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บทคัดย่อ
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดาเนินโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งสาหรับนักเรียนพิการ โดยจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว
ผลงานวิจัยของเนคเทค สวทช. ให้กับครูและนักเรียนทีีความบกพร่
่มี
องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
และการเคลื่อ นไหวจากโรงเรีย นที่ จัด การเรี ย นการสอนนั กเรียนพิ การที่ อยู่ ใ นการดูแลของมู ลนิ ธิ เทคโนโลยี ส ารสนเทศตาม
พระราชดาริฯ จานวน 10 โรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมานั กเรียนพิการโดยเฉพาะนักเรียนที่ มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีความ
ยากลาบากในการเข้าใจการเขียนโค้ดที่ต้องใช้ภาษาที่ยุ่งยาก เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาในการอ่านและเขียนภาษาไทย และเป็น
กลุ่มที่ใช้ภาษามือเป็นหลัก ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอรด์ KidBright ซึ่งมีการออกแบบโปรแกรมควบคุมการสั่งงาน
บอร์ ด KidBright ด้ ว ยชุ ด ค าสั่ งแบบบล็อ ก เพี ย งลากบล็อ กคาสั่งมาวางต่อ ๆ กั น ก็ ส ามารถแสดงผลลัพ ธ์ ที่ เกิ ดขึ้ น บนบอร์ ด
KidBright ได้ทันที ทาให้นักเรียนที่ มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เกิ ดความเข้าใจจากภาพที่เห็นและ
สามารถต่อยอดที่จะไปเขียนโค้ดด้วยคาสั่งอื่นต่อไปได้ และยังสามารถจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเพื่อแก้ไขปัญหา
โจทย์ทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยบทความนี้เป็นการถอดประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งให้แก่นักเรียน
ทีีความบกพร่
ม่ ี
องทางการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
คาสาคัญ
โค้ดดิ้ง; โปรแกรมมิ่ง; การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้ นวิทยาการคานวณ; นักเรียนพิการ; นักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน; บอร์ดสมองกลฝังตัว; KidBright; สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
2. คาอธิบายโครงงาน
2.1 ภาพรวมของโครงงาน
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช.
ดาเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งสาหรับนักเรียนพิการ โดยจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมอง
กลฝังตัว ผลงานวิจัยของเนคเทค สวทช. ให้กับคณะครู นักเรียนทีีความบกพร่
่มี
องทางการได้ยินและนักเรียนพี่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดาริฯ จานวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น และโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเป็นหนึ่งใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและได้นาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ซึ่งมีการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมการสั่งงานบอร์ด KidBright ด้วยการเชียนโค้ดคาสั่งแบบล็อกคาสั่งที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ครูได้นาความรู้ไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และมี
ขบวนการในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ต่อยอดไปสู่การจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล
ฝังตัวที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตประจาวันของตนเองได้
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2.2 อธิบายประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีทั้ง นักเรียนกลุ่มหูหนวกที่ไม่สามารถได้ยินเสียงพูดและนักเรียนกลุ่มหูตึงที่ได้ยิน
เสียงอยู่บ้างแต่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติมากหรือแทบจะไม่ได้ยินเสียง ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาในการเปล่งเสียงพูด ไม่สามารถ
สื่ อ สารด้ ว ยการพู ด ได้ หรื อ บางคนถึ งแม้ จ ะมี เ สี ย งออกมาบ้ า ง แต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ สารด้ ว ยการพู ด ให้ มี
ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จึงต้องใช้ภาษามือเป็นภาษาหลักในการสื่อสารและใชวิธีการรับรู้
ผานทางประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ ในการเรียนรู สิ่งต่าง ๆ แทนการได้ยิน ทาใหมีขอจากัดในการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู
การอ่านและการเขียนภาษาไทย ทาให้ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่จาเป็นต้องมีสื่อและกระบวนการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาทาง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในยุคปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าวโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จึงสนับสนุนการใช้บอร์ด KidBright และการเขียนโค้ดคาสั่งแบบบล็อกคาสั่งในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ให้มีความสามารถในการเรียนรู้และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ โดยโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเป็น
หนึ่งในหลาย ๆ โรงเรียนที่ ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ในช่วงแรกของการดาเนินการประสบปัญหาหลายประการด้วยกัน
เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งที่เหมาะสมสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และยังไม่มี
การกาหนดคาศัพท์ภาษามือเกี่ยวกับการโค้ดดิ้ง จึงต้องนาครูที่มีความรู้ภาษามือ ครูคอมพิวเตอร์และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา
เฉพาะทางเข้ามาฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้บอร์ด KidBright และการเขียนโค้ดคาสั่งแบบบล็อกคาสั่งในการจัดการเรียนรู้
ก่อน แล้วจึงวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการโค้ดดิ้งที่เหมาะสมกับนักเรียนและกาหนดคาศัพท์ภาษามือที่ใช้ โดยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมมีแนวทางดังนี้ 1) การใช้บอร์ด KidBright เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อแปลงแนวความคิดให้เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 2) การใช้กิจกรรมที่ฝึกการเป็นนักคิด นักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 3) ออกแบบกิจกรรมโดยคานึงถึง
ลาดับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มองเห็นภาพรวมของเรื่องราวก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ขั้นตอนงาน
ย่อย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจไปทีละขั้นตอน 4) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่
ลึกซึ้งและคงทน จากนั้นนาแนวคิดจากการร่วมกันวางแผนมาทดลองจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผล
ปรากฏว่านักเรียนสามารถทากิจกรรมได้ดี เนื่องจากได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้การเขียนโปรแกรมแบบบล็อกคาสั่ง
ลดการใช้ภาษาและไวยากรณ์ทางภาษา ลดอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน ทาให้สามารถเข้าใจชุดคาสั่งและกระบวนการทางาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้การใช้บอร์ด KidBright สามารถแสดงผลจากคาสัง่ ได้ทันที ทาให้นักเรียนเข้าใจหลักการใน
การสั่งการจากโปรแกรมไปแสดงผลยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยินที่เรียนรู้ด้วยการมองเห็นภาพที่ชัดเจน ลงมือปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือที่สามารถตอบสนองและแสดงผลได้อย่างทันทีทันใด
เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานทฤษฎีและการปฏิบัติได้มากขึ้น จึงมีการพัฒนาความสามารถในระดับสูงขึ้นเพื่อให้นักเรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้ โดยเริ่มที่ปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของนักเรียน
ก่อน ครูได้ให้นักเรียนระดมสมองเพื่อช่วยกันคิดสิง่ ประดิษฐ์ที่จะใช้เทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้มาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตนักเรียนได้ นักเรียน
ได้นาเสนอปัญหาของตนเองมานาเสนอหลายเรื่องด้วยกัน บางปัญหาก็เป็นเรื่องที่ครูเองก็คาดไม่ถึง เนื่องจากครูอยู่ในมุมของคนที่มี
การได้ยินปกติ เราจึงได้เห็นการสะท้อนการคิดผ่านมุมมองชีวิต ปัญหาที่เขาพบในการใช้ชีวิต ของคนที่ไม่ได้ยินในสังคมที่ใช้การได้
ยินและเสียงเป็นหลักในการสื่อสาร การนาความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ทางานเพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง จึงทาให้เป็นผลงานที่มีคุณค่าและมีความสาคัญต่อนักเรียน ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์
สมองกลฝังตัว โดยนักเรียนได้นาเสนอเหตุผลและความสาคัญของสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่สามารถ
ได้ยินเสียงพูดและเสียงปกติทั่วไป ทาให้ไม่ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นนอกห้อง เช่น เสียงเคาะประตู เสียงเรียก เสียงตะโกนเตือนภัย ไม่
สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีการแจ้งเตือนด้วยเสียง เช่น นาฬิกาปลุก ทาให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจาวัน จึงมีความต้องการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเตือนโดยใช้แสงไฟกระพริบหรือการสั่นสะเทือน เมื่อมีเสียงดังจากภายนอกห้องและการตั้งเวลา
ตามที่กาหนดและสามารถพกพาไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ ได้เองโดยสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันมีความสะดวกและมี
ปลอดภัยมากขึ้น จึงได้นาความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบอร์ด KidBright มาใช้ในการออกแบบและจัดทา
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นาฬิกาปลุกสาหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ต้องศึกษาหาความรู้ที่จะใช้ในการทางาน การออกแบบและการเก็บข้อมูลการทดลองใช้งาน เพื่อนามาแก้ไขงานจน
เสร็จสมบูรณ์ นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อทางานหลาย ๆ ด้าน เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ ด KidBright การต่ออุปกรณ์เข้ากับ
บอร์ด อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบชิ้นงานที่ตอบสนองต่อการใช้งาน กระบวนการทางานเป็นทีม การแก้ปัญหา
ในการทางานและเรื่องที่ยังขาดประสบการณ์ โดยหาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้คาปรึกษา โดยจะต้องมีแนวคิดของนักเรียนที่
นาเสนอมาก่อนแล้วจึงมาขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ทางานได้สาเร็จ
3. บทสรุป
3.1 ผลที่เกิดขึ้น
ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในรายการโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นอกจากนี้นักเรียนยังได้รั บรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์บีม และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันหุ่นยนต์คิด
ไบร์ท จากงาน Show & Share 2019 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ภายใต้มลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ผลที่มคี ุณค่าไม่
น้อยไปกว่ารางวัลที่ได้รับและสามารถสะท้อนความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว
KidBright สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินคือ นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการคิดและการทางานอย่างชัดเจน มี
ความมั่นใจและมีพลังในการเรียนรู้มากขึ้น กล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมกับนักเรียนปกติจากประสบการณ์ความสาเร็จในการ
ทางานที่เกิดจากแนวคิดและฝี มือของตนเอง มีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่า เทียมกับคน
อื่น ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ สื่อและสภาพแวดล้อมที่จัดให้สามารถเข้าถึงได้เป็นพิเศษ เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และ
พัฒนาชีวิตของตนเองได้
3.2 คุณค่าของกิจกรรมในวงที่กว้างขึน้
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งสาหรับนักเรียนกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้บอร์ดสมอง
กลฝังตัว KidBright เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝัง
ตัว เพื่อดึงศักยภาพและขีดความสามารถของนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางการได้ยินออกมา เป็นแรงบันดาลใจ และแนวทางให้กับ
ผู้จัดการศึกษาสาหรับคนพิการในการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งสาหรับนักเรียนพิการ ให้มีโอกาสในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม
คลิปวิดีโอ สาธิตการใช้งานอุปกรณ์
https://drive.google.com/open?id=1owF69MdTCP8aAWTfC6tUkW3PNRg6PyU2

3.3 ความเชื่อมโยงกับหัวข้อของงาน FabLearn Asia 2020
การพัฒนาศักยภาพของผู้พิการที่มีปัญหาอุปสรรคในการเรียนรูด้ ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการโค้ดดิ้ง ทาให้เกิดความ
เท่าเทียม ยกระดับผู้พิการจากผู้ที่รอความช่วยเหลือ มาเป็นบุคคลที่สามารถในการนาเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้
ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างโอกาสและความภาคภูมิใจให้กับคนพิการ
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ภาพกิจกรรมการจัดทาโครงงานสิง่ ประดิษฐ์สมองกลด้วยบอร์ด KidBright
4. ประวัติผู้เขียน
นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล ตาแหน่งครูชานาญการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สังกัดสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้นาเสนอ)
นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ตาแหน่งนักวิชาการอาวุโส สังกัดสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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