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การจัดสวัสดิการและการใช้ ประโยชน์
ชุดซอฟต์ แวร์ ช่วยการเขียนสํ าหรับบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเรียนรู้
ในโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)

กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง
ก ับการจ ัดการศึกษาพิเศษ

1. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545

ดร.สมพร หวานเสร็ จ
ผู้อํานวยการเชียวชาญ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่ วนกลาง

3. พ.ร.บ.ส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. 2550และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2556
4. พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551และทีแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2556
5. นโยบายการจัดการศึกษาระดับ กระทรวง ส่ วนกลางและส่ วนท้ องถิน

“คนพิการ”
หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมี
สวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว การ
สื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใดประกอบ
กับมีอุปสรรค ในดานตาง ๆ และมีความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาที่จะตองไดรับ
ความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไป
มีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไปทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

มาตรา 3 กําหนดให้ เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก หมายความว่ า เครื องมือ
อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ หรื อบริการทีใช้ สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรื อทีมี
การดัดแปลงหรื อปรับใช้ ให้ ตรงกับความต้ องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ ละ
บุคคล เพือเพิม รักษา คงไว้ หรื อพัฒนาความสามารถและศักยภาพทีจะเข้ าถึง
ข้ อมูล ข่ าวสาร การสื อสาร รวมถึงกิจกรรมอืนใดในชีวติ ประจําวันเพือการ
ดํารงชีวติ อิสระ

ประเภทของคนพิการทางการศึกษา

(๑) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็น
(๒) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ ยนิ
(๓) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
(๔) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อการเคลือนไหว หรื อสุ ขภาพ
(๕) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
(๖) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
(๗) บุคคลทีมีความบกพร่ องทางพฤติกรรม หรื ออารมณ์
(๘) บุคคลออทิสติก
(๙) บุคคลพิการซ้ อน

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
มาตรา 5 กําหนดให้ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี
(1) ได้รับการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้ จ่ายตังแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการจนตลอดชีวติ พร้ อมทังได้รับ
เทคโนโลยี สิงอํานวยความสะดวก สื อ บริการและความช่ วยเหลืออืนใดทางการศึกษา
(2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็ นพิเศษของบุคคลนันและ
(3) ได้รับการศึกษาทีมีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทังการจัดหลักสู ตรกระบวนการ
เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ทีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละ
ประเภทและบุคคล
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พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

มาตรา 8 วรรคสาม ให้ สถานศึกษาในทุกสั งกัดจัดสภาพแวดล้อม
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ ง
อํานวยความสะดวก สื อ บริการและความช่ วยเหลืออืนใดทาง
การศึกษา ทีคนพิการสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์ ได้

การเข้ าถึงโอกาสอย่ างเท่ าเทียม
AT ชดเชยความลําบาก
และให้ ความสํ าคัญกับ
ความสามารถทีมีอยู่
ทําให้ คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนทีมีความต้ องการ
จําเป็ นพิเศษทางการศึกษา
มีคุณภาพชีวิตทีดีขนึ

รั ฐต้ องสนับสนุน AT
ให้ สอดคล้ องกับความ
จําเป็ นในการศึกษา
สําหรั บผู้เรี ยนทีเป็ น
คนพิการ โดยคํานึงถึง
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาและความ
เป็ นธรรม

สื อและเทคโนโลยี
สํ าหรับผู้เรียนทีมีความต้ องการจําเป็ นพิเศษ
เทคโนโลยีเครืองช่ วย ตามกฎหมายหมายถึง วัสดุอุปกรณ์ หรือระบบของผลิตภัณฑ์
ซึงปรับมาเพือให้ ใช้ เพิม บํารุ งรักษาหรือช่ วยให้ ความสามารถในการทํางานของเด็ก
ทีมีความบกพร่ อง ทํางานได้ ดีขึน เทคโนโลยีเครืองช่ วยเป็ นเครืองมือทีช่ วยให้ บุคคล
ทํางานหรือกิจกรรมได้ ซงถ้
ึ าบุคคลนันไม่ มีเครืองช่ วย เขาจะไม่ สามารถทํางานหรือ
กิจกรรมได้
ดังนันเทคโนโลยีเครืองช่ วยเท่ ากับเป็ นการช่ วยเพิมพฤติกรรมการทํากิจกรรม

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ คนพิการมีสิทธิได้ รับสิ งอํานวยความ
สะดวกสื อ บริ การ และความช่ วยเหลืออืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550
คนพิการทีประสงค์จะขอรั บเงินอุดหนุนทางการศึกษา ขอยืมสิ งอํานวยความสะดวก
และสื อทางการศึกษา และขอยืมเงินเพือจัดซื อและขอรั บสิ งอํานวยความสะดวก สื อ
บริ การและความช่ วยเหลืออืนใดทางการศึกษา จะต้ องมีคุณสมบัติ คือ มีถินทีอยู่ใน
ประเทศไทย มีความต้ องการจําเป็ นพิเศษทางการศึ กษา ตามทีกําหนดไว้ ใน IEP
และลงทะเบียนเข้ าศึกษาในสถานศึกษา

เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก คือ ?
•เครื่องมือ อุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวรหรือบริการที่ใชสําหรับคน
พิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใชใหตรงกับความ
ตองการจําเปนพิเศษของคนพิการแตละบุคคล เพื่อเพิ่ม รักษา คงไว
หรือพัฒนาความสามารถและศักยภาพที่จะเขาถึงขอมูล ขาวสาร การ
สื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจําวันเพื่อการดํารงชีวิตอิสระ

เทคโนโลยีเครื องช่ วยเท่ ากับการเพิมพฤติกรรมการทํากิจกรรม
การพัฒนารู ปแบบช่ วยลดช่ องว่ างความสามารถในการทํางานของคน
การพัฒนารูปแบบ
ช่ องว่ างความสามารถในการทํางาน
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REHABTOOL(2002) ได้จาํ แนกเทคโนโลยีเครื องช่วยไว้ดงั นี
เครื องช่ วยในการสื อสาร

เครื องช่ วยทางการมองและการ เครื องช่ วยเพือให้ สามารถ
อ่าน
ใช้ คอมพิวเตอร์ ได้
เครื องช่ วยในการดําเนิน
เครื องช่ วยในการศึกษาและ
เครื องช่ วยในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน
เรียนรู้
ชีวติ ในสิ งแวดล้อม
เครื องมือทีเป็ นเครื องกล
เครื องช่ วยในการได้ยนิ และการ เครื องช่ วยในการ
ฟัง
เคลือนไหวและการ
เดินทาง
เครื องดามและเครื องช่ วยพยุง เครื องช่ วยในการผ่อนคลายและ เครื องช่ วยในการจัดท่ าทาง
สั นทนาการ
และการนัง

2. การปรับหลักสูตร หมายถึง การเปลียนแปลงเนือหา โดย
ใช้ วัตถุประสงค์ หลายระดับ การเรียนรู้ ระดับทักษะใน
หลักสูตร ความสามารถทางวิชาการให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการจําเป็ นของเด็ก

NO TECH คือ เทคโนโลยี ยุทธศาสตร์ในการสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เป็ นความช่วยเหลืออืนใด
ทางการศึกษา ซึงมีดงั นี

1. การปรั บให้ สะดวก โดย
1) การเปลียนแปลงวิธีการ สอดคล้ องกับความต้ องการจําเป็ นของเด็ก เช่ น การ
อ่ านข้ อสอบให้ นักเรี ยนฟัง การอนุญาตให้ บอกให้ คนเขียนให้ ได้ หรื อการเขียน
คําตอบแทน
2) เปลียนความคาดหวังโดยให้ เวลามากขึนหรื อแก้ ปัญหาอย่างสมบูรณ์ เพียง
ครึ งเดียว การขีดเส้ นใต้ ข้อตกลงเบืองต้ น พฤติกรรมทีทําได้ แตกต่ างจากความ
คาดหวังซึงอาจทําได้ น้อยกว่ าทีคาดไว้

3. การเปลียนแปลงวิธีการทํางาน เช่ น
เครืองช่ วยเขียนทีติดกับดินสอ ใช้ การ
พิมพ์ แทนการเขียนด้ วยมือ ใช้ เครืองช่ วย
สือสารทีมีเสียงแทนการพูด ใช้ ล้อเข็น
แบบ

การช่วยเหลือนักเรี ยนทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
1. การสอนแบบ Mastery model
•ผู้เรียนเรียนด้ วยตนเอง
•ฝึ กฝน ทําแบบฝึ กหัด
•พัฒนาทักษะพืนฐานให้ สมบูรณ์ ก่อนขึนทักษะใหม่
2. การสอนแบบสอนตรง (Direct Instruction Model)
•การสอนทีมีโครงสร้ างชัดเจน
•การสอนขันตอนง่ ายๆ ต่ อเนือง บ่ อยๆ
•ครูกบั นักเรียน มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างกันมาก

power แทนการเดิน

การช่ วยเหลือนักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้
3. การจัดการชันเรี ยน
•ออกแบบทีนัง
•ให้ โอกาสเด็กในการเลือกทีนังหรื อร่ วมกลุ่มกับเพือน
•ประยุกต์ กระบวนการทดสอบ
•สภาพแวดล้ อมเงียบ สิ งกระตุ้นน้ อย
4. สื อการสอนพิเศษ มีหลายประสาทสั มผัส เช่ น เครื องคิดเลขมีเสี ยง เทปสี
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การช่ วยเหลือนักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้
5. ผู้ช่วยในชันเรียน
•ผู้ช่วยจด
•ผู้ช่วยอ่าน
•ผู้ตรวจสอบคําผิด
6. การศึกษาพิเศษ
•ชันเรียนพิเศษ
•สอนเสริม
•แผนการจัดการศึกษาพิเศษ (IEP)

ยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู้ และการปรั บพฤติกรรมสํ าหรั บเด็กพิเศษ
1. มีความรู้ เกียวกับจุดอ่ อนและจุดแข็งของเด็ก
2. ใช้ พฤติกรรมทางบวกของเด็กมาส่ งเสริมให้ เด็กแสดงเพิมขึน เพราะถ้ าเด็ก
แสดงพฤติกรรมทางบวกมาก จํานวนพฤติกรรมทางลบก็จะลดลงไปด้ วย
3. ใช้ รูปภาพสนับสนุนการเรี ยนรู้ ผ่านการมอง
4. การจัดระบบงานทีเป็ นโครงสร้ างชัดเจน เข้ าใจง่ าย

การลดข้ อจํากัดและเพิมการเรียนรู้ของนักเรียน
Response to
Intervention:
RTI

จํานวนนักเรียนพิการทีเรียนในโรงเรียนเรียนร่ วม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(ปี การศึกษา 2558-2560)
390,247 คน

378,588 คน

337,144 คน

2560; บกพร่ องทางการเรียนรู้
บกพร่ องทางสติป้ญญา
บกพร่ อง อืนๆ

329,274 คน
24,799 คน
36,174 คน

Universal
Design for
Learning :
UDL
Differentiated
Instruction: DI

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

ชันเรี ยนในศตวรรษที 21: ชันเรี ยนสําหรั บนักเรี ยนทุกคน

จํานวนนักเรียนพิการทีเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (ปี การศึกษา 2558-2560)

ทีมา: สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน หมายเหตุ: ข้ อมูลของปี การศึกษา 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
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นักเรียนทีต้ องการให้ ช่วยเหลือตังแต่ แรกพบความต้ องการจําเป็ น

ความสําเร็จของ RTI

(จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่า)

(RESPONSE TO INTERVENTION ; RTI)

1. กระบวนการ RTI สามารถพัฒนาผลสั มฤทธิทางการเรียนหรื อผลงานทางวิชาการของนักเรี ยน

นักเรียนทีต้ องช่ วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ มี IEP
นักเรี ยนทีต้ องช่ วยเหลือแล้ วให้ กลับไปเรี ยนได้ ตามหลักสูตร

ทีมีความเสี ยงอย่างมีนัยสํ าคัญ
(O’Connor, Harty & Fulmer, 2005; Vaughn, Linan-Thompson, & Hickman, 2003)
2. สามารถช่ วยให้ นักเรียนมีทักษะการอ่าน การคิดได้เร็วขึน
(O’Connor, Harty & Fulmer, 2005; Vaughn, Linan-Thompson, & Hickman, 2003)

นักเรียนทีเรียนได้ ตามหลักสูตร

3. ลดอัตรานักเรียนพิเศษในโรงเรียนลงอย่างชัดเจน
(Bollman, Silberglitt, & Gibbons, 2007; Marston, Muyskens, Lau,& Canter, 2003; O’Conner et al., 2005)
4. นักเรียนแสดงพฤติกรรมทีเหมาะสม เช่ น สนใจทํางานในใบงานและทําจนเสร็จงาน
(Kovaleski, Gickling, Morrow, & Swank, 1999)

การออกแบบการเรียนรู้ทเป็
ี นสากล
Universal Design for Learning : UDL

เป็ นกรอบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทีจะ
ทําให้ ทุกคนมีโอกาสเท่ าเทียมกันในการเรียนรู้

UDL คือการสร้ างความแตกต่ างเป็ นกลยุทธ์
ทีสนั บสนุ นอาจารย์ ผ้ สู อนในการจัดการกับ
ระดับความพร้ อมความสนใจและการเรี ยนรู้
ของนั กเรี ยนแต่ ละคน (Nelson, 2014)
http://at4kids.com/udl-and-apps-in-the-classroom

การเรี ยนการสอนทีแตกต่ าง: ความแตกต่ างมักจะนํามาซึงการปรั บเปลียน
DIFFERENTIATED INSTRUCTION

สิ ทธิในการรับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ
บริการและความช่ วยเหลืออืนใดทางการศึกษา

การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ สอดคล้องกับผู้เรียนรายบุคคลคล :

การปฏิบัติ (practice) : วิธีทีครูส่งมอบความรู้ เนือหาทักษะแก่ นักเรียน
กระบวนการ (process) : วิธีการออกแบบการเรียนรู้สําหรับนักเรียน
ผลงาน/ชินงาน (products ) : ชนิดของผลงานทีนักเรียนต้ องทําให้ สมบูรณ์
เนือหา (content) : เนือหา สาระทีนักเรียนต้ องเรียนรู้ตามหลักสู ตร/IEP
การประเมิน (assessment) : วิธีทีครูวดั สิ งทีนักเรียนเรียนรู้ตามหลักสู ตร/IEP
การจัดกลุ่ม(grouping) : วิธีจัดนักเรี ยนในห้ องเรี ยนหรื อจับคู่กับนักเรี ยนคนอืน ๆ

•เป็ นคนไทย
•มีชืออยู่ในโรงเรี ยน
•มี IEP
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เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ บกพรองทางการเรียนรู

การใช้ ปะโยชน์ จากซอฟต์ แวร์ หรื ออุปกรณ์ อิเล็คทรอนิก

ตัวอย่าง ชุดซอฟต์ แวร์ ช่วยการเขียนสํ าหรั บบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้
1.โปรแกรมเลือกศัพท์ ไทย

1.โปรแกรมค้ นหาศัพท์ ไทย

1.โปรแกรมตรวจคําผิดไทย

1.โปรแกรมพิมพ์ ไทย

ขันตอนการขอยืม [บัญชี ก.]

1. การฝึ กอบรมครู เกียวกับการนําไปใช้ และระบบทีอิเล็คทรอนิคทีรองรับทีโรงเรียน

ยืนคําขอ + IEP

2. บทบาทระหว่างผู้เกียวข้ องโดยเฉพาะนักการศึกษาและนักบําบัด
3. ขันตอนการประเมินและติดตามผล

คนพิการ/ ผู้ปกครอง

4. ทีมสหวิชาชีพสนับสนุนทังในและนอกโรงเรียน
5. การใช้ ซอฟต์ แวร์ หรื ออุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกทีบ้ านพร้ อมทังระบบและอุปกรณ์รองรับ แหล่งเงินทุน
6. การขอยืมหรื อรับบริการเทคโนยีสิงอํานวยความสะดวก สื อ บริการและความช่ วยเหลืออืนใด
7. การขอรับสนับสนุนด้านเทคนิค วิธีการพัฒนาต่ อยอดและการบํารุ งรักษา

ขันตอนการขอรั บการอุดหนุน [บัญชี ข/ค]

สถานศึกษา
คนพิการ

ศู นย์ การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด
ร้ านค้ า หรื อผู้ให้ บริ การ

นําคูปองมาเบิกเงิน

ทําสัญญา
ศู นย์ การศึกษาพิเศษ
ประจําจังหวัด

สถานศึกษา

