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Ergänzungen zu den Durchführungs-

bestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit 

spezifischem Bedarf  
 

Stand: 1. September 2020 

 

 

ภาคผนวก ฎขอ้บงัคบัการด าเนินการสอบ: 

ผูเ้ขา้สอบท่ีตอ้งการการดูแลเป็นกรณีพิเศษ 
 

 

แกไ้ขล่าสุดเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2563 

Diese Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: 

Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf sind Bestand-

teil der Prüfungsordnung und ergänzen die Durchführungs-

bestimmungen der einzelnen Prüfungen.  

 

 

บทประกอบเพิ่มเติมกฎขอ้บงัคบัส าหรับการด าเนินการสอบฉบบัน้ี มีเน้ือหา 
เก่ียวกบัผูเ้ขา้สอบท่ีตอ้งการการดูแลเป็นกรณีพิเศษ 

เป็นส่วนหน่ึงของระเบียบการจดัสอบ 

จะขยายเพิ่มเติมกฎขอ้บงัคบัส าหรับการด าเนินการสอบ 

ขอ้สอบท่ีวดัทกัษะต่าง ๆ 

Abweichungen von der Prüfungsdurchführung sind 

möglich für:  

 sehbehinderte oder blinde Prüfungsteilnehmende;  

 hörbehinderte oder gehörlose Prüfungsteilnehmende; 

 Prüfungsteilnehmende mit dauerhaften und temporären 

motorischen Einschränkungen (z. B. gebrochener 

Schreibarm); 

 Prüfungsteilnehmende mit Lese- und/oder Recht-

schreibschwäche (Legasthenie oder Dyslexie);  

 Prüfungsteilnehmende mit Aufmerksamkeitsdefizit-/ 

Hyperaktivitätsstörung (ADS/ADHS); 

 Prüfungsteilnehmende mit Sprachbehinderung  

(z. B. Stottern). 

 

 

การด าเนินการสอบกรณีพิเศษสามารถด าเนินไปในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 ผูเ้ขา้สอบท่ีมีปัญหาเร่ืองการมองเห็นหรือตาบอด 

 ผูเ้ขา้สอบท่ีมีปัญหาเร่ืองการฟัง หรือหูหนวก 

 ผูเ้ขา้สอบท่ีขาดความสามารถชัว่คราวหรือถาวร (เช่น 

แขนขา้งท่ีจะใชเ้ขียนหกั) 

 ผูเ้ขา้สอบท่ีมีปัญหาเร่ืองการใชส้ายตาในการอ่าน และ/หรือการสะกดค า  
ไม่สามารถเขียนไดถ้นดั (Legasthenie oder Dyslexie) 

ผูเ้ขา้สอบท่ีมีอาการสมาธิสั้นหรือภาวะไฮปอร์แอคทีฟ  

 ผูเ้ขา้สอบท่ีมีปัญหาเร่ืองการพดู (เช่นติดอ่าง) 

Seitens des Prüfungszentrums ist darauf zu achten, dass im 

gegebenen Fall bereits bei der Anmeldung über die Ergän-

zungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteil-

nehmende mit spezifischem Bedarf informiert und in einem 

Beratungsgespräch gemeinsam mit dem/der Prüfungsinte-

ressierten individuelle Lösungsmöglichkeiten zur Prüfungs-

durchführung gefunden werden.  

Prüfungsteilnehmende, die aufgrund ihres spezifischen 

Bedarfs Prüfungsleistungen nicht unter den geltenden 

Bedingungen erbringen können, erhalten einen Nachteils-

ausgleich, der folgende drei Kriterien erfüllen muss und 

mögliche Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung beinhaltet: 

 

ศูนยจ์ดัสอบมีหนา้ท่ีตอ้งประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบั 

บทประกอบเพิ่มเติมส าหรับผูเ้ขา้สอบท่ีพิการ 
หรือตอ้งการการดูแลเป็นกรณีพิเศษ (บุคคลผูมี้ความบกพร่องทางร่างกาย) 
น้ี ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมคัรสอบใหก้บัผูส้มคัรท่ีสนใจทราบ 

รวมทั้งเปิดใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
ถึงขอ้ปฏิบติัท่ีท าไดโ้ดยไม่ขดักฎระเบียบการด าเนินการสอบ 

ผูเ้ขา้สอบท่ีท าผลสอบต ่ากวา่เกณฑอ์นัเน่ืองมาจากความพกิารของตนเอง 
จะไดรั้บการผอ่นผนั หากการผอ่นผนันั้นอยูใ่นเกณฑ ์3 ขอ้ดงัต่อไปน้ี 

และเป็นมาตรการท่ีสามารถปฏิบติัไดใ้นการด าเนินการสอบ 

1. Bewertung der Leistung 

2. Gleichwertigkeit der Prüfung 

3. Ausschluss der Vorteilnahme. 

 

 

1. การใหค้ะแนนผลงาน 

2. ความยากง่ายของขอ้สอบอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

3. ป้องกนัการเกิดความไดเ้ปรียบ 
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1. Bewertung der Leistung 

Um die Leistung von Prüfungsteilnehmenden mit spezifi-

schem Bedarf bewerten zu können, muss die Prüfung in 

ihrer Durchführung modifiziert werden, so z. B. durch 

Verlängerung der Prüfungszeit, durch zusätzliche Pausen, 

Abspielen des Tonträgers mit Zwischenpausen.  

Ebenso können die Prüfungsmaterialien in veränderter 

Form angeboten werden, z. B. in Braille, über Computer, 

durch Hinzuziehen einer Hilfsperson (z. B. Schriftführer, 

Gebärdendolmetscher). 

 

 

1. การใหค้ะแนนผลงาน 

เพื่อจะใหค้ะแนนผลงานของผูส้อบท่ีตอ้งการความดูแลเป็นกรณีพิเศษไดต้าม
กฎระเบียบท่ีวางไว ้ตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการในการด าเนินการสอบ เช่น 

ดว้ยการขยายเวลาท าขอ้สอบ หรือใหมี้เวลาพกัเพิ่มเติม 

หรือใหมี้การหยดุเคร่ืองเล่นเสียงเป็นระยะๆ ในส่วนท่ีเป็นการฟัง 

อุปกรณ์ในการสอบกส็ามารถปรับไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น การใชอ้กัษรเบรลล ์
คอมพิวเตอร์หรือมีบุคคลมาช่วย 
)เช่นกรณีมีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหเ้ขียนหรือล่ามภาษามือ(  

2. Gleichwertigkeit der Prüfung 

Bei Abweichungen in der Prüfungsdurchführung bzw. in der 

Präsentation der Materialien ist darauf zu achten, dass die 

Gleichwertigkeit der Prüfung gewahrt bleibt. Daher dürfen 

Abweichungen nicht den Inhalt der Prüfung betreffen.  

Eine Änderung des Inhalts, wie z. B. für blinde Prüfungsteil-

nehmende das Ersetzen einer Grafik durch einen Text, muss 

sich auf das absolut Notwendige beschränken. Beispiel für 

eine unzulässige Änderung des Inhalts wäre das Sprechen 

eines schriftlichen Ausdrucks auf Band. Modifikationen bei 

der Prüfungsdurchführung und bei der Präsentation der 

Materialien (z. B. verlängerte Arbeitszeit, Braille, Hinzuzie-

hen einer Hilfsperson) werden nicht im Zeugnis vermerkt. 

 

 

2. ความยากง่ายของขอ้สอบอยูใ่นระดบัเดียวกนั 

ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนอุปกรณ์ในการด าเนินการสอบ ตอ้งเช่ือไดว้า่ 
เน้ือหาของ ขอ้สอบนั้นยงัคงความยากง่ายของเน้ือหาเดียวกนัอยู ่

การปรับเปล่ียนใดๆ กต็ามตอ้งไม่ใหก้ระทบกบัเน้ือหาของขอ้สอบโดยรวม 

เช่นการใชบ้ทอ่านแทนรูปกราฟิกส าหรับผูเ้ขา้สอบท่ีตาบอดตอ้งท าโดยเหตุ
จ าเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดจ้ริงๆ ตวัอยา่งการปรับเปล่ียนท่ีปฏิบติัมิได ้
คือการพดูอดัเสียงส่วนท่ีเป็นการใชส้ านวนภาษาใส่เทปใหฟั้งเป็นตน้  

การปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมในกระบวนการจดัสอบและอุปกรณ์การสอบ 

(เช่นการขยายเวลาท าสอบ การใชอ้กัษรเบรลล ์หรือมีบุคคลมาช่วย) 
จะไม่มีการบนัทึกในใบประกาศนียบตัร 

3. Ausschluss der Vorteilnahme 

Jede Abweichung von der Standardprüfung muss gerecht-

fertigt sowie der Art und dem Grad des spezifischen Be-

darfs angemessen sein. Deshalb müssen Prüfungsteilneh-

mende dem Prüfungszentrum ihren spezifischen Bedarf bei 

der Anmeldung mitteilen und durch ein ärztliches Attest 

oder einen gleichwertigen Nachweis belegen.  

Das Prüfungszentrum ist zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

 

3. ป้องกนัการเกิดความไดเ้ปรียบ 

การขอลดหยอ่นมาตรการต่างๆ ในการจดัสอบตามมาตรฐาน 

ตอ้งมีหลกัฐานท่ีบอกชนิดและระดบัของความพิการมาแสดง 
เช่นตอ้งน าใบรับรองแพทย ์หรือเอกสารอ่ืนท่ีเช่ือถือได ้

มาแจง้กบัทางศูนยจ์ดัสอบตั้งแต่วนัท่ีมาสมคัรสอบ 

โดยศูนยจ์ดัสอบมีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารนั้นในทางลั
บ 

Ein spezifischer Bedarf, der dem Prüfungszentrum erst 

während oder nach der Prüfung bekannt wird, kann bei der 

Durchführung und Bewertung keine Berücksichtigung 

finden. Die Prüfungskommission entscheidet im Einzelfall 

über die Abweichungen von der Standardprüfung, legt diese 

schriftlich fest und teilt sie dem/der Prüfungsteilnehmen-

den mit. Sofern kein Einspruch erhoben wird, gilt diese Ent-

scheidung als Vereinbarung mit dem/der Prüfungsteilneh-

menden mit spezifischem Bedarf und ist verbindlich. Sie 

kann während der Prüfung nicht mehr abgeändert werden. 

 

 

ในกรณีท่ี 

มาแจง้ขอใชสิ้ทธิของผูพ้ิการในขณะสอบหรือหลงัการสอบเสร็จแลว้ 
ศูนยจ์ดัสอบจะไม่รับพิจารณา ในบางกรณี หากตอ้งมีการปรับเปล่ียนใด ๆ 

จากการจดัสอบตามมาตรฐาน คณะกรรมการจดัสอบจะตดัสินใจท าได ้

และตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร แลว้แจง้ใหผู้เ้ขา้สอบผูน้ั้นรับทราบ 

หากไม่มีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ จากผูเ้ขา้สอบท่ีตอ้งการการดูแลเป็นกรณีพิเศษ 

ใหถื้อวา่การตดัสินใจน้ีเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัทั้งสองฝ่าย 
และตอ้งยดึถือตามนั้น และจะแกไ้ขขอ้ตกลงน้ีขณะท าขอ้สอบมิได ้
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Jede Vereinbarung ist eine auf den individuellen spezifi-

schen Bedarf abgestimmte Einzelfallentscheidung und nicht 

auf andere Fälle oder Situationen übertragbar.  

Die Vereinbarung wird 10 Jahre mit den Prüfungsergebnis-

sen archiviert. 

 

 

การท าขอ้ตกลงแต่ละคร้ังจะท าเป็นรายๆไปตามความจ าเป็นแลว้แต่ละกรณี 

ไม่สามารถจะน าไปใชไ้ดก้บักรณีอ่ืนทัว่ๆ ไปหรือกบัสถานการณ์อ่ืนๆ ได ้

ขอ้ตกลงน้ีตอ้งเกบ็รักษาไวก้บัผลสอบเป็นเวลา 10 ปี 

Mögliche Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung: 

Je nach Art und Grad des spezifischen Bedarfs werden die 

erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der Prüfung 

individuell festgelegt. Abweichungen sind möglich für  

 

มาตรการท่ีตอ้งน ามาพิจารณาในการจดัสอบ 

ชนิดและความระดบัความตอ้งการการดูแลเป็นกรณีพิเศษของผูเ้ขา้สอบแต่ล
ะราย จะเป็นตวัก าหนดมาตรการท่ีจ  าเป็นตอ้งน ามาใชใ้นการจดัสอบ 

กรณีท่ีเป็นไปไดคื้อ 

a) Sehbehinderte und Blinde:  

 Prüfungssatz in Blindenschrift (Braille Normalversion);  

 Prüfungssatz am PC für Screenreader;  

 Vergrößerte Materialien;  

 Verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,  

entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest);  

 Abspielen des Tonträgers mit nötigen Zwischenpausen 

zur Bearbeitung der Fragen und zum Diktieren, Schrei-

ben bzw. Tippen der Lösungen (HÖREN). 

 

 

ก) ผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองการมองเห็น และ คนตาบอด 

 ใหใ้ชข้อ้สอบส าหรับผูพ้ิการทางสายตา (อกัษรเบรลล ์

ท่ีเป็นลกัษณะอกัษรปกติ) 

 ใชชุ้ดขอ้สอบในคอมพิวเตอร์ส าหรับการอ่านจากจอภาพ (Screen-

reader) 

 ใชข้อ้สอบท่ีขยายตวัอกัษรใหต้วัโตข้ึน 

 ใหข้ยายเวลาสอบ (ใหเ้วลาเพิ่มข้ึนอีกตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 

ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินของแพทย)์ 
 ในการสอบฟัง ใหห้ยดุเคร่ืองเสียงเป็นคร้ังคราว 

เพื่อท่ีจะไดอ่้านและเขียนตอบค าถามดว้ยมือ/ดว้ยเคร่ืองพิมพ ์

หรือบอกใหค้นอ่ืนเขียนค าตอบ (ขอ้สอบการฟัง) 
 

b) Hörbehinderte und Gehörlose:  

 Prüfungsteil HÖREN  

– als Gebärdensprachvideo, 

– als Lippenlese-Video,  

– mit Kopfhörer; 

 Ggf. ein vom/von der Prüfungsteilnehmenden beauf-

tragter Gebärdendolmetscher;  

 Wiedergabe in höherer Lautstärke. 

 

 

ข) ผูมี้ปัญหาเร่ืองการฟัง หรือพิการหูหนวก 

 ในการ “สอบฟัง”  
- ใหใ้ชว้ิดีโอท่ีมีผูแ้สดงท่าทางประกอบ 

- ใหใ้ชว้ีดีโอส าหรับการอ่านริมฝีปาก 

- ใหใ้ชหู้ฟัง 
 ในบางกรณี ผูเ้ขา้สอบสามารถน าล่ามภาษามือมาใชใ้นการสอบได ้

 ในการเปิดเสียงใหฟั้ง ใหเ้ปิดล าโพงใหด้งักวา่ปกติ 

c) Schreibbehinderte:  

 verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,  

entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest); 

 Verwendung eines Laptops/PC ohne integrierte Hilfs-

mittel (ggf. im Eigentum des Prüfungszentrums; § 12 der 

Prüfungsordnung findet entsprechend Anwendung); 

 Ein/Eine Schriftführende/-r bzw. ein/eine Prüfende/-r 

schreibt, was diktiert wird, sichert durch Rückfragen  

die Schreibweise und legt nach Abschluss dem/der Prü-

fungsteilnehmenden den Text vor. 

 

 

ค) ผูเ้ขา้สอบท่ีมีปัญหาเร่ืองการเขียนดว้ยมือ 

 ใหข้ยายเวลาสอบ (ใหเ้วลาเพิ่มข้ึนอีกตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 

ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินของแพทย)์ 
 ใหใ้ชโ้นต้บุ๊ก/เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีไม่มีโปรแกรมเสริมส าหรับช่วย 

(หากท าได ้ใหศู้นยจ์ดัสอบจดัหาไวใ้หบ้ริการ  ในขอ้ 12 

ของระเบียบการจดัสอบจะมีวธีิน ามาใชแ้จง้ไว)้ 

 ในการเขียนตามค าบอก ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ขียนเช่น 

ผูจ้ดบนัทึก/ผูส้อบ/หรือครู ตอ้งถามย  ้าเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ 
ไดเ้ขียนตรงตามความประสงคข์องผูเ้ขา้สอบจริง ๆ เม่ือเขียนเสร็จแลว้ 
ใหว้างแผน่นั้นไวต้รงหนา้ผูเ้ขา้สอบ 
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d) Teilnehmende mit Lese- und/oder Rechtschreib-

schwäche (Legasthenie, Dyslexie): 

 verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,  

entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest). 

 

 

ง) ผูเ้ขา้สอบท่ีมีปัญหาเร่ืองการใชส้ายตาในการอ่าน 

และ/หรือมีปัญหาเร่ืองเขียนสะกดค า 
 ใหข้ยายเวลาสอบ (ใหเ้วลาเพิ่มข้ึนอีกตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 

ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินของแพทย)์ 

e) Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 

(ADS/ADHS) 

 verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,  

entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest). 

 

จ) ผูเ้ขา้สอบท่ีมีอาการสมาธิสั้นหรือภาวะไฮเปอร์แอคทีฟ 

 ใหข้ยายเวลาสอบ (ใหเ้วลาเพิ่มข้ึนอีกตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 100 

ทั้งน้ีใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินของแพทย)์ 

  

f)   Bei der Bewertung der mündlichen Leistung von 

sprachbehinderten Prüfungsteilnehmenden ist der Grad 

der Beeinträchtigung angemessen zu berücksichtigen. 

 

 

ฉ) 

ในการคิดระดบัเกรดของผลการสอบปากเปล่าของผูเ้ขา้สอบท่ีมีปัญหาเร่ืองการออกเสีย
งพดู ใหพ้ิจารณาถึงความสมบูรณ์ในการออกเสียง มาประกอบตามความเหมาะสม 

g) Die Durchführung der Prüfung bei Mehrfachbehinderung 

ist durch eine Kombination von Maßnahmen möglich. 

 

ช) ในการด าเนินการสอบส าหรับผูเ้ขา้สอบท่ีพิการซ ้ าซอ้น 

สามารถจะน ามาตรการต่างๆ มาใชผ้สมกนัได ้

Das Prüfungszentrum prüft vor Ort die jeweilige Sachlage 

und sorgt im Einzelfall für die Realisierbarkeit der indivi-

duellen Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung (zusätz-

liche/-r Prüfende/-r, zusätzlicher Raum mit eigener Auf-

sicht, technische Ausstattung o. Ä.). Hierbei anfallende 

Kosten (mit Ausnahme des Gebärdendolmetschers) über-

nimmt das Prüfungszentrum. 

 

 

ใหศู้นยจ์ดัสอบจดัสถานท่ีใหพ้ร้อมส าหรับความจ าเป็นของผูเ้ขา้สอบแต่ละร
าย (เช่น เพิ่มผูส้อบ จดัหอ้งสอบต่างหากพร้อมผูคุ้มสอบ 

จดัอุปกรณ์ดา้นเทคนิค เป็นตน้) 

ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเพิม่ข้ึนเป็นความรับผดิชอบของศูนยจ์ดัสอบ 

(ยกเวน้ค่าใชจ่้ายส าหรับล่ามภาษามือ) 

 

© 2020 Goethe-Institut e.V. 

Bereich 41 – Prüfungsentwicklung und -vertrieb 

www.goethe.de/pruefungen 


