกบัภาพและเสียง  เช่น  คาํสั่งเก่ียวกบังานหอพกั 
 ลดเสียงรบกวนในหอ้ง  ไม่ควรใหผู้ฟั้งนัง่หนา้ประตู  จะมีคนเขา้ออกรบกวนสมาธิ  
 ควรมีสัญญาณไฟท่ีจาํเป็นไวบ้อกขอ้มูลต่าง ๆ ใกล ้ ทางเขา้ออก 
 ในกรณีท่ีมีคาํช้ีแจงใด ๆ ก็ตาม  ควรทาํเป็นรูปภาพใหม้ากท่ีสุด 
 ในหอ้งใด ๆ ท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวั  ก็ใหใ้ชก้ระจกใสเป็นบางส่วน  เพื่อใหค้นหู

หนวกสามารถเห็นบุคคลภายในหอ้งบา้ง  เพื่อใหเ้ขาสามารถเห็นกิจกรรมขา้งในหอ้ง
เพื่อลดความเครียด  และสร้างความคุน้เคยก่อนก่อนเขา้ไปในหอ้งนั้น  

 ควรมีสัญญาณบอกเลขหอ้ง  และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นไวห้นา้หอ้ง  
 มีสัญญาณไฟกระพริบเตือน  หรือไฟแสดงทางเขา้ออกใหช้ดัเจนเสมอ  
 ในลิฟตค์วรมีควรกระจกใหเ้ห็นผูท่ี้อยูใ่นหอ้งโดยสาร  มีปุ่มกดเรียกขอความช่วยเหลือ

โดยใชส้ัญญาณไฟ 
 มีสัญญาณบอกแหล่งส่งขอ้มูลข่าวสาร  เช่น  โทรศพัทข์ยายเสียง  โทรศพัทส์าํหรับคน

หูหนวก  หอ้งนํ้า  ใหเ้ห็นชดัเจน 
 จดัโตะ๊กลม   หรือโตะ๊รูปไข่สาํหรับการประชุม  เพื่อจะใหไ้ดรั้บขอ้มูลชดัเจน  
 วางแผนการก่อสร้างในอาคารหรือสาํนกังาน  ท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจน  และมีความ

เป็นส่วนตวัไดต้ามสมควร 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 8.1 

เร่ือง “การวดัและประเมินผลทางการศึกษา” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

กรณศึีกษา 
“นาย.............แน่มาก” 

 นอ้งกอ เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ อาย ุ 12 ปี 2 เดือน เรียนอยูช่ั้น ป.3 ในโรงเรียน
เฉพาะความบกพร่องแห่งหน่ึง มีความสามารถในการเรียนวชิาภาษาไทย ดงัน้ี สามารถอ่านออกเขียนได ้
ในคาํศพัทท่ี์ใชบ้่อยของชั้น ป. 1 แต่ไม่สามารถแต่งประโยค 3 ส่วน ได ้ประธาน กริยาและกรรมได ้ครู
กาํหนดเป้าหมายระยะยาว 1 ปี คือ นอ้งกอจะสามารถแต่งประโยค 3 ส่วนได ้และเขียนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรม “เม่ือกาํหนดภาพประกอบคาํ คน สัตว ์ส่ิงของ สถานการณ์กิริยาต่างๆ ให ้นอ้งกอจะสามารถ
แต่งประโยค 3 ส่วน ไดถู้กตอ้ง” 
 จากขอ้ความน้ีขอใหท้่านไดว้างแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และขจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนพร้อมวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งสมบูรณ์ 
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UTQ online e-Training Course 
 

ใบความรู้ที ่9.1  
เร่ือง “การวจัิยการศึกษาพเิศษ” 

 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 ปัจจุบนัการวจิยัทางการศึกษาพิเศษนิยมใชก้ารวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
นกัจิตวทิยาคลินิกในการปรับพฤติกรรมนกัสังคมสงเคราะห์ บุคลากรทางสาธารณสุข (กายภาพ/
กิจกรรมบาํบดั) ครูการศึกษาพิเศษ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีนอ้ย หายาก และมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัมาก
จนยากจะนาํมาหาค่าเฉล่ียได ้แมว้า่จะหาค่าเฉล่ียไดก้็ไม่มีความหมาย เพราะเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
แต่ละประเภทมีระดบัความสามารถแตกต่างกนั ถึงแมว้า่จะอยูใ่นประเภทเดียวกนัก็ตาม  
 การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว มีลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 

1. ใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็ก 
กลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กไม่ไดห้มายถึง กลุ่มตวัอยา่งเพียง 1 คน เท่านั้น แต่อาจประกอบดว้ย
หลายๆ คนก็ได ้

2. มีการสังเกตพฤติกรรมโดยละเอียด 
ครูการศึกษาพิเศษจะตอ้งสังเกตพฤติกรรมเป็นอยา่งไร มีปัญหาหรือไม่ ปัญหาอยูใ่นระดบั
ใด การสังเกตน้ีสามารถทาํไดท้ั้งก่อน ระหวา่ง และหลงัการทดลองได้ 

3. มีการสังเกตพฤติกรรมท่ีสมํ่าเสมอ 
การใชเ้ทคนิคในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กจะเป็นเทคนิคเดียวตลอด การวจิยัทั้งก่อน 
ระหวา่ง และหลงัการทดลอง การสังเกตน้ีจะเป็นการวดัและประเมินผลในการวจิยัเชิง
ปริมาณ 

4. วกีารจดักระทาํ 
วธีิการจดักระทาํ ท่ีใชใ้นการวจิยักลุ่มตวัอยา่งเดียวจะสามารถใชไ้ดทุ้กรูปแบบการทดลอง 
เป็นการจดักระทาํหลงัการศึกษาระยะหน่ึงแลว้ระงบัการจดักระทาํหลงัการทดลองจะใช้
การจดักระทาํอีกหลายคร้ังหลายวธีิก็ได ้เช่น การทดลองนาํวธีิสอนมาใชก้บัเด็กวา่จะไดผ้ล
หรือไม่ อาจมีการเปรียบเทียบวธีิการหลายวธีิเพื่อศึกษาวา่วธีิใดมีประสิทธิภาพมากกวา่กนั 

5. ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม 
การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวส่วนมากนาํมาใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก การใชก้าร
ทดลองกลวธีิ-เทคนิคต่างๆ ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงและจดัการกบัพฤติกรรมของเด็ก แต่
พบไม่บ่อยนกัในการนาํวธีิการวจิยัน้ีมาใชเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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6. การใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต 
การวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวมกัใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรม ขอ้มูล
ส่วนมากจึงเป็นความถ่ี ร้อยละ อตัราความเร็วมากกวา่ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขและคะแนน  

การใชว้จิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวน้ี เหมาะท่ีจะนาํมาทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสุ่มมาจาก
ประชากรท่ีหายาก เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกนัมากในเด็กแต่ละคน 
การวจิยัน้ี ไม่ตอ้งใชเ้วลามากในการแสวงหากลุ่มตวัอยา่งเหล่าน้ีและสามารถแปลผลไดง่้ายเพราะ ไม่
ตอ้งใชว้ธีิซบัซอ้น อาจจะศึกษาเพียงกราฟสรุปผลได ้นอกจากน้ียงัมีความยดืหยุน่สูง สามารถหลีกเล่ียง
ผลกระทบท่ีไม่สาํคญัได ้มีขั้นตอนง่ายไม่ซบัซอ้น เหมาะกบัการศึกษาพิเศษท่ีเด็กมีความเป็นเอกพนัธ์ 
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