การพิจารณาสนับสนุนเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกบริการและความช่ วยเหลืออืนใดทาง
การศึกษาแก่ นักเรียน โดยใช้ กรอบงาน SETT (SETT Frame work)
โดย ดร.สมพร หวานเสร็ จ
การจัดการศึกษาสําหรั บคนพิการมี ลกั ษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึ กษาสําหรั บ
บุคคลทัว5 ไป จึงจําเป็ นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิ และโอกาสได้รับการบริ การและความช่ วยเหลือทาง
การศึกษาเป็ นพิเศษตั=งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการ การสนับสนุนเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวก สื5 อ
บริ การและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา เป็ นความจําเป็ นอย่างหนึ5 งเพื5อให้คนพิการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร แหล่ งเรี ยนรู ้ ต่างๆ รวมทั=งบริ การและความช่ วยเหลื ออื5 นใดที5จาํ เป็ นในด้านการศึกษาอย่าง
ทัว5 ถึงทุกคน ทุกระบบและทุกระดับการศึกษา โดยในมาตรา 10 วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ5 งบัญญัติให้คนพิการมีสิทธิ ได้รับสิ5 งอํานวยความสะดวก สื5 อ บริ การ และความ
ช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที5กาํ หนดในกฎกระทรวง และในพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 3 กําหนดให้เทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวก มี
หมายความว่า เครื5 องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื อบริ การที5ใช้สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรื อที5
มีการดัดแปลงหรื อปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื5อเพิ5ม รักษา
คงไว้ หรื อพัฒนาความสามารถและศักยภาพที5จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื5 อสาร รวมถึงกิจกรรมอื5นใดใน
ชีวติ ประจําวันเพื5อการดํารงชีวติ อิสระและในมาตรา 5 กําหนดให้คนพิการมีสิทธิ ทางการศึกษาดังนี= (1)
ได้รั บ การศึ กษาโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ ายตั=งแต่ แรกเกิ ดหรื อพบความพิ การจนตลอดชี วิ ตพร้ อมทั=งได้รั บ
เทคโนโลยี สิ5 งอํานวยความสะดวก สื5 อ บริ การและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา (2) เลือกบริ การทาง
การศึกษา สถานศึกษา ระบบและรู ปแบบการศึกษา โดยคํานึ งถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความต้องการจําเป็ นพิเศษของบุคคลนั=นและ (3) ได้รับการศึกษาที5มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั=งการจัดหลักสู ตรกระบวนการเรี ยนรู ้ การทดสอบทางการศึกษา ที5เหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล มาตรา 8 วรรคสาม ให้สถานศึกษา
ในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุ นการเรี ยนการสอน ตลอดจนบริ การเทคโนโลยี สิ5 ง
อํานวยความสะดวก สื5 อ บริ การและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา ที5คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ โดยตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ ได้รับสิ5 งอํานวย
ความสะดวกสื5 อ บริ การ และความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 คนพิการที5ประสงค์จะขอรับ
เงินอุดหนุ นทางการศึกษา ขอยืมสิ5 งอํานวยความสะดวกและสื5 อทางการศึกษา และขอยืมเงินเพื5อจัดซื= อและ
ขอรับสิ5 งอํานวยความสะดวก สื5 อ บริ การและความช่วยเหลืออื5นใดทางการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติ คือ มีถ5ิน
ที5อยู่ในประเทศไทย มีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา ตามที5กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลและลงทะเบียนเข้าศึกษาในสถานศึกษา
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จากที5กล่าวมาจะเห็ นว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเป็ นอย่าง
มากโดยมี กฎหมายและนโยบายรองรั บ เพื5อให้คนพิการสามารถเรี ยนรวมกับคนทัว5 ไปได้อย่างมี คุณภาพ
รวมทั=งมีกฎหมาย นโยบายที5เกี5ยวข้องกับเทคโนโลยี สิ5 งอํานวยความสะดวก สื5 อ บริ การและความช่วยเหลื อ
อื5นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการตั=งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ จนถึงกฎกระทรวง มีการกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการได้มา ซึ5 งรัฐต้องจัดสรรงบประมาณเป็ นพิเศษให้สอดคล้องกับความจําเป็ นในการศึกษาสําหรับ
ผูเ้ รี ยนที5เป็ นคนพิการ โดยคํานึ งถึงความเสมอภาคทางการศึกษาและความเป็ นธรรม ทั=งนี= เพราะเทคโนโลยี
สิ5 งอํานวยความสะดวก ทําให้คุณภาพชี วิตของนักเรี ยนที5มีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษามี
คุ ณ ภาพชี วิตที5 ดีข= ึ นเนื5 องจากชดเชยความลํา บากและให้ความสําคัญกับความสามารถที5 มี อยู่ เพราะ
นักเรี ยนที5มีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา มีจุดเด่น ข้อจํากัด ความสนใจและประสบการณ์
เฉพาะบุคคล ดังนั=นการเลือกเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรี ยนควรมีการวิเคราะห์อย่าง
ละเอียดเป็ นระบบ
กรอบงาน SETT เป็ นองค์ประกอบในการพิจารณาสนับสนุ นเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความ
สะดวกบริ การและความช่ วยเหลื ออื5 นใดทางการศึกษาแก่นักเรี ยนที5มีความต้องการจําเป็ นพิเศษทาง
การศึกษาอย่างเป็ นระบบ จากคณะกรรมการที5มีประสบการณ์ในการเลื อกเทคโนโลยีสิ5งอํานวยความ
สะดวก โดยมีการดัดแปลงหรื อปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพื5อ
เพิ5ม รักษา คงไว้ หรื อพัฒนาความสามารถและศักยภาพที5จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื5 อสาร รวมถึงกิจกรรม
อื5นใดในชี วิตประจําวันเพื5อการดํารงชี วิตอิสระ กรอบงาน SETT เป็ นการออกแบบแผนการสนับสนุ น
เทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวกและตัดสิ นใจร่ วมกันของผูท้ ี5เกี5ยวข้อง กรอบงาน SETT เป็ นอักษรนํา
หน้าคํา 4 คํา คือ
1) นักเรี ยนที5มีความต้องการจําเป็ นพิเศษทางการศึกษา (Student: S)
2) สภาพแวดล้อม (Environment: E)
3) งานหรื อกิจกรรม (Tasks: T) และ
4) เครื5 องมือหรื ออุปกรณ์เครื5 องช่วยเหลือ (Tools: T)
กรอบงาน SETT พัฒนาขึ=นเพื5อเป็ นเครื5 องมือการพัฒนานักเรี ยนที5มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ
เช่ น การสนับ สนุ นอุ ป กรณ์ เครื5 องช่ วยเหลื อ การบริ ก าร ยุท ธศาสตร์ สิ5 ง อํา นวยความสะดวก โดย
คณะกรรมการจะต้องมี ก ารแลกเปลี5 ย นมุ ม มอง ความเข้า ใจเกี5 ย วกับ ตัวนัก เรี ย น การดํา เนิ นกิ จวัตร
ประจําวันในสิ5 ง แวดล้อมที5 นักเรี ยนใช้เวลาส่ วนใหญ่ทาํ ด้วยตนเองหรื อทํา ร่ วมกับคนอื5 น งานหรื อ
กิ จกรรมที5นกั เรี ยนควรทําหรื อจําเป็ นต้องทําด้วยตนเองหรื อการเรี ยนรู ้ ที5จาํ เป็ นตามวัย การช่ วยเหลื อ
ของคณะกรรมการจะต้องเป็ นไปอย่างกระตื อรื อร้ นทั=งการสอน การแลกเปลี5 ยนประสบการณ์ การ
เรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน เพื5 อ ให้ เ ลื อ กเทคโนโลยี ส5ิ ง อํา นวยความสะดวกได้เ หมาะสมกับ คนพิ ก ารมากที5 สุ ด
สอดคล้ อ งกั บ ข้อ มู ล ความต้ อ งการจํา เป็ น ความสนใจหรื อความสามารถของนั ก เรี ยน โดย
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คณะกรรมการจะออกแบบรายละเอียดสิ5 งแวดล้อม งานหรื อกิจกรรมที5เหมาะสมภายใต้แนวคิดนักเรี ยน
เป็ นศูนย์กลาง (Student –Centered) สิ5 งแวดล้อมที5เป็ นประโยชน์ (Environmentally- Useful) และงาน
ที5เป็ นจุดเน้นสําคัญ (Task –Focused) ของนักเรี ยน คณะกรรมการต้องทําความเข้าใจกันเกี5ยวกับ
รายละเอียดในการปฏิบตั ิ ซึ5 งต้องตอบคําถามในแต่ละประเด็น ดังนี=
ด้ านนักเรี ยน คณะกรรมการจะต้องตอบคําถามดังนี= 1) อะไรคือความต้องการของนักเรี ยนที5
สามารถทําได้ 2) ความต้องการจําเป็ นอะไรที5สัมพันธ์หรื อส่ งผลกับการทํากิจกรรมหรื องานของนักเรี ยน 3)
นักเรี ยนมีความสามารถอะไรในปั จจุบนั 4) นักเรี ยนมีหน้าที5หลักอะไรที5ตอ้ งทําในแต่ละวัน
ด้ านสิ งแวดล้ อม คณะกรรมการมีขอ้ ควรคํานึ ง ดังนี= 1) สภาพแวดล้อมทางโครงสร้ างและ
กายภาพที5 แวดล้อมนัก เรี ย นมี อะไรบ้า ง 2) สิ5 งสนับ สนุ นอะไรที5 เป็ นประโยชน์ต่อนัก เรี ย นและ
คณะกรรมการ 3) วัสดุและอุปกรณ์ อะไรที5จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในเวลานี= 4) อะไรเป็ นประเด็น
สําคัญในการเข้าถึ งสิ5 งแวดล้อมทางกายภาพ การเรี ยนการสอนและเทคโนโลยี 5) ครอบครัวและ
คณะกรรมการมีความคาดหวังอะไรบ้างเกี5ยวกับการการช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้ านกิจกรรมหรื องาน คณะกรรมการงานมี ขอ้ ควรคํานึ ง ดังนี= 1) กิ จกรรมหรื องานใน
สิ5 งแวดล้อมเฉพาะอะไรที5สามารถตั=งเป้ าหมายในแผนการจัดการเฉพาะบุคคลได้ 2) กิจกรรมหรื องาน
อะไรที5ตอ้ งกําหนดให้ครอบคลุมถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกัน เช่น การมีส่วนร่ วม
ในกิ จกรรมทางสังคมหรื อการสื5 อสาร ซึ5 งต้องมีการกําหนดสภาพแวดล้อมให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้อยู่
ร่ วมกับคนอื5น
ด้ านเครื องมือ อุปกรณ์ เครื องมือ อุปกรณ์ กลยุทธ์ หรื อบริ การ คณะกรรมการมีขอ้ ควรคํานึ ง
ดังนี= 1) การตั=งเป้ าหมายทางการศึกษาควรกําหนดเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวกหรื อบริ การใช่
หรื อไม่ 2) ประโยชน์ของระบบสนับสนุ น อุปกรณ์เครื5 องช่วย ระบบบริ การซึ5 งเป็ นเครื5 องมือในการเข้าถึง
แหล่ งเรี ยนรู ้ หรื อสิ5 งแวดล้อมทางกายภาพ คื ออะไร 3) การระดมสมองเกี5 ยวกับเครื5 องมื อหรื ออุ ปกรณ์
เครื5 องช่ วยที5 เป็ นส่ วนประกอบของระบบการช่ วยเหลื อตามความต้องการจําเป็ น 4) เลื อกเครื5 องมือหรื อ
อุปกรณ์เครื5 องช่วยเหมาะสมสําหรับทดลองในสภาพแวดล้อมที5เป็ นธรรมชาติ 5) วางแผนการใช้เครื5 องมือ
หรื ออุปกรณ์เครื5 องช่วยที5ทดลองใช้แล้ว เช่น การเปลี5ยนแปลง วิธีการใช้ คําแนะนําการใช้ เป็ นต้น
กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกโดยใช้ กรอบงาน SETT
การสนับสนุนเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวกโดยใช้กรอบงาน SETT มีกระบวนการดังภาพที5 1
รวบรวมข้อมูล

ประชุมอภิปราย

(Student, Environment, Task, Tools)

((Student, Environment, Task, Tools)

สนับสนุนเทคโนโลยี สิ5 งอํานวย
ความสะดวก

ภาพที5 1 กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวกโดยใช้กรอบงาน SETT
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1) รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลการประเมินสมรรถภาพนักเรี ยน กิจกรรมที5ทาํ
ระหว่างวัน สภาพแวดล้อมทางกายภาพที5นกั เรี ยนดําเนินชี วติ อยู่ ทัศนคติของคนรอบข้าง
2) การประชุ มอภิปราย เป็ นการพิจารณาสนับสนุ นระบบเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวก
สํา หรั บนัก เรี ย นที5 มี ความต้องการจํา เป็ นพิ เศษภายใต้ข ้อมูลจากหลายแหล่ ง ที5 มีอยู่ เพื5ออธิ บายและ
จําแนกประเด็นต่างๆที5เกี5 ยวข้อง จัดลําดับแนวทางการแก้ปัญหา เตรี ยมอุ ปกรณ์ เครื5 องช่ วย เลื อก
ออกแบบ ปรับแปลี5 ยนสภาพแวดล้อม พัฒนาแผนการช่วยเหลือ ที5สอดคล้องกับข้อมูลการประเมินด้านต่างๆ
รวมทั=งเป้ าหมายที5ต= งั ไว้ร่วมกัน
3) การสนับสนุนระบบเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวกสื5 อบริ การและความช่วยเหลืออื5นใด
ทางการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที5มีความต้องการจําเป็ นพิเศษ ซึ5 งอาจเป็ น เครื5 องมือ อุปกรณ์ กลยุทธ์หรื อ
บริ การ ที5เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของนักเรี ยน รวมทั=งการอบรม ให้ความรู ้
ผูด้ ูแลหรื อผูท้ ี5เกี5ยวข้องเกี5ยวกับวิธีการใช้ การซ่อมบํารุ ง เป็ นต้น ทั=งนี= เพื5อลดข้อจํากัดในการดําเนิ นชี วิต
ของนักเรี ยนให้มากที5สุด การพิจารณาความต้องการใช้เทคโนโลยีสิ5งอํานวยความสะดวก ตามกรอบ
งานนี= เป็ นประโยชน์ต่อคณะกรรมการคือ 1) การอธิ บายและการจําแนกประเด็นต่างๆที5เกี5ยวข้อง 2)
การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าด้วยกัน 3) การวิเคราะห์ขอ้ มูล 4) การจัดลําดับแนวทางการ
แก้ปั ญหา 5) การพัฒนาแผนการช่ วยเหลื อ ที5 ส อดคล้องกับ ข้อมู ล การประเมิ นด้า นต่า งๆรวมทั=ง
เป้ าหมายที5ต= งั ไว้ร่วมกันและ 6) การชี= ผลลัพธ์ ซึ5 งทําคณะกรรมการพัฒนานักเรี ยนที5มีความต้องการ
จําเป็ นพิเศษทางการศึกษามีเป้ าหมายร่ วมกันในการช่วยเหลืออย่างเป็ นรู ปธรรม
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ตัวอย่ าง การพิจารณาสนับสนุนเทคโนโลยีส5ิ งอํานวยความสะดวกตามกรอบงาน SETT
นักเรี ยน (Student: S)

สภาพแวดล้ อม

งาน/กิจกรรม

เครืองมือ

(Environment: E)

(Tasks: T)

(Tools: T)

สิงทีจ าํ เป็ นต้ องทํา

ห้ องเรียนรวมทัว ไป

บริเวณทํากิจกรรม

ไม่ ใช้ เทคโนโลยี

1.มีส่วนร่ วมกับเพื5อนใน

มีสื5อ อุปกรณ์ที5พร้อมใช้

1. ทักทายเพื5อนหรื อคนอื5น

.1. รู ปถ่ายเพื5อนทักทาย

กิจกรรมนันทนาการ

งาน

2. เข้ากลุ่มเพื5อน

2. ปากกา ดินสอบันทึก

3. กิจกรรมนันทนาการ

คะแนน

2.พัฒนาทักษะการควบคุม
ตนเอง

การจัดการชัHนเรียน

4. เล่นของเล่น

3. ตารางกิจกรรมและ

ความต้ องการจําเป็ นพิเศษ

โต๊ะกลม 4 กลุ่ม

5. การเล่นเกมเป็ นกลุ่ม

รู ปภาพ

กิจกรรมตาม IEP

4. กระดานทางเลือก
สําหรับเลือกเกม

1.มีขอ้ จํากัดเรื5 องการพูด
2. ก้าวร้าวเมื5อมีการ

ปัญหาทีต ้ องแก้ ไข

1.ทักทายเพื5อน

เปลี5ยนแปลงกิจกรรม

1. ห้องเรี ยนเสี ยงดัง

2.เลือกกิจกรรมนันทนาการ

ความสามารถพืนH ฐาน

2. พฤติกรรมก้าวร้าว

3.จับคู่สญ
ั ลักษณ์

เทคโนโลยีระดับตํา

4. การขอ/แสดงความคิดเห็น

1.กระดานสื5 อ สาร มี ค ํา

1.บอกความต้องการโดยใช้
ท่าทางได้

การจัดการเรียนการสอน

ระหว่างทํากิจกรรม

กั บ ภ า พ ที5 จํ า เ ป็ น ใ น

2.พูดอย่างมีความหมายได้

นักเรี ยนนัง5 เป็ น 3 กลุ่มๆ

องค์ ประกอบการทํางานให้

ชี วิ ต ประจํา วัน การรอ

บางคําเช่น “ไม่” “พ่อ”

ละ 10 คน

เสร็จ

คอย การเรี ยนรู ้กติกาเช่น

1.ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื5อน

ถึงคิวฉัน ถึงคิวคุณ หยุด

3. ชี=รูปภาพตามคําบอกได้
4.ทําตามคําสัง5 อย่างง่ายได้

การสนับสนุนทีม อี ยู่

2. การวางเงื5อนไขให้ไปอยูท่ ี5

รอ ไม่โ กง คุ ณชนะ ฉัน

ปัญหาทีต ้ องแก้ ไข

1. ครู 1 คน

โต๊ะปรับพฤติกรรมหลังห้อง

ชนะ เสร็ จแล้ว เล่นเกม

1.ก้าวร้าวขณะร่ วมกิจกรรม 2. ผูช้ ่วยครู 1 คน

3.การสร้างทางเลือกด้วย

ใหม่ เล่นซํ=า เป็ นต้น

นันทนาการ

ตนเอง

2. บัตรภาพหรื อบัตร

การปรับเปลีย นเวลา

ประโยค แสดง

2. จําเป็ นต้องใช้กระดาน

3. โต้ะปรับพฤติกรรม
หลังห้อง
ผู้ทคี วรเกีย วข้ อง

1.เตรี ยมคําศัพท์ในสมุดสื5 อสาร พฤติกรรมพึงประสงค์
2..ใช้สื5อการสอนทั=งการพูด เช่น “ถ้าหงุดหงิดแนจะ

1.นักฝึ กพูด

และสิ5 งที5มองเห็นได้

นัง5 นิ5งหรื อเดินออกไป

2.นักสังคมสงเคราะห์

3. เกมจับคู่

ข้างนอกห้อง”

สื5 อสาร

การสนับสนุนเทคโนโลยีฯ
1. ตารางกิจกรรมประจําวันมี
องค์ประกอบเหมือนเกม
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บริการทีจ าํ เป็ น
ฝึ กพูดโดยครู
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