
การเตรียมบทเรียนที่ยึดหลักให้ทุกคนเรียนได้ 
Lesson Planning with Universal Design for Learning (UDL) 

การหาเวลาเพื่อปรับบทเรียนให้สนองกับความ

ต้องการของนักเรียนทุก ๆ คน เป็นเรื่องท่ีสาหัสสากรรจ์

มากทีเดียว แต่หลักการเตรียมบทเรียนแบบสากล (UDL) 

สามารถช่วยใหค้รอูอกแบบบทเรียนส าหรับสอนนักเรียนหลาย ๆ ประเภทในชั้นเรียนได้  

UDL สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท่ีใช้สอนได้ โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเป็น 

“กลไกวิเศษ” อะไร เพียงแต่ว่าเมื่อเราน าหลักการนี้มาใช้เราก็จะได้เห็นสิ่งต่อไปนี้ 

 เข็มมุ่งพุ่งเป้าชัด – จุดมุ่งหมายหลักของการเรียนปรากฏชัดเจน เพราะ   

ชั้นเรียนท่ีใช้หลัก UDL จะเพ่งความสนใจไปท่ีวัตถุประสงค์ของการเรียนของนักเรียน ซึ่งครูกับ

นักเรียนจะปรึกษาหารือกันว่าวัตถุประสงค์ ท่ีร่วมกันก าหนดขึ้นนั้นส าคัญอย่างไรบ้าง และ             

เพราะเหตุใดจึงคิดว่ามันจะช่วยสร้างเสริมสนับสนุนโอกาสท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ ท้ังจะได้เห็น

นักเรียนช่วยกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของพวกเขาเองด้วย 

 ความหลากหลาย มีได้ไม่จ ากัด - มีการพิจารณาเร่ืองความหลากหลายด้วย 

ในชั้นเรียนท่ีใช้หลักการ UDL นี้ ถือว่าย่อมจะต้องมีความแตกต่างด้านประสบการณ์  ความรู้ และ

ความสามารถอยู่ในกลุ่มนักเรียน จึงต้องสร้างบทเรียนท่ีมีความยืดหยุ่นให้มีทางเลือกส าหรับ            

บางคนเอาไว้ด้วย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ครูกับนักเรียนได้คุยกันเกี่ยวกับเครื่องมือ และข้อมูลท่ีจะ

น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และยังเป็นข้อบ่ง ชี้ว่านักเรียนทุกคน            

ไม่จ าเป็นต้องท าส่ิงเดียวกัน เหมือนกัน ในเวลาเดียวกันด้วย 

 ก าหนดปัญหาที่ต้องแก้ให้แน่ชัด ในการจัดเตรียมการสอน ในชั้นเรียน      

ท่ีออกแบบบทเรียนเป็นสากลส าหรับนักเรียนท่ัวไป ส าหรับ UDL นั้น จุดเน้นจะอยู่ท่ีวิธีการท า

อย่างไรท่ีจะปรบัเปลี่ยนรูปแบบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การประเมินผล วิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ และ

วัสดุอุปกรณ์ให้มีความหลากหลายท่ีไม่ใช่เป็นการ “แก้ไข” ท่ีตัวนักเรียน ตัวอย่าง เช่น กรณีท่ีเรา

เคยตั้งค าถามกับตัวเองว่า “นักเรียนของเราไม่ใส่ใจท่ีจะเรียน เป็นเพราะอะไร” UDL จะสนับสนุน

ให้เปลี่ยนไปถามว่า “เราจะมีวิธีออกแบบบทเรียนนี้ให้นักเรียนรู้สึกอยากท่ีจะเรียนมากขึ้นกว่านี้ได้

อย่างไร” เป็นต้น  
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ขอให้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของการออกแบบการสอนท่ีเป็นสากลส าหรับเด็กท่ัวไป (UDL)  

จากท่ี Cast ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านออกแบบบทเรียนให้สอดรับกับความต้องการของ

นักเรียนทุกคนได้ ในการออกแบบบทเรียนโดยอาศัยหลัก UDL นั้นจะมีอยู่ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ            

1) การออกแบบในแนวทางเชิงรุก 2) ขั้นด าเนินการสอนตามแผน และ 3) ขั้นตอนการพิจารณา

ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข 
 

ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบในแนวทางเชิงรุก 

การออกแบบเชิงรุก หมายถึง การท่ีเราวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของบทเรียน พิจารณาความ

แตกต่างของนักเรียนท่ีมีอยู่ และแทรกยุทธศาสตร์เข้าไปในบทเรียน วิธีนี้จะช่วยลดอุปสรรคของ

การเรียนให้น้อยลง และท าให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนมีช่องทางท่ีจะประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด้ ในทางปฏิบัติจะมีลักษณะการด าเนินการดังต่อไปนี้  

ท าการวิเคราะห์เป้าหมายของบทเรียน 

ท าไมต้องท า: ก็เพราะเป้าหมายท่ีเราก าหนดส าหรับนักเรียนมีมากมาย เราต้องการให้

นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีเรียน ต้องการให้พวกเขามีทักษะ ให้มีพัฒนาการทางอารมณ์

และสังคม และมีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร ในการนีส้ิ่งท่ีส าคัญมากท่ีสุดอย่างหนึ่งของการ

วางแผนท่ีใช้หลักเกณฑ์การออกแบบท่ีเป็นสากลส าหรับนักเรียนท่ัวไป UDL ก็คือการวิเคราะห์

และท าความเข้าใจกับทุก ๆ ส่วน ท่ีเป็นเรื่องปลีกย่อยของจุดมุ่งหมายของบทเรียนนั้น (ซึ่งในแต่ละ

เรื่องแต่ละตอนนั้น ก็คือผลลัพธ์ของบทเรียนท่ีสามารถวัดได้ ซึ่งเราเรียกว่า วัตถุประสงค์ นั่นเอง) 

ท าอย่างไร: ให้หยิบเอาเกณฑ์มาตรฐาน หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรข้อหนึ่ง ท่ีได้

ก าหนดไว้ มาจ าแนกแยกแยะส่วนท่ีเป็นเนื้อหา (สิ่งท่ีนักเรียนจะต้องเรียนรู้ ) ออกจากวิธีการ   

(เด็กต้องแสดงออกอย่างไร จึงจะถือไดว้่าเข้าใจแล้ว)  

ตัวอย่าง เช่น ในบทเรียนท่ีก าหนดให้นักเรียนอ่านเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง

ของผีเสื้อ แล้วให้เขียนแผนผังแสดงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ นั้น บทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 

3 อย่างด้วยกัน คือ 1) ให้นักเรียนอ่าน 2) ให้รู้เรื่องขั้นตอนการเจริญเติบโตของผีเสื้อ และ 3) ให้

วาดแผนผังแสดงขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการวิเคราะห์ความมุ่งมายของบทเรียน  จ าเป็น

จะต้องระบุวัตถุประสงค์เบื้องต้นของบทเรียนในส่วนนี้ให้ได้ก่อน 
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วัตถุประสงค์ของบทเรียนทุกข้อต่างก็มีความส าคัญท้ังสิ้น และในขั้นสุดท้ายต้องการให้ 

นักเรียนน าทุกส่วนมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้ได้ แต่ในการเตรียมบทเรียนตามหลักการ UDL 

ผู้สอนจะต้องถอยออกมาก้าวหนึ่ง และยอมรับความจริงว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคส าหรับนักเรียน

หลาย ๆ คนอยู่ในแต่ละขั้นตอนเหล่านั้น ซึ่งผู้สอนสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนให้นักเรียนเอาชนะ

อุปสรรคเหล่านั้นได้ ใหล้องพิจารณาวิธีการต่อไปนี้ดู 

 ถ้าหาก วัตถุประสงค์เบื้องต้น ท่ีก าหนดให้ท าคือ อ่านให้เข้าใจเนื้อเรื่อง reading 

comprehension ความรู้สึกกระหายใคร่รู้ในเรื่องท่ีอ่านอาจเป็นเรื่องหนึ่งท่ีเป็นตัวปัญหา

อุปสรรค เป็นไปได้ว่าเรื่องการเจริญเติบโตของผีเสื้ออาจไม่ใช่เรื่องท่ีน่าตื่นเต้นส าหรับ

นักเรียนทุกคน การจัดใหม้ีหัวข้อเรื่องอื่นอีกสักสองสามเรื่องเป็นทางเลือกให้นักเรียนเลือก

อ่านได้ก็อาจช่วยดึงดูดให้นักเรียนตั้งใจเข้าร่วม และพัฒนาทักษะการอ่านได้  

 ถ้าเป็น กรณีท่ีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ต้องการให้เรียนรู้ ขั้นตอนการเจริญเติบโตของผีเสื้อ 

การให้อ่านเนื้อหาท่ีสลับซับซ้อนจากต าราอาจเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่ง และการอ่าน

ไม่ใช่ส่วนส าคัญของบทเรียนนี้ ก็อาจให้มีทางให้นักเรียนเลือกฟังจากเทปเสียงท่ีอ่าน หรือมี

วิดีโอให้ดูเกี่ยวกับขั้นตอนการเจริญเติบโตของผีเสื้อด้วย 

 ถ้าเป็น กรณีท่ีวัตถุประสงค์เบื้องต้น ต้องการให้เรียนรู้ วิธีเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนของ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การไม่รู้ว่าจะน าข้อมูลส่วนไหนไปใช้บ้างอาจเป็นปัญหา

อุปสรรค กรณีนี้การสร้างทางเลือก โดยจัดให้มีเค้าโครงให้เติมความ หรือให้ร่วมด้วย

ช่วยกันท าเป็นกลุ่มกับเพื่อน จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคได้ และยังจะช่วยให้มีความเข้าใจถึง

วิธีการท าแผนผังแสดงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ลึกซึ้งขึ้นด้วย 

 เค้าโครงการเตรียมบทเรียนของ UDL จะช่วยในการวิเคราะห์เป้าหมาย และ

ก าหนดเนื้อหาหรือทักษะท่ีต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนา จะช่วยให้ผู้สอนได้คิดถึงเนื้อหาท่ี

นักเรียนจ าเป็นต้องเข้าใจ การท างานเป็นกลุ่มท่ีอาจต้องมี รวมถึงทักษะนานาชนิดท่ีจะต้องใช้ใน

การท ากิจกรรมการเรียนด้วย 
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คาดหมายไว้ว่าความแตกต่างกันต้องมีอยู ่   

  ท าไมต้องคาดหมายเช่นนั้น : ตอนท่ีผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์ของบทเรียน ผู้สอน

ตระหนักอยู่แล้วว่าในกลุ่มนักเรียนนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ บางคนอาจมีความรู้พื้นฐานและ

ทักษะหลายอย่างมากกว่าคนอื่น ๆ ในชั้น ส่วนบางคนก็อาจยังอ่านไม่คล่อง หรือยังไม่รู้จักการใช้

ศัพท์แสงทางวิชาการ บางคนยังอธิบายไม่ค่อยได้ว่าตัวเองรู้อะไรมาบ้าง หรือบางคนก็ยังมีปัญหา

เรื่องการจับประเด็นของเร่ือง 

  กรณีนีผู้้สอนอาจเพิ่มความยืดหยุ่น โดยการสร้างทางเลือกเพิ่มขึ้น ในส่วนของวัตถุประสงค์ 

การประเมิน วิธีการท่ีใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน และสถานการณ์การเรียนรู้ (ให้นักเรียนทุกคน

เลือกได้ตามถนัดก็ได้) 

  ท าอย่างไร: ให้ใช้คู่มือ UDL ของ Cast (Cast’s UDL Guideline) ช่วยเพื่อท าความเข้าใจ

ในความแตกต่างของนักเรียน จากนั้นจึงท าการออกแบบทางเลือกวิธีเรียนให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับรูปแบบการเรียนรู้ของสมองท้ังสามเครือข่าย คือ 1) รู้ว่าท าไมต้องรู้ 2) สิ่งที่ต้องรู้คืออะไร 

และ 3) จะเรียนรู้ได้อย่างไร  

  เพื่อเป็นการสนับสนุนความแตกต่างของนักเรียน ในด้านท่ีว่าท าไมต้องรู้ ให้เพิ่มทางเลือก

ต่อไปนี้เข้าไปด้วย 

 แผ่นแสดงรายการต่าง ๆ ส าหรับให้นักเรียนเลือก เพื่อเรียกความสนใจจากนักเรียน 

 มีทางเลือกรูปแบบในการท างานร่วมกัน เพื่อให้พยายามท าอย่างต่อเนื่อง 

 มีทางเลือกส าหรับให้นักเรียนได้คิดว่า จะก าหนดวิธีควบคุมตนเองได้อย่างไร 
 

เพื่อเป็นการสนับสนุนความแตกต่างของนักเรียน ในด้านท่ีว่าต้องเรียนรู้อะไร ให้เพิ่ม

ทางเลือกต่อไปนี้เข้าไปด้วย 

 ทางเลือกท่ีให้เลือกเอาว่า จะฟังเสียง หรือจะดูภาพ  

 มีเครื่องช่วยให้เข้าใจ ค าศัพท์ และเครื่องหมายในทางภาษาด้วย  

 มีแผนผังแสดงความเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจชัดเจน  
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  เพื่อเป็นการสนับสนุนความแตกต่างของนักเรียน ในด้านวิธีการเรียนรู้ ให้เพิ่มทางเลือก

การกระท าและการแสดงออกต่อไปนี้เข้าไปด้วย 

 เทคโนโลยีท่ีใช้เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย 

 มีทางเลือกท่ียืดหยุ่นได้ ส าหรับการวาด การบันทึก การเขียน หรือสิ่งท่ีต้องใช้ในการ

สื่อสารและการแสดงออก  

 มีตาราง หรือช่องทางให้คิดและเลือก เพื่อให้ฝึกทักษะบริหารจัดการ EF  
 

ใหอ้อกแบบเพิ่มเติม ยุทธศาสตร์ส าหรับการลดปัญหาอุปสรรคไว้ด้วย  

  เหตุผลที่ต้องท า คือ การท่ีเราจัดวิธีเรียนให้นักเรียนท่ีต้องเรียนร่วมกัน สามารถเลือกได้ 

จะช่วยลดอุปสรรคในการเรียนให้น้อยลงได้ ไม่เช่นนั้นแล้วอุปสรรคเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องขัดขวาง

ความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของนักเรียน หลักการ UDL ช่วยให้นักเรียนทุกคนมีทางเลือกของ

ตัวเอง เพราะผู้สอนมีความเข้าใจว่านักเรียนแต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน มีจุดแข็งไม่เหมือนกัน และ

มีความท้าทายท่ีแตกต่างกันไป ท้ังนีข้ึ้นอยู่กับแต่ละเร่ือง แต่ละกรณี  

 วิธีท า ให้พิจารณาว่า ในระหว่างท่ีท าการสอน นักเรียนมักจะติดขัดตามไม่ทันตรงช่วงไหน 

หรือว่าส่วนไหนท่ีผู้สอนจะต้องสอนซ้ า ซึ่งเป็นตัว “อุปสรรค” เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้สอนรู้ว่า

จะต้องจัดทางเลือกอะไรเพิ่มเติมเข้าไปให้นักเรียนเลือกได้บ้าง การวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าปัญหา

อุปสรรคท่ีเผชิญอยู่คืออะไรกันแน่ จะช่วยลดภาระงานท่ีจะต้องสร้างทางเลือกท่ีมากเกินความ 

จ าเป็นได้ แต่กต็้องให้แน่ใจว่าทางเลือกท่ีจัดให้นั้นเหมาะสมสอดคล้องกับทักษะและความรู้ท่ีผู้สอน

ต้องการใหน้ักเรียนเรียนรู้จากบทเรียนนี้แล้ว  
 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงาน   

  ในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียน การสังเกต และการศึกษาผลลัพธ์ว่า

นักเรียนได้พัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยขึ้นอย่างไรบ้าง 

 การสนับสนุนและการสังเกต   

เหตุผลที่ต้องท า คือ ในสภาพแวดล้อมของ UDL ผู้สอนก าหนดให้นักเรียนต้องรับผิดชอบ

ตัดสินใจเองได้ในบางเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเรียน และนี่คือเหตุผลว่าท าไมจึงใช้ค าว่า “สนับสนุน” 

แทนการใช้ค าว่า “สอน” เพราะผู้สอนสนับสนุนใหน้ักเรียนน าสาระสิ่งท่ีเรียนมาเชื่อมโยงกับเรื่องท่ี
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เป็นจริงของโลกท่ีมีผลกับตัวนักเรียน และสนับสนุนให้แสดงสิ่งท่ีนักเรียนรู้ออกมาในหลายรูปแบบ 

แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้ตัวเองเป็น “ผู้เรียนท่ีเชี่ยวชาญ” ในสายวิชานั้น ๆ 

วิธีท า ในขณะท่ีสนับสนุนให้เรียนบทเรียนนั้น ผู้สอนต้องมั่นใจว่า นักเรียนเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนบทเรียนชัดเจนแล้ว นักเรียนต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์จากสิ่งท่ีตนเองท าอยู่

นั้นคืออะไรกันแน่ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกวิธีท าการได้หลาย ๆ รูปแบบ อธิบาย 

โดยยกตัวอย่างให้เห็นว่าตามกรณีท่ียกตัวอย่างนั้น นักเรียนท าอย่างไรจึงถือได้ว่าบรรลุเป้าหมาย

ของบทเรียนแล้ว  

ตัวอย่าง เช่น ถ้าหากมีนักเรียนจ านวนหนึ่งยังไม่เข้าใจแนวความคิด หลังจากท่ีผู้สอนได้

อธิบายไปแล้ว ผู้สอนก็อาจท าเป็นวิดีโอสั้น ๆ เล่าถึงความคิดหลัก ๆ ให้นักเรียนได้ดู หรือน าหัวข้อ

ความคิดหลักมาแสดงเป็นข้อ ๆ ให้ดู ใหน้ักเรียนเลือกว่าจะเรียนรู้จากสื่อชนิดไหน ผู้สอนต้องแน่ใจ

ว่ามีทางเลือกให้นักเรียนทุกคนเลือกได้เสมอตามความจ าเป็นและท่ีนักเรียนต้องการ 

ในระหว่างท่ีเรียน สิ่งท่ีผู้สอนควรท า คือ 

 ให้สังเกตว่า นักเรียนได้เลือกใช้ หรือไม่เลือกใช้ ทางเลือกท่ีจัดไว้หรือไม่ อย่างไร 

 ท างานร่วมกับนักเรียนเพื่อพัฒนาความเข้าใจท่ีลึกซึ้งถึงสิ่งท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องใช้ หรือ          

ท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ ส าหรับการท่ีจะพิชิตเป้าหมายให้ส าเร็จ  

 แสดงการรับรู้ตามกระบวนการอันควร ให้นักเรียนทราบในขณะท่ีก าลังท างาน เชื่อมโยง

การรับรู้นั้นเข้ากับความก้าวหน้าท่ีเข้าไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการด้วย  
 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ทบทวน และปรับปรุงแก้ไข   

  ขั้นตอนการวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขนี้ จะช่วยให้ผู้สอนได้พิจารณาถึงการสอนในขั้น

ต่อไป 

เหตุผลที่ต้องท า คือ การประเมินรูปแบบขั้นต้นนี้ สามารถช่วยให้ผู้สอนวางแผนการสอน

บทเรียนท่ีก าลังจะสอนต่อไป และจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างลึกซึ้งให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง 

วิธีท า คือ เมื่อสิ้นสุดการสอนบทเรียนนั้นแล้ว ให้รวบรวมความเห็นของนักเรียนว่าได้อะไร

เพิ่มขึ้นบ้าง และอะไรบ้างท่ีช่วยสนับสนุนการเรียน และนักเรียนติดขัดตรงไหนบ้าง พิจารณาจาก
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ผลงานท่ีนักเรียนท าพร้อมกับการตอบสนองของตนเองด้วย อย่าลืมน าผลการสังเกตการสอนจาก

บทเรียนนั้นมาพิจารณาประกอบด้วย  

 วัตถุประสงค์ที่ก าหนดนั้น มีประโยชน์ และน่าสนใจ นักเรียนเข้าใจหรือไม่ว่าเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์นั้นคืออะไร เพื่อท่ีจะเดินหน้าได้  

 บทเรียนท่ีสร้างขึ้นนั้นค านึงถึงความแตกต่างด้วยหรือไม่ มีการค านึงถึงระดับของการ

ปฏิบัติ ความเข้าใจพื้นฐาน และทักษะอย่างไรบ้างหรือไม่ มีทางให้เลือกส าหรับความ

ร่วมมือในการปฏิบัติตาม การแสดงบทบาท และการปฏิบัติกับการแสดงออกท่ีนักเรียน

สามารถเลือกได้หรือไม่ 

 บทเรียนท่ีจะสร้างขึ้นต่อไปนั้น จะลดอุปสรรคต่าง ๆ ลงได้หรือไม่ นักเรียนจะยังคงติด            

อยู่กับความเครียดหรือไม่ ส่วนไหนท่ีผู้สอนจะต้องสอนซ้ า มีความคิดใหม่ ๆ สักสองสาม

อย่างหรือไมท่ี่ผู้สอนจะเพิ่มเติมเสริมแต่งเข้าไปในเรื่องท่ีจะสอนต่อไป ผู้สอนจะร่วมมือกับ

ผู้สอนคนอื่น ๆ ได้อย่างไร และจะให้นักเรียนร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยลด

อุปสรรค และเพิ่มความน่าสนใจและคุณประโยชน์ให้กับเป้าหมายของบทเรียนได้อย่างไร 
 

    เมื่อวันเวลาเดือนปีผ่านไป ผู้สอนก็จะรู้จกันักเรียนดีขึ้น และนักเรียนก็จะคุ้นเคยกับ

เครื่องมือ และยุทธศาสตร์ท่ีมีให้ใช้ ท าให้การเรียนตามแบบ UDL มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น 

และจะช่วยให้นักเรียนท้ังหมดกลายเป็นผู้เรียนท่ีเชี่ยวชาญได้ในท่ีสุด 
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