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การให้ความช่วยเหลือ

นักศึกษาพิการทางการได้ยิน

ในด้านการเรียนการสอนเบื้องต้น

 



2.นักศึกษาพิการทางการได้ยิน

ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับ
หูตึงน้อย จนถึง หูหนวก ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังน้ี



๒.๑ คนหูหนวก หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถ
เข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหาก
ตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสีย การได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึน้ไป



๒.๒ คนหูตึง หมายถึง  บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยิน
การพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะ
มีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลง มาถงึ ๒๖ เดซิเบล



การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
นักศึกษาพิการทางการได้ยินเบื้องต้นนั้น

ท าอย่างไร?

 



1. ในกรณีที่มีล่ามภาษามืออยู่ในห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน
สามารถพูดกับนักศึกษาได้โดยตรง โดยล่ามภาษามือจะท าหน้าที่เป็น
ผู้แปล

2. ในกรณีที่นักศึกษายังไม่ทราบว่าอาจารย์ผู้สอนจะพูดด้วย 
อาจารย์ผู้สอนสามารถโบกมือ หรือแตะไหล่เบาๆ เพ่ือให้นักศึกษา
ทราบว่าท่านต้องการพูดด้วย

3. ในขณะที่อาจารย์ก าลังสอนอยู่หน้าชั้นเรียน ให้แน่ใจว่า
นักศึกษาสามารถเห็นริมฝีปากอย่างชัดเจน และควรหลีกเล่ียงการน า
วัสดุปิดริมฝีปากระหว่างการสื่อสารกับนักศึกษา 



4. อาจารย์ผู้สอนไม่ควรหันหลังหรือก้มหน้าขณะพูด 
เพราะว่านักศึกษาจะไม่สามารถอ่านริมฝีปากอาจารย์ได้ (ในกรณี
นักศึกษาหูหนวกที่สามารถอ่านริมฝีปากได้)

5. ภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน ควรเป็นภาษาหรือค าที่เข้าใจง่าย
หากนักศึกษาแสดงท่าทางไม่เข้าใจ ผู้สอนควรอธิบายเพ่ิมเติม
มากกว่าที่จะทวนซ้ าประโยคท่ีพูดไปแล้ว

6. หากนักศึกษาไม่ได้ใส่เคร่ืองขยายเสียง ควรใช้น้ าเสียงปกติ

แต่ควรพูดให้ช้าลง และพูดให้ชัดเจนมากขึ้น



 7. ในกรณีที่ไม่มีล่ามภาษามืออยู่ในห้องเรียน หากอาจารย์
ผู้สอนมีเอกสารที่ต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม ขอให้มอบหมาย
ให้แก่นักศึกษา และนักศึกษาพิการจะได้น ามาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS

เพ่ือทางเจ้าหน้าที่ จะได้สนับสนุน และให้การช่วยเหลือแก่
นักศึกษา ในการท าความเข้าใจ ก่อนเข้าเรียนในคาบเรียนต่อไป หรือ
ถ้าสั่งงานเป็นกลุ่มให้จัดกลุ่มโดยมีนักศึกษาปกติร่วมอยู่ด้วย  ไม่ควร
ให้นักศึกษาหูหนวก หูตึง อยู่ในกลุ่มเดียวกันเอง

8. มีความยืดหยุ่น และวิธีการที่หลากหลาย ในการวัด และ
การประเมินผล เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาพิการทางการได้
ยิน 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 



ลักษณะความพิการของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินสามารถสังเกตได้ดังต่อไปน้ี

1. นักศึกษาจะสวมเคร่ืองช่วยฟังที่ใบหูโดยจะสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจน กรณีที่นักศึกษาไม่ได้สวมเคร่ืองช่วยฟัง  เมื่ออาจารย์เอ่ย
ถาม หรือขานเรียกนักศึกษาที่ มีความพิการทางการได้ยินจะไม่
สนองตอบ เช่น ไม่ตอบค าถาม  ไม่หันหน้ามาหาตามเสียงเรียก แม้จะ
ตะโกนเรียกแล้วก็ตาม
 

2. เม่ืออาจารย์ผู้สอนกล่าวทักทายนักศึกษาที่มีความพิการ
ทางการได้ยิน นักศึกษาจะสะกิดเพ่ือนให้บอก หรือแสดงท่าทางแทน
การพูด เป็นต้น



3. กรณีที่นักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินเข้ามาเรียน
ร่วมในชั้นตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป อาจารย์ผู้สอนจะสังเกตได้ว่าเม่ือ
นักศึกษากลุ่มน้ีส่ือสารกันนักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินจะใช้
ภาษามือแสดงท่าทางต่างๆ  ในการพูดคุยกันแทนการใช้เสียงพูด 

4. เม่ือมีการทดสอบปากเปล่าแทนการเขียนเพ่ือบรรยายหรือ
ตอบค าถาม นักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินจะพยายามเปิด
หนังสือเพ่ือหาค าตอบ หากให้คิดค าตอบเองจะเขียนช้ามากเขียน
ค าศัพท์ตกหล่นสะกดผิด เขียนประโยคกลับกัน เน่ืองจากความ
ผิดพลาดเหล่าน้ี ส่วนหน่ึงมาจากข้อจ ากัดของภาษาท าให้ค าศัพท์ของ
เด็กกลุ่มน้ีจะใช้ค าศัพท์สั้นๆ ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน



5. เม่ือผู้สอนเขียนค าศัพท์ซับซ้อน นักศึกษาที่มีความพิการ
ทางการได้ยินอาจไม่เข้าใจ หรือเขียนตอบไม่ตรงประเด็นที่อาจารย์
ต้องการทราบ โดยเฉพาะค าศัพท์ที่ยาก ที่นักศึกษาพิการไม่เคยใช้มา
ก่อน และค าศัพท์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ

6. ควรพูดตามปกติ ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปและยกตัวอย่าง
ประกอบ เพ่ือความเข้าใจท่ีชัดเจนข้ึน

7.  เ ม่ื ออาจารย์ผู้ สอนสอนจบหั วข้ อแล้ วควรสั ง เกต                                        
ให้ล่ามภาษามือแปลจบข้อความก่อน จึงเร่ิมสอนหัวข้อใหม่



8. ท าความเข้าใจว่านักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินจะ
ใช้ประสาทสัมผัสทางการเห็นในการรับรู้ข้อมูลผ่านทางล่ามภาษามือ 
ท าให้นักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินจะมองล่าม มากกว่ามอง
อาจารย์ผู้สอน 

9. ในขณะที่อาจารย์อธิบายบทเรียนบนกระดานหรือสไลด์ 
นักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยิน จะต้องดูล่ามภาษามือท าให้ไม่
สามารถลอกข้อความต่างๆ  ได้เม่ือนักศึกษาดูล่ามแปลข้อความ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะจดบันทึกด้วยตนเองหรือจดจาก
เพ่ือนหลังจากจบชั่วโมงเรียนแล้ว



10. การโต้ตอบค าถามในชั้นเรียน อาจารย์ควรถามปัญหากับ
นักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินโดยตรง และล่ามจะเป็นผู้แปล
สารให้

11. การรอค าตอบจากนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินในบางครั้งต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจตรงกัน คนพิการ
ทางการได้ยินมักจะทวนค าถามที่ได้รับจากล่ามก่อนแล้วจึงตอบ
ค าถาม



ข้อควรค านึง
 



1. การจัดการเรียนการสอนควรหลีกเล่ียงการสอนแบบ

บรรยายอย่างเดียว

2. หากงานที่มอบหมายมีความซับซ้อนควรมอบหมายงาน
เป็นกลุ่มและจัดให้นักศึกษาที่ มีความพิการทางการได้ ยินได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักศึกษาปกติ

3. ควรหาแนวทางช่วยเหลือทางด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

4. ปรับวิธีการวัดและการประเมินผลให้เหมาะสมกับนักศึกษา
พิการทางการได้ยิน





วิธีการท่ีกล่าวมาน้ีข้ึนอยู่กบัดุลพินิจ
ของอาจารยผ์ู้สอนเป็นส าคัญท่ีสุด

เท่าท่ีจะสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาพิการได้
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