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ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขยีนสําหรับบุคคลที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
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ผู้อํานวยการเชี�ยวชาญ  ศูนย์การศึกษาพเิศษ ส่วนกลาง



1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2545

3. พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร  พ.ศ. 2550และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) 

พ.ศ. 2556

4. พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551และที�แก้ไขเพิ�มเติม

(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2556

5. นโยบายการจัดการศึกษาระดบั กระทรวง ส่วนกลางและส่วนท้องถิ�น

กฎหมายและระเบยีบที�เก ี�ยวขอ้ง
กบัการจดัการศกึษาพเิศษ



“คนพิการ” 
    หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมี

สวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การ

สื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใดประกอบ

กับมีอุปสรรค ในดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับ

ความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไป

มีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไปทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด



(๑) บุคคลที�มีความบกพร่องทางการเห็น
(๒) บุคคลที�มีความบกพร่องทางการได้ยนิ
(๓) บุคคลที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา
(๔) บุคคลที�มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื�อนไหว หรือสุขภาพ
(๕) บุคคลที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(๖) บุคคลที�มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
(๗) บุคคลที�มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
(๘) บุคคลออทิสติก
(๙) บุคคลพกิารซ้อน

ประเภทของคนพกิารทางการศึกษา



พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551 

มาตรา 3 กาํหนดให้เทคโนโลยสิี�งอาํนวยความสะดวก หมายความว่า เครื�องมือ 

อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรือบริการที�ใช้สําหรับคนพกิารโดยเฉพาะ หรือที�มี

การดดัแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกบัความต้องการจาํเป็นพเิศษของคนพกิารแต่ละ

บุคคล เพื�อเพิ�ม รักษา คงไว้ หรือพฒันาความสามารถและศักยภาพที�จะเข้าถงึ

ข้อมูล ข่าวสาร การสื�อสาร รวมถงึกจิกรรมอื�นใดในชีวติประจาํวนัเพื�อการ

ดาํรงชีวติอสิระ



มาตรา 5 กาํหนดให้คนพกิารมีสิทธิทางการศึกษาดงันี� 

(1)  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั�งแต่แรกเกดิหรือพบความพกิารจนตลอดชีวติพร้อมทั�งได้รับ

เทคโนโลย ีสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา 

(2)  เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคาํนึงถงึความสามารถ ความ

สนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็นพเิศษของบุคคลนั�นและ

(3) ได้รับการศึกษาที�มีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั�งการจดัหลกัสูตรกระบวนการ

เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที�เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการจาํเป็นพเิศษของคนพกิารแต่ละ

ประเภทและบุคคล

พระราชบัญญตักิารจดัการศึกษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551 



มาตรา 8 วรรคสาม ให้สถานศึกษาในทุกสังกดัจัดสภาพแวดล้อม 

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลย ีสิ�ง

อาํนวยความสะดวก สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทาง

การศึกษา ที�คนพกิารสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้

พระราชบัญญตักิารจดัการศึกษาสําหรับคนพกิาร พ.ศ. 2551 



กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการให้คนพกิารมีสิทธิได้รับสิ�งอาํนวยความ
สะดวกสื�อ บริการ และความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 

คนพิการที�ประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา ขอยืมสิ�งอํานวยความสะดวก

และสื�อทางการศึกษา และขอยืมเงินเพื�อจัดซื�อและขอรับสิ�งอํานวยความสะดวก สื�อ 

บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีถิ�นที�อยู่ใน

ประเทศไทย มีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการศึกษา ตามที�กําหนดไว้ใน IEP  

และลงทะเบียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา



AT ชดเชยความลาํบาก

และให้ความสําคญักบั

ความสามารถที�มีอยู่           

ทาํให้คุณภาพชีวติของ

นักเรียนที�มีความต้องการ

จาํเป็นพเิศษทางการศึกษา

มีคุณภาพชีวติที�ดขีึ�น

รัฐต้องสนับสนุน AT
ให้สอดคล้องกับความ
จาํเป็นในการศึกษา
สาํหรับผู้เรียนที�เป็น
คนพกิาร โดยคาํนึงถงึ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาและความ
เป็นธรรม

การเข้าถงึโอกาสอย่างเท่าเทยีม



เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ ?

•เคร่ืองมือ อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวรหรือบริการที่ใชสําหรับคน

พิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความ

ตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพ่ือเพิ่ม รักษา คงไว 

หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเขาถึงขอมูล ขาวสาร การ

สื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ



สื�อและเทคโนโลยี
สําหรับผู้เรียนที�มคีวามต้องการจาํเป็นพเิศษ

เทคโนโลยีเครื�องช่วย ตามกฎหมายหมายถงึ วัสดุอุปกรณ์หรือระบบของผลิตภณัฑ์  

ซึ�งปรับมาเพื�อให้ใช้เพิ�ม  บาํรุงรักษาหรือช่วยให้ความสามารถในการทาํงานของเดก็

ที�มีความบกพร่อง ทาํงานได้ดขีึ �น  เทคโนโลยีเครื�องช่วยเป็นเครื�องมือที�ช่วยให้บุคคล

ทาํงานหรือกจิกรรมได้ซึ�งถ้าบุคคลนั�นไม่มีเครื�องช่วย เขาจะไม่สามารถทาํงานหรือ

กจิกรรมได้

  ดงันั �นเทคโนโลยีเครื�องช่วยเท่ากับเป็นการช่วยเพิ�มพฤตกิรรมการทาํกจิกรรม



เทคโนโลยเีครื�องช่วยเท่ากบัการเพิ�มพฤติกรรมการทํากจิกรรม                                   
การพฒันารูปแบบช่วยลดช่องว่างความสามารถในการทํางานของคน

การพฒันารูปแบบ

ช่องว่างความสามารถในการทํางาน



REHABTOOL(2002) ไดจ้าํแนกเทคโนโลยเีครื�องช่วยไวด้งันี�  

เครื�องช่วยในการสื�อสาร เครื�องช่วยทางการมองและการ
อ่าน

เครื�องช่วยเพื�อให้สามารถ
ใช้คอมพวิเตอร์ได้

เครื�องช่วยในการดาํเนิน
ชีวติประจําวนั

เครื�องช่วยในการศึกษาและ
เรียนรู้

เครื�องช่วยในการดาํเนิน
ชีวติในสิ�งแวดล้อม

เครื�องมือที�เป็นเครื�องกล เครื�องช่วยในการได้ยนิและการ
ฟัง

เครื�องช่วยในการ
เคลื�อนไหวและการ
เดนิทาง

เครื�องดามและเครื�องช่วยพยุง เครื�องช่วยในการผ่อนคลายและ
สันทนาการ

เครื�องช่วยในการจัดท่าทาง
และการนั�ง



NO TECH  คือ   เทคโนโลย ียทุธศาสตร์ในการสนองความตอ้งการเฉพาะบุคคล  เป็นความช่วยเหลืออื�นใด
ทางการศึกษา  ซึ� งมีดงันี�

1. การปรับให้สะดวก    โดย  
1) การเปลี�ยนแปลงวิธีการ  สอดคล้องกบัความต้องการจําเป็นของเดก็ เช่น การ
อ่านข้อสอบให้นักเรียนฟัง การอนุญาตให้บอกให้คนเขียนให้ได้  หรือการเขียน
คาํตอบแทน 

2)  เปลี�ยนความคาดหวังโดยให้เวลามากขึ�นหรือแก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์เพยีง
ครึ�งเดยีว  การขีดเส้นใต้ข้อตกลงเบื�องต้น  พฤติกรรมที�ทําได้แตกต่างจากความ
คาดหวงัซึ�งอาจทําได้น้อยกว่าที�คาดไว้ 



2.  การปรับหลักสูตร หมายถงึ   การเปลี�ยนแปลงเนื �อหา โดย

ใช้วัตถุประสงค์หลายระดับ  การเรียนรู้  ระดับทกัษะใน

หลักสูตร ความสามารถทางวชิาการให้สอดคล้องกับความ

ต้องการจาํเป็นของเดก็



3. การเปลี�ยนแปลงวธีิการทาํงาน เช่น 
เครื�องช่วยเขียนที�ตดิกับดนิสอ  ใช้การ
พมิพ์แทนการเขียนด้วยมือ  ใช้เครื�องช่วย
สื�อสารที�มีเสียงแทนการพดู  ใช้ล้อเขน็

แบบ power แทนการเดนิ



การช่วยเหลือนกัเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้

1. การสอนแบบ Mastery model 
•ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง
•ฝึกฝน ทาํแบบฝึกหัด
•พฒันาทกัษะพื�นฐานให้สมบูรณ์ก่อนขึ�นทกัษะใหม่  
2. การสอนแบบสอนตรง  (Direct Instruction Model) 
•การสอนที�มโีครงสร้างชัดเจน 
•การสอนขั�นตอนง่ายๆ  ต่อเนื�อง บ่อยๆ
•ครูกบันักเรียน มปีฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัมาก



3.  การจัดการชั�นเรียน 

•ออกแบบที�นั�ง 

• ให้โอกาสเดก็ในการเลือกที�นั�งหรือร่วมกลุ่มกบัเพื�อน

•ประยุกต์กระบวนการทดสอบ

•สภาพแวดล้อมเงียบ สิ�งกระตุ้นน้อย

4.  สื�อการสอนพเิศษ มีหลายประสาทสัมผสั เช่น เครื�องคดิเลขมีเสียง เทปสี  

การช่วยเหลือนักเรียนที�มีปัญหาทางการเรียนรู้



5.  ผู้ช่วยในชั�นเรียน  
•ผู้ช่วยจด
•ผู้ช่วยอ่าน
•ผู้ตรวจสอบคาํผดิ

6. การศึกษาพเิศษ   
•ชั�นเรียนพเิศษ
•สอนเสริม
•แผนการจดัการศึกษาพเิศษ (IEP) 

การช่วยเหลือนักเรียนที�มปัีญหาทางการเรียนรู้



1. มีความรู้เกี�ยวกบัจุดอ่อนและจุดแข็งของเดก็

2. ใช้พฤติกรรมทางบวกของเดก็มาส่งเสริมให้เดก็แสดงเพิ�มขึ�น เพราะถ้าเดก็

แสดงพฤติกรรมทางบวกมาก จํานวนพฤติกรรมทางลบกจ็ะลดลงไปด้วย 

3. ใช้รูปภาพสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง

4. การจัดระบบงานที�เป็นโครงสร้างชัดเจน เข้าใจง่าย

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมสําหรับเดก็พเิศษ



การลดข้อจาํกัดและเพิ�มการเรียนรู้ของนักเรียน

Universal 
Design for 
Learning : 
UDL 

Differentiated 
Instruction: DI

Response  to 
Intervention: 
RTI



สภาการศกึษา (2561) รายงานการศกึษาไทย พ.ศ. 2561 (Education in Thailand 2018

จาก https://pmnk.kkzone1.go.th/data/news3/24-02-2019-17-34-35_1344028011.pdf

จํานวนนักเรียนพกิารที�เรียนในโรงเรียนเรียนร่วม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
(ปีการศึกษา 2558-2560)

378,588 คน

337,144 คน

390,247 คน

2560; บกพร่องทางการเรียนรู้  329,274  คน 

            บกพร่องทางสตป้ิญญา     24,799  คน
            บกพร่อง อื�นๆ                36,174  คน 



ชั �นเรียนในศตวรรษที� 21: ชั �นเรียนสาํหรับนักเรียนทกุคน



จาํนวนนักเรียนพกิารที�เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพกิาร สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั �นพื �นฐาน (ปีการศึกษา 2558-2560)

ที�มา: สาํนักบริหารงานการศกึษาพเิศษ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน หมายเหตุ: ข้อมูลของปีการศกึษา 2560 ณ วันที� 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

สภาการศึกษา (2561) รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 (Education in Thailand 2018.   จาก https://pmnk.kkzone1.go.th/data/news3/24-02-2019-17-34-35_1344028011.pdf



         นักเรียนที�เรียนได้ตามหลักสูตร

   นักเรียนที�ต้องช่วยเหลือแล้วให้กลับไปเรียนได้ตามหลักสูตร

        นักเรียนที�ต้องช่วยเหลือทางการศึกษาพเิศษ มี IEP

นักเรียนที�ต้องการให้ช่วยเหลือตั�งแต่แรกพบความต้องการจาํเป็น
(RESPONSE  TO INTERVENTION ;  RTI)



ความสําเร็จของ RTI    (จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยต่างๆ พบว่า) 

1. กระบวนการ RTI สามารถพฒันาผลสัมฤทธิ�ทางการเรียนหรือผลงานทางวชิาการของนักเรียน
ที�มคีวามเสี�ยงอย่างมนัียสําคญั

(O’Connor, Harty & Fulmer, 2005; Vaughn, Linan-Thompson, & Hickman, 2003) 

2. สามารถช่วยให้นักเรียนมทีักษะการอ่าน การคดิได้เร็วขึ�น 

(O’Connor, Harty & Fulmer, 2005; Vaughn, Linan-Thompson, & Hickman, 2003)  

3. ลดอตัรานักเรียนพเิศษในโรงเรียนลงอย่างชัดเจน 

(Bollman, Silberglitt, & Gibbons, 2007; Marston, Muyskens, Lau,& Canter, 2003; O’Conner et al., 2005)

4.  นักเรียนแสดงพฤติกรรมที�เหมาะสม เช่น สนใจทํางานในใบงานและทําจนเสร็จงาน

(Kovaleski, Gickling, Morrow, & Swank, 1999)   



การออกแบบการเรียนรู้ที�เป็นสากล
Universal Design for Learning : UDL 

เป็นกรอบการพฒันาหลักสูตรและการสอนที�จะ

ทาํให้ทกุคนมีโอกาสเท่าเทยีมกันในการเรียนรู้

UDL คือการสร้างความแตกต่างเป็นกลยุทธ์
ที�สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนในการจดัการกับ
ระดบัความพร้อมความสนใจและการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละคน (Nelson, 2014)



http://at4kids.com/udl-and-apps-in-the-classroom



การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัผู้เรียนรายบุคคลคล : 

การปฏิบติั (practice) : วธีิที�ครูส่งมอบความรู้ เนื�อหาทกัษะแก่นักเรียน
กระบวนการ (process) : วธีิการออกแบบการเรียนรู้สําหรับนักเรียน

ผลงาน/ชิ�นงาน (products ) : ชนิดของผลงานที�นักเรียนต้องทาํให้สมบูรณ์

เนื�อหา (content) : เนื�อหา สาระที�นักเรียนต้องเรียนรู้ตามหลกัสูตร/IEP
การประเมิน (assessment)  : วธีิที�ครูวดัสิ�งที�นักเรียนเรียนรู้ตามหลกัสูตร/IEP
การจดักลุ่ม(grouping) : วธีิจัดนักเรียนในห้องเรียนหรือจับคู่กบันักเรียนคนอื�น ๆ 

การเรียนการสอนที�แตกต่าง: ความแตกต่างมักจะนํามาซึ�งการปรับเปลี�ยน
DIFFERENTIATED INSTRUCTION



สิทธิในการรับสิ�งอาํนวยความสะดวก สื�อ
บริการและความช่วยเหลืออื�นใดทางการศึกษา

• เป็นคนไทย

• มีชื�ออยู่ในโรงเรียน

• มี IEP 



เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก
                                        สําหรับคนพิการ บกพรองทางการเรียนรู



ตัวอย่าง ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสําหรับบุคคลที�มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

1.โปรแกรมเลือกศัพท์ไทย 1.โปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย

1.โปรแกรมตรวจคาํผดิไทย 1.โปรแกรมพมิพ์ไทย



การใช้ปะโยชน์จากซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์อเิลค็ทรอนิก

1. การฝึกอบรมครูเกี�ยวกบัการนําไปใช้และระบบที�อเิลค็ทรอนิคที�รองรับที�โรงเรียน

2. บทบาทระหว่างผู้เกี�ยวข้องโดยเฉพาะนักการศึกษาและนักบําบัด

3. ขั�นตอนการประเมนิและติดตามผล

4. ทีมสหวชิาชีพสนับสนุนทั�งในและนอกโรงเรียน

5. การใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกที�บ้านพร้อมทั�งระบบและอุปกรณ์รองรับ  แหล่งเงนิทุน

6. การขอยืมหรือรับบริการเทคโนยสิี�งอาํนวยความสะดวก สื�อ บริการและความช่วยเหลืออื�นใด

7. การขอรับสนับสนุนด้านเทคนิค  วธีิการพฒันาต่อยอดและการบํารุงรักษา



ขั�นตอนการขอยืม [บัญชี ก.]

คนพกิาร/ ผู้ปกครอง

ทาํสัญญา

ยื�นคาํขอ  + IEP
สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพเิศษ
ประจาํจงัหวดั



สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษาพเิศษ
ประจาํจงัหวดั

คนพกิาร

ร้านค้า หรือผู้ให้บริการ นําคูปองมาเบิกเงนิ

ขั �นตอนการขอรับการอุดหนุน [บญัชี ข/ค]


