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Diese Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen:

บทประกอบเพิ่มเติมกฎข้อบังคับสําหรับการดําเนินการสอบฉบับนี้ มีเนื้อหา
เกี่ยวกับผูเ้ ข้าสอบที่พิการหรื อต้องการการดูแลเป็ นกรณี พิเศษ
(บุคคลผูม้ ีความบกพร่ องทางร่ างกาย) เป็ นส่ วนหนึ่งของระเบียบการจัดสอบ
จะขยายเพิ่มเติมกฎข้อบังคับสําหรับการดําเนินการสอบ
ข้อสอบที่วดั ทักษะต่างๆ

Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf (Personen
mit Körperbehinderung) sind Bestandteil der Prüfungsordnung und ergänzen die Durchführungsbestimmungen
der einzelnen Prüfungen.

Spezifischer Bedarf ergibt sich bei:

ความต้องการการดูแลเป็ นกรณี พิเศษหมายความถึง

 sehbehinderten oder blinden Prüfungsteilnehmenden;
 hörbehinderten oder gehörlosen Prüfungsteilnehmenden;
 Prüfungsteilnehmenden mit Lese- und/oder Rechtschreibschwäche (Legasthenie oder Dyslexie);
 Prüfungsteilnehmenden mit Sprachbehinderung
(z. B. Stottern);
 Prüfungsteilnehmenden mit temporären Einschränkungen (z. B. gebrochener Schreibarm).



Seitens des Prüfungszentrums ist darauf zu achten, dass im
gegebenen Fall bereits bei der Anmeldung über die Ergän-

ศูนย์จดั สอบมีหน้าที่ตอ้ งประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
บทประกอบเพิ่มเติมสําหรับผูเ้ ข้าสอบที่พิการ
หรื อต้องการการดูแลเป็ นกรณี พิเศษ (บุคคลผูม้ ีความบกพร่ องทางร่ างกาย)
นี้ ตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับสมัครสอบให้กบั ผูส้ มัครที่สนใจทราบ
รวมทั้งเปิ ดให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคล
ถึงข้อปฏิบตั ิที่ทาํ ได้โดยไม่ขดั กฎระเบียบการดําเนินการสอบ
ผูเ้ ข้าสอบที่ทาํ ผลสอบตํ่ากว่าเกณฑ์อนั เนื่องมาจากความพิการของตนเอง
จะได้รับการผ่อนผัน หากการผ่อนผันนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ ๓ ข้อข้างล่าง
และเป็ นมาตรการที่สามารถปฏิบตั ิได้ในการดําเนินการสอบ คือ

zungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf (Personen mit Körperbehinderung) informiert und in einem Beratungsgespräch
gemeinsam mit dem/der Prüfungsinteressierten individuelle
Lösungsmöglichkeiten zur Prüfungsdurchführung gefunden
werden.
Prüfungsteilnehmende, die aufgrund ihres spezifischen
Bedarfs Prüfungsleistungen nicht unter den geltenden
Bedingungen erbringen können, erhalten einen Nachteilsausgleich, der folgende drei Kriterien erfüllen muss und
mögliche Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung beinhaltet:







ผูเ้ ข้าสอบที่มีปัญหาเรื่ องการมองเห็นหรื อตาบอด
ผูเ้ ข้าสอบที่มีปัญหาเรื่ องการฟั ง หรื อหูหนวก
ผูเ้ ข้าสอบที่มีปัญหาเรื่ องการใช้สายตาในการอ่าน
และ/หรื อการสะกดคํา ไม่สามารถเขียนได้ถนัด (Legasthenie
oder Dyslexie)
ผูเ้ ข้าสอบที่มีปัญหาเรื่ องการพูด (เช่นติดอ่าง)
ผูเ้ ข้าสอบที่ขาดความสามารถชัว่ คราวจากเหตุอุบตั ิเหตุ (เช่น
แขนข้างที่จะใช้เขียนหัก)

1. Bewertung der Leistung
2. Gleichwertigkeit der Prüfung
3. Ausschluss der Vorteilnahme.

๑. การให้คะแนนผลงาน
๒. ความยากง่ายของข้อสอบอยูใ่ นระดับเดียวกัน
๓. ป้ องกันการเกิดความได้เปรี ยบ
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Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende
mit spezifischem Bedarf (Personen mit Körperbehinderung)

บทประกอบ เพิ่มเติมในกฎข้ อบังคับการดําเนินการสอบ: ผู้เข้ าสอบที่พิการหรื อต้ องการการดูแลเป็ นกรณีพิเศษ
(บุคคลผู้มีความบกพร่ องทางร่ างกาย)

1. Bewertung der Leistung

๑. การให้คะแนนผลงาน

Um die Leistung von Prüfungsteilnehmenden mit spezifischem 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).

เพื่อจะให้คะแนนผลงานของผูส้ อบที่ตอ้ งการความดูแลเป็ นกรณี พิเศษได้ตาม
กฎระเบียบที่วางไว้ ต้องปรับเปลี่ยนขบวนการของการดําเนินการสอบ เช่น
ด้วยการขยายเวลาทําข้อสอบ หรื อให้มีเวลาพักเพิ่มเติม
หรื อให้มีการหยุดเครื่ องเล่นเสี ยงเป็ นระยะๆในส่ วนที่เป็ นการฟั ง

2. Gleichwertigkeit der Prüfung

๒. ความยากง่ายของข้อสอบอยูใ่ นระดับเดียวกัน

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 Prüfungsteilnehmende 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, Hinzuziehen einer Hilfsperson) werden nicht im Zeugnis vermerkt.

ในกรณี ที่จาํ เป็ นต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการดําเนินการสอบ ต้องเชื่อได้วา่
เนื้อหาของ ข้อสอบนั้นยังคงความยากง่ายของเนื้อหาเดียวกันอยู่
การปรับเปลี่ยนใดๆก็ตามต้องไม่ให้กระทบกับเนื้อหาของข้อสอบโดยรวม
เช่นการใช้บทอ่านแทนรู ปกราฟิ กสําหรับผูเ้ ข้าสอบที่ตาบอดต้องทําโดยเหตุจาํ เป็ นที่หลี
กเลี่ยงไม่ได้จริ งๆ ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนที่ปฏิบตั ิมิได้
คือการพูดอัดเสี ยงส่ วนที่เป็ นการใช้สาํ นวนภาษาใส่ เทปให้ฟังเป็ นต้น

3. Ausschluss der Vorteilnahme

๓. ป้ องกันการเกิดความได้เปรี ยบ

Jede Abweichung von der Standardprüfung muss gerechtfertigt sowie der Art und dem Grad des spezifischen Bedarfs angemessen sein. Deshalb müssen Prüfungsteilnehmende 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.

การขอลดหย่อนมาตรการต่างๆในการจัดสอบตามมาตรฐาน
ต้องมีหลักฐานที่บอกชนิดและระดับของความพิการมาแสดง
เช่นต้องนําใบรับรองแพทย์ หรื อเอกสารอื่นที่เชื่อถือได้
มาแจ้งกับทางศูนย์จดั สอบตั้งแต่วนั ที่มาสมัครสอบ
โดยศูนย์จดั สอบมีหน้าที่ตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นในทางลั
บ
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การปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมในกระบวนการจัดสอบและอุปกรณ์การสอบ
(เช่นการขยายเวลาทําสอบ การใช้อกั ษรเบรลล์ หรื อมีบุคคลมาช่วย)
จะไม่มีการบันทึกในใบประกาศนียบัตร

Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende
mit spezifischem Bedarf (Personen mit Körperbehinderung)

บทประกอบ เพิ่มเติมในกฎข้ อบังคับการดําเนินการสอบ: ผู้เข้ าสอบที่พิการหรื อต้ องการการดูแลเป็ นกรณีพิเศษ
(บุคคลผู้มีความบกพร่ องทางร่ างกาย)

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 Prüfungsteilnehmenden mit. Sofern kein Einspruch erhoben wird, gilt diese Entscheidung als Vereinbarung mit dem/der Prüfungsteilnehmenden mit spezifischem Bedarf und ist verbindlich. Sie
kann während der Prüfung nicht mehr abgeändert werden.

ในกรณี ที่
มาแจ้งขอใช้สิทธิของผูพ้ ิการในขณะสอบหรื อหลังการสอบเสร็ จแล้ว
ศูนย์จดั สอบจะไม่รับพิจารณา ในบางกรณี
หากต้องมีการปรับเปลี่ยนใดๆจากการจัดสอบตามมาตรฐาน
คณะกรรมการจัดสอบจะตัดสิ นใจทําได้ และต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แล้วแจ้งให้ผเู ้ ข้าสอบผูน้ ้ นั รับทราบ
หากไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆจากผูเ้ ข้าสอบที่ตอ้ งการการดูแลเป็ นกรณี พิเศษ
ให้ถือว่าการตัดสิ นใจนี้เป็ นข้อตกลงร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย
และต้องยึดถือตามนั้น และจะแก้ไขข้อตกลงนี้ขณะทําข้อสอบมิได้

Jede Vereinbarung ist eine auf den individuellen spezifischen Bedarf abgestimmte Einzelfallentscheidung und nicht
auf andere Fälle oder Situationen übertragbar.
Die Vereinbarung wird 10 Jahre mit den Prüfungsunterlagen
archiviert.

การทําข้อตกลงแต่ละครั้งจะทําเป็ นรายๆไปตามความจําเป็ นแล้วแต่ละกรณี
ไม่สามารถจะนําไปใช้ได้กบั กรณี อื่นทัว่ ๆไปหรื อกับสถานการณ์อื่นๆได้
ข้อตกลงนี้ตอ้ งเก็บรักษาไว้กบั เอกสารข้อสอบเป็ นเวลา ๑๐ ปี

Mögliche Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung:

มาตรการที่ตอ้ งนํามาพิจารณาในการจัดสอบ

Je nach Art und Grad des spezifischen Bedarfs werden die
erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung der Prüfung
individuell festgelegt. Abweichungen sind möglich für

ชนิดและความระดับความต้องการการดูแลเป็ นกรณี พิเศษของผูเ้ ข้าสอบแต่ล
ะราย จะเป็ นตัวกําหนดมาตรการที่จาํ เป็ นต้องนํามาใช้ในการจัดสอบ
กรณี ที่เป็ นไปได้คือ
ก) คนที่มีปัญหาเรื่ องการมองเห็น และ คนตาบอด

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, Schreiben bzw. Tippen der Lösungen (HÖREN).









ให้ใช้ขอ้ สอบสําหรับผูพ้ ิการทางสายตา (อักษรเบรลล์
ที่เป็ นลักษณะอักษรปกติ)
ใช้ชุดข้อสอบในคอมพิวเตอร์สาํ หรับการอ่านจากจอภาพ (Screenreader)





ใช้ขอ้ สอบที่ขยายตัวอักษรให้ตวั โตขึ้น
ให้ขยายเวลาสอบ (ให้เวลาเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ถึงร้อยละ ๑๐๐
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการประเมินของแพทย์)
ในการสอบฟั ง ให้หยุดเครื่ องเสี ยงเป็ นครั้งคราว
เพื่อที่จะได้อ่านและเขียนตอบคําถามด้วยมือ/ด้วยเครื่ องพิมพ์
หรื อบอกให้คนอื่นเขียนคําตอบ (ข้อสอบการฟั ง)

b) Hörbehinderte und Gehörlose:

ข) ผูม้ ีปัญหาเรื่ องการฟั ง หรื อพิการหูหนวก

 Prüfungsteil HÖREN
– als Gebärdensprachvideo,
– als Lippenlese-Video,
– mit Kopfhörer;
 Ggf. ein vom/von der Prüfungsteilnehmenden beauftragter Gebärdendolmetscher;
 Wiedergabe in höherer Lautstärke.
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ในการ “สอบฟัง”

- ให้ใช้วิดีโอที่มีผแู ้ สดงท่าทางประกอบ
- ให้ใช้วีดีโอสําหรับการอ่านริ มฝี ปาก
- ให้ใช้หูฟัง
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ในบางกรณี ผูเ้ ข้าสอบสามารถนําล่ามภาษามือมาใช้ในการสอบได้
ในการเปิ ดเสี ยงให้ฟัง ให้เปิ ดลําโพงให้ดงั กว่าปกติ

Ergänzungen zu den Durchführungsbestimmungen: Prüfungsteilnehmende
mit spezifischem Bedarf (Personen mit Körperbehinderung)

บทประกอบ เพิ่มเติมในกฎข้ อบังคับการดําเนินการสอบ: ผู้เข้ าสอบที่พิการหรื อต้ องการการดูแลเป็ นกรณีพิเศษ
(บุคคลผู้มีความบกพร่ องทางร่ างกาย)

c) Teilnehmende mit Lese- und/oder Rechtschreibschwäche:

ค) ผูเ้ ข้าสอบที่มีปัญหาเรื่ องการใช้สายตาในการอ่าน
และ/หรื อมีปัญหาเรื่ องเขียนสะกดคํา
 ให้ขยายเวลาสอบ (ให้เวลาเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ถึงร้อยละ ๑๐๐
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการประเมินของแพทย์)

 verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,
entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest).

d) Schreibbehinderte:
 verlängerte Prüfungszeit (um 25 % bis 100 %,
entsprechend der Angabe im ärztlichen Attest);
 Verwendung eines Laptops/PC ohne integrierte Hilfsmittel (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 Prüfungsteilnehmenden den Text vor.

e) Bei der Bewertung der mündlichen Leistung von
sprachbehinderten Prüfungsteilnehmenden ist der Grad
der Beeinträchtigung angemessen zu berücksichtigen.

f) Die Durchführung der Prüfung bei Mehrfachbehinderung
ist durch eine Kombination von Maßnahmen möglich.
Das Prüfungszentrum prüft vor Ort die jeweilige Sachlage
und sorgt im Einzelfall für die Realisierbarkeit der individuellen Maßnahmen zur Prüfungsdurchführung (zusätzliche/-r Prüfende/-r, zusätzlicher Raum mit eigener Aufsicht, technische Ausstattung o. Ä.). Hierbei anfallende
Kosten (mit Ausnahme des Gebärdendolmetschers) übernimmt das Prüfungszentrum.
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ง) ผูเ้ ข้าสอบที่มีปัญหาเรื่ องการเขียนด้วยมือ
 ให้ขยายเวลาสอบ (ให้เวลาเพิม
่ ขึ้นอีกตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ ถึงร้อยละ ๑๐๐
ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการประเมินของแพทย์)
 ให้ใช้โน้ตบุ๊ก/เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีโปรแกรมเสริ มสําหรับช่วย
(หากทําได้ ให้ศูนย์จดั สอบจัดหาไว้ให้บริ การ ในข้อ ๑๒
ของระเบียบการจัดสอบจะมีวธิ ีนาํ มาใช้แจ้งไว้)
 ในการเขียนตามคําบอก ผูท
้ ี่ได้รับมอบหมายให้เขียนเช่น
ผูจ้ ดบันทึก/ผูส้ อบ/หรื อครู ต้องถามยํ้าเพื่อให้มนั่ ใจว่า
ได้เขียนตรงตามความประสงค์ของผูเ้ ข้าสอบจริ งๆ เมื่อเขียนเสร็ จแล้ว
ให้วางแผ่นนั้นไว้ตรงหน้าผูเ้ ข้าสอบ
จ)
ในการคิดระดับเกรดของผลการสอบปากเปล่าของผูเ้ ข้าสอบที่มีปัญหาเรื่
องการออกเสี ยงพูด ให้พิจารณาถึงความสมบูรณ์ในการออกเสี ยง
มาประกอบตามความเหมาะสม
ฉ) ในการดําเนินการสอบสําหรับผูเ้ ข้าสอบที่พิการซํ้าซ้อน
สามารถจะนํามาตรการต่างๆมาใช้ผสมกันได้
ให้ศูนย์จดั สอบจัดสถานที่ให้พร้อมสําหรับความจําเป็ นของผูเ้ ข้าสอบแต่ละร
าย (เช่น เพิม่ ผูส้ อบ จัดห้องสอบต่างหากพร้อมผูค้ ุมสอบ
จัดอุปกรณ์ดา้ นเทคนิค เป็ นต้น)
ส่ วนค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นเป็ นความรับผิดชอบของศูนย์จดั สอบ
(ยกเว้นค่าใช้จ่ายสําหรับล่ามภาษามือ)

แก้ไขข้อมูลล่าสุ ด เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

