๔.๒.๒ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสาหรับคนพิการ
คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้ดาเนินการพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๓๙ โดยได้จัดทาโครงการสนับสนุนโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษสาหรับนักเรียนพิการประเภทต่างๆ เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การ
พัฒนาทักษะต่างๆ ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถและเติมเต็มศักยภาพและการสร้างโอกาสความเสมอภาคในการทากิจกรรมการ
เรียนให้กับนักเรียนพิการ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณค่า ของสังคมต่อไป โดยดาเนินกิจกรรมโครงการย่อย ๔ โครงการ ได้แก่
๑) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย์ ดาเนินงานพัฒนาการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
การเคลื่อนไหว ๒) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนกาวิละอนุกูล ดาเนินงานพัฒนาการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาและออทิสติก ๓) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา ดาเนินงานพัฒนาการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายการได้ยิน และ ๔) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียน
ตาบอด ดาเนินการพัฒนาการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการเข้าเรียนในสาขา
วิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีนักเรียนตาบอดที่สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์แล้ว จานวน ๕ คน นอกจากนี้มีการจัด
อบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักวิชาชีพและบุคลากรอื่นๆ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่ง
อานวยความสะดวกเป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการทั้งในและนอกห้องเรียน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียนพิการ ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อศักยภาพในการเรียนรู้
ของนักเรียนพิการแต่ละประเภท มีการขยายผลการดาเนินงานไปยังโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการอื่นๆ ทั่วประเทศไทย
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการมู ลนิธิ ฯ ได้ ดาเนิ นการให้ ก ารสนับ สนุ นกิจกรรมในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
การศึกษาสาหรับคนพิการอย่างต่อเนื่อง ดังมีผลการดาเนินงานและแผนการดาเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย์
คณะทางานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการติดตามการดาเนินงานและร่วมขยายผลการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกไปพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ดังนี้
๑.๑. การดาเนินงานห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน
โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ได้ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกที่ได้รับ
พระราชทานในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และเพิ่มเติมการเรียนรู้จากบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรีย นรู้ค อมพิ ว เตอร์ กราฟิ ก เบื้ อ งต้ น เรียนคอมพิ วเตอร์ เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานอาชี พ และเรีย นรู้วิท ยาการต่า ง ๆ จากอิ น เทอร์เน็ ต โดย
คณะทางานฯ ได้ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษากั บคณะครูที่รับผิดชอบในการปรับอุปกรณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนมีการขยายผลการดาเนินงานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนพิการที่มี
ข้อจากัดในการเรียนเนื่องจากมีความยากลาบากหรือไม่สามารถใช้แขนและมือทากิจกรรมเป็นรูปธรรมมากขึ้นดังนี้
๑. จัดทาโครงการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานของโรงเรียนทางาน
ร่วมกับทีมนักวิชาชีพของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ได้แก่ นักกายภาพบาบัดและนักกิจกรรมบาบัด และคณะทางานมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ เพื่อร่วมกันประเมินศักยภาพของนักเรียนที่มีข้อจากัดในการเรียนรู้เนื่องจากมีความ
ยากลาบากในการใช้แขนและมือในการทากิจกรรม
๒. ประชุมวางแผนในการช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินการปรับอุปกรณ์และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและฝึกการใช้งานอุปกรณ์ให้แก่นักเรียน
๓. ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้ครูประจาชั้น และครูประจาวิชาทุกคนมีส่วนร่วมในการนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สะดวกไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนอย่างต่อเนื่อง
การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ Chromebook ให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คน
พิการฯ จานวน ๑๖ เครื่อง โดยโรงเรียนได้จัดสรรไปใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนนักเรียน
ผลการดาเนินงาน
นักเรียนที่มีข้อจากัดในการใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน อีกทั้งยังแสดงความสามารถทางวิชาการอันเห็นได้จากเวทีวิชาการที่โรงเรียนได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการแสดงความสามารถทางวิชาการในปีที่ผ่านมา แต่ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-๑๙ จึงไม่มีการจัดงานมหกรรมการแสดงความสามารถทางวิชาการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๒. การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการทากิจกรรมการเรียน
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ร่วมกับโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์ คนพิการฯ ส่งเสริมให้
นักเรียนที่มีความยากลาบากหรือไม่สามารถใช้แขนและมือในการเขียนหนังสือและบางคนมีความยากลาบากในการสื่อสารด้วยการพูด
ร่วมด้วยได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือ ช่วยในการทากิจกรรมการเรียนทั้งด้านการเขีย น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนได้
ดาเนินการขยายผลจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้นักเรียน จานวน ๗ คน พร้อมทั้งดาเนินการร่วมกับคณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดาริฯ นักกายภาพบาบัดและนักกิจกรรมบาบัดของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประเมินความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
จัดหาอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์และการจัดท่าทางที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องช่วยในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวกส าหรับป้ อนข้ อมู ลเข้าคอมพิ วเตอร์ ได้แก่ เมาส์ แบบลู กบอล สวิตช์ เดี่ยว แป้ นคี ย์บอร์ดขนาดเล็ก เป็ นต้น ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักเรียนทั้ง ๗ คน พบว่านักเรียนทั้ง ๗ คน สามารถใช้โน้ตบุ๊กเป็ น
เครื่องมือช่วยในการเรียนได้ดีขึ้น
๑.๓. การฝึกและแก้ไขการพูดและการใช้การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น
โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พระราชทานพร้อมโปรแกรมฝึกพูด Speech
Viewer III และโปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทย (ที่พัฒนาโดย สวทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สาหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ในการประเมินการเปล่งเสียงพูด การฝึกและแก้ไขการพูดให้แก่นักเรียนที่ความยากลาบากในการควบคุมการเปล่งเสียงพูด พูดไม่ชัด
รวมทั้งครูผู้รับผิดชอบได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการใช้งานโปรแกรมฝึกพูด การจัดทาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารเสริมและทางเลือก
อื่น (Augmentative and Alternative Communication: AAC) เช่น กระดานสื่อสาร สมุดสื่อสารและการนาอุปกรณ์ช่วยในการสื่อสาร
มาประยุกช์ใช้งานกับนักเรียนที่มีความยากลาบากในการสื่อสารด้วยการพูด รวมทั้งการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการสื่อสาร
การพัฒนาบุคลากร
คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้จัดอบรมทบทวนความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Speech
Viewer III และโปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทยให้แก่ครูที่รับผิดชอบการฝึกและแก้ไขการพูดของโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิ
อนุเคราะห์ คนพิการฯ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีครูจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์ค นพิการฯ และ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมอบรมจานวน ๕๗ คน และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโสต
ศึกษาทุ่งมหาเมฆ มีครูจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเข้าร่วมอบรมจานวน ๓๗ คน

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดบริการฝึกพูดและพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่
นักเรียนที่มีปัญหาการเปล่งเสียงพูดและการสื่อสาร จานวน ๖๖ คน โรงเรียนมีห้องฝึกและแก้ไขการพูด จานวน ๒ ห้อง มีครูสอนฝึกพูด
ประจาห้อง จานวน ๒ คน และห้องพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อให้บริการฝึกทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียนที่มีความยากลาบากในการ
สื่อสารด้วยการพูดโดยเฉพาะ จานวน ๑ ห้อง มีครูประจาห้องฝึก จานวน ๑ คน ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสมอง
พิการ (Cerebral Palsy: CP) ที่มีความยากลาบากในการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด โดยแบ่งการให้บริการนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม
ตามรายละเอียดดังนี้
๑. นักเรียนที่พูดไม่ชัด จานวน ๓๗ คน
เข้ารับบริการฝึกและแก้ไขพูด โดยครูแก้ไขเสียงพูดไม่ชัดด้วยการใช้สื่อบัตรภาพและบัตรคาร่วมกับการใช้โปรแกรมฝึกพูด
รวมทั้งการฝึกบริ หารอวัยวะที่ใช้ในการพูดให้ทางานให้ดีขึ้ น ผลจากการฝึกพูดส่งผลให้นักเรียนสามารถควบคุมอวัยวะในการเปล่ง
เสียงพูดได้ชัดเจนขึ้น มีพัฒนาการทางการพูดในการสื่อสารได้ตามศักยภาพมากขึ้น เข้าใจและนาวิธีการสื่อสารไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีความสุข
๒. นักเรียนที่พูดไม่ได้ จานวน ๒๙ คน
• ฝึ กให้ นักเรี ยนที่ พู ดไม่ ได้ จ านวน ๑๑ คน ที่ได้ รับ แท็ บเล็ ตที่ ติ ด ตั้ งแอปพลิ เคชั นช่ วยสื่ อสาร A-Speak (ผลงานวิจั ยของศู นย์
เทคโนโลยี อิ เล็ กทรอนิ กส์ และคอมพิ วเตอร์ แห่ งชาติ สวทช.) ใช้เป็ นเครื่องมื อช่วยสื่ อสารกั บ บุ คคลภายในและภายนอกใน
สถานการณ์จริง ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการเปล่งเสียงพูด การฝึกพูดและแก้ไขการพูด รวมทั้งฝึกให้ใช้กระดานสื่อสาร สมุดภาพ
สื่อสารและกระดานอักษรเป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารร่วมด้วย
• ฝึกให้นักเรียนที่พูดไม่ ได้ จานวน ๑๘ คน กระตุ้นการเปล่ งเสี ยงพูด ควบคู่ไปกับฝึกใช้ กระดานสื่ อสาร สมุ ดภาพสื่อสาร และ
กระดานอักษรเป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกในสถานการณ์จริงเพื่อให้สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
ได้ดีขึ้น
โรงเรียนได้ขยายผลการพัฒนาทักษะสื่อสารตามที่ได้รับแนวทางการจัดกิจกรรมจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ
ไปใช้ในการพัฒนาให้กับนักเรียนที่มีข้อจากัดในการสื่อสารด้วยการพูด โดยจัดทาโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารซึ่งประกอบด้วยการจัด
กิจกรรมค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative and Alternative Communication: AAC) หรือค่าย AAC กิจกรรม
การจัดทาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนได้ใช้กระดานสื่อสาร สมุดภาพสื่อสาร กระดานอักษร การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก รวมทั้งการใช้แท็บเล็ตร่วมกับแอปพลิเคชันช่วยสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารหรือสนทนากับบุคคลภายในและภายนอก
ในสถานการณ์จริง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการจัดทาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นให้นักเรียนฝึกใช้ดังนี้
• จัดทากระดานสื่อสารให้กับนักเรียน จานวน ๒๑
คน
• จัดทาสมุดภาพให้กับนักเรียน
จานวน ๒๑ คน
• กระดานอักษร
จานวน ๒๐ ห้องเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ จัดค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นสาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่มีข้อจากัดในการสื่อสาร (One Day Camp) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๓ ณ โรงเรีย นศรีสั งวาลย์ มี นั ก เรีย นและผู้ ป กครองเข้ าร่ว มกิ จ กรรมจานวน ๑๗ ครอบครัว พร้ อมด้ วยครู นั ก วิชาชี พ และ
คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ จานวน ๑๒ คน รวมทั้งหมด ๔๖ คน โดยคณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาริฯ เป็นที่ปรึกษาวางแผนการดาเนินกิจกรรมและร่วมจัดกิจกรรมกับครูฝึกพูดและคณะครูที่เกี่ยวของ
โรงเรียน มีการจัดเตรียมสมุดภาพสื่อสารที่มีสัญรูปที่เป็นภาพแทนคาพูดที่นักเรียนจะใช้ในการสื่อสารเพื่อทากิจกรรมในค่ายได้ การจัด
กิจกรรมค่ายเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีข้อจากัดในการสื่อสารด้วยการพูด ผู้ปกครอง ครู และนักวิชาชีพด้านการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายและเรียนรู้การใช้การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นกับนักเรียนผ่านกิจกรรมในค่าย ส่งผลให้นักเรียนที่มีข้อจากัด
ในการสื่อสารด้วยการพูดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการสื่อสารระหว่างการทากิจกรรมต่าง ๆ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

แผนการดาเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย์ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ให้คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนความรู้ในการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน โดยการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น
๓. สนับสนุนสื่อ/อุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้และเสริมศักยภาพในการทากิจกรรมของนักเรียน
๔. ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๒. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนกาวิละอนุกลู
คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้ ติดตามการดาเนินงานและร่วมขยายผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกไปพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิ
สติกของโรงเรียนกาวิละอนุกูล รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งครูและนักเรียนให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนามาใช้
เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเพิ่มเติม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการอบรมพัฒนาความรู้
ให้แก่บุคลากรครูและติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-๑๙ จึงไม่สามารถเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนได้ รายละเอียดการดาเนินงานมีดังนี้
๒.๑. การพัฒนาบุคลากร
คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก ดังนี้
๑. จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “การพัฒนาเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์
(Social Stories)” ตามกรอบแนวคิดของแครอล เกย์ (Carol Grey) นักการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มี
ครูเข้าร่วมอบรมจานวน ๑๗๔ คน จาก ๕ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยคณะครูที่เข้าร่วมอบรมต้องพัฒนา
เรื่องเล่าทางสังคมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนกรณี ศึกษาที่มีปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้แก่ นักเรียนออทิ สติกหรือนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา และมานาเสนอผลงานในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้ทาสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม
นาเสนองาน (PowerPoint) ซึ่งโรงเรียนกาวิละอนุกูลให้ครูเข้าร่วมอบรมทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และพัฒนา
เรื่องเล่าทางสังคมระดับชั้นเรียนละ ๑ เรื่อง ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางทางสติปัญญาหรือออทิสติกร่วม
ด้วย มาเป็นกรณีศึกษาในการจัดทาเรื่องเล่าทางสังคม โดยให้จัดทาโรงเรียนละ ๕ เรื่อง
ผล: หลังการอบรมคณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้มีการประชุมติดตามผลการใช้เรื่องเล่าทาง
สังคมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนกาวิละอนุกูล ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่า
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน สามารถปรับตัวและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น และสามารถ
ร่วมทากิจกรรมในการเรียนได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างกรณีศึกษานักเรียนออทิสติก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ต้องไปฝึกงานที่บริษัทแต่มีปัญหาการ
เข้าร่วมสังคม แสดงมารยาทในการทางานร่วมกับผู้อื่นไม่เหมาะสม ครูที่ดูแลได้จัดทาเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงาน
โดยร่วมเขี ยนเรื่องเล่าพร้อมกันนั กเรียนและให้ นักเรียนวาดรูปประกอบเอง พร้อมทั้ ง ให้นักเรียนอ่านเรื่องเล่าทางสังคมที่ส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการทางานร่วมกับผู้อื่นต่อเนื่องทุกวันก่อนไปฝึกงานจริง ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนสามารถทางานร่วมกับบุคคล
อื่นที่ทางานได้ดีและได้รับคาชมจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
๒. ให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทาเครื่องมือกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ในการเตรียมความพร้อมการเปิด
เรียนในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -๑๙ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกุ ล ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้
นักเรียนออทิสติกและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าใจการปฏิบัติตนเอง ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้แก่ ตารางแสดงภาพขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อมาถึงโรงเรียนและเมื่อกลับบ้าน การปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหาร การปฏิบัตติ นในห้องเรียน การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เป็นต้น
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ผล: ครูและนักเรียนสามารถนาสื่อไปใช้ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ท าให้เข้าใจแนวปฏิ บัติต่างๆ ที่โรงเรียนกาหนด ให้เป็ น
แนวทางเดียวกัน ช่วยให้นักเรียนได้ปรับตัวและดาเนินชีวิตประจาวันในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้
เป็นอย่างดี นักเรียนกลุ่มเรียนได้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้เอง ส่วนนักเรียนกลุ่มฝึกได้ต้องมีครูและพี่เลี้ยงคอยให้คาแนะนา
๒.๒ การดาเนินงานห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน
โรงเรียนกาวิละอนุกูลมีห้องเรีย นคอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจานวน ๓ ห้องเรียน คือ ๑. ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคอมพิวเตอร์จานวน ๒๐ เครื่อง ๒. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สาหรับ
นั กเรีย นระดั บ มั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑ – ๓ มีค อมพิ วเตอร์จานวน ๒๕ เครื่อ ง และ ๓. ห้ อ งเรียนคอมพิ วเตอร์สาหรับ นั กเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ มีคอมพิวเตอร์จานวน ๑๙ เครื่อง โดยภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แต่ละห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ของครูติด
กับโทรทั ศน์เพื่อใช้สาธิตการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรีย นได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักเรียน ๒ รูปแบบ อย่างต่อเนื่อง คือ การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ โดย
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรมการบวกเลข เพื่อฝึกทักษะการบวกเลขของนักเรียน การใช้อินเทอร์เน็ต
ในการค้นคว้าทารายงานในเรื่องต่าง ๆ ที่ครูกาหนด หรือตามความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การติดต่อสื่อสาร เช่น Facebook และ Email เป็นต้น มูลนิธโิ รงเรียนบางกอกพัฒนาสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ Chromebook ให้แก่
โรงเรียนกาวิละอนุกูล จานวน ๒๐ เครื่อง โดยโรงเรียนได้จัดสรรไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนทั้งภายในและนอกห้องเรียน ทาให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนของตนเองเท่านั้น ด้านการซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา
๒๕๖๓ โรงเรียนให้ครูภายในโรงเรียนที่ผ่านการอบรมการซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกั นดูแลและซ่อมบารุงรักษา มีการ
ประชุมวางแผนและนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และ
สร้างสรรค์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๓. การดาเนินงานห้องเรียนไอที
โรงเรียนดาเนินงานห้องเรียนไอทีสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติกและพิการซ้อน ที่บูรณาการใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based
Learning: PBL) และการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ (Activity- Based Learning: ABL) ตามแนวทางการดาเนินงานของ
ห้องเรียนไอทีตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีห้องเรียนไอทีจานวน ๑๙ ห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีการดาเนินกิจกรรมใน
ห้องเรียนไอทีแต่ละระดับชั้นดังนี้
กิจกรรมห้องเรียนไอทีระดับอนุบาล
จั ดการเรี ยนการสอนแบบบู รณาการสื่ อไอที ร่ วมกั บ การปรั บพฤติ กรรมเด็ กที่ โดยใช้ เครื่ องมื อการรั บ รู้ ผ่ า นการมอง ผ่ าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม ๖ หลัก และพัฒนาการ ๔ ด้านของเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตร
กิจกรรมห้องเรียนไอที ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่ห ลากหลาย ทั้งหนังสืออ่านง่าย
บอร์ดความรู้ นิทรรศการป้ายนิเทศ บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัด หุ่นจาลองสัตว์ ตุ๊กตา ของเล่น และข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และจดจาเนื้อหาที่สอนได้ดี
กิจกรรมห้องเรียนไอทีระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนตามบทเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด นักเรียนได้รับความรู้จากครู ได้สืบค้นด้วยตนเอง มีการการตอบคาถาม การทางานกลุ่ม การเขียนตาม

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ความคิด และการเรียนรู้ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งมี การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน
น่าสนใจ และนักเรียนชอบ เช่น สื่อที่ครูสร้างขึ้น รูปภาพ คอมพิวเตอร์ จอทีวี แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และใบงาน
ทัง้ นี้คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ มีการติดตามการดาเนินงานและให้คาปรึกษาแนะนาครูผสู้ อน
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับสื่อ เทคนิคการสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่มี
ทั้งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปั ญญา นักเรียนออทิสติกและนักเรียนพิการซ้อนตามแนวทางการดาเนินงานของห้องเรียนไอที
เพื่อให้คณะนิเทศของโรงเรียนสามารถลงไปให้คาแนะนาครูผู้สอนได้ชัดเจนและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น
ผลการดาเนินงาน
๑. นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแนวทางของห้องเรียนไอทีของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีประกอบ เช่น สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สื่อหนังสือเรียนหรือแบบเรียน
ที่ติด QR code และ AR code เสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่สอนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้มีสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการและความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น เป็นต้น
๒. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรียน
๓. ครูผู้ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของตนเอง
๔. ครูผู้ร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาและผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน
๕. ครูใช้เครื่องมือช่วยสื่อสารในห้องเรียน ได้แก่ บัตรภาพ กระดาน/สมุดภาพสื่อสาร ตารางเวลารูปภาพ สมุดภาพปรับพฤติกรรม เพื่อ
ช่วยส่งเสริมทักษะสื่อสารและปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ทาให้นักเรียนสามารถสื่อสาร เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรมในชั้นเรียนได้ดีขึ้น
แผนการดาเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนกาวิละอนุกลู ปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ให้คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนความรู้ในการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาความรู้ให้แก่ครูและนักเรียน โดยการจัดอบรมและจัดค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารสาหรับนักเรียนออทิสติกและ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
๓. สนับสนุนสื่อ/อุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้และเสริมศักยภาพในการทากิจกรรมของนักเรียน
๔. ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๔. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา
๔.๑ การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษา
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ฯ ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษานาร่อง ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆและโสตศึกษาอนุสารสุนทร นาบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษาไปใช้เป็นเครื่องมือช่วย
พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางได้ยินระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ของทั้ง ๓ โรงเรีย น
ระดับชั้นเรียนละ ๑ ห้อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และขยายผลไปยังระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
ห้องชั้นเรียนละ ๑ ห้อง ซึ่งมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้สนับสนุนแท็บเล็ตและบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษาให้แก่ทั้ง
๓ โรงเรียน สาหรับใช้ ในการจัดการเรียนการสอน โดยบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษาแต่ละใบมีคาศัพท์ภาษาไทยและรูปภาพประกอบ
คาศัพท์ และมีภาพคิวอาร์โค้ดที่เชื่อมต่อไปยังวิดีโอการสะกดนิ้วมือและท่าภาษามือของคาศัพท์ภาษาไทยในบัตรภาพคาศัพท์นั้น ๆ
เพื่อให้นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้และเข้าใจการอ่านและเขียนคาศัพท์ผ่านการใช้แท็บเล็ตอ่านคิวอาร์โค้ดบนบัตร
ภาพคาศัพท์และแสดงผลเป็นวิดีโอภาษามือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบ่อยครั้งตามที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นการสร้างพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทยสาหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอ่าน
และเขียนภาษาไทยสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยสื่อพหุภาษาสาหรับการสอนภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เพื่อให้ครูประจาชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียนโสตศึกษาทั้ง ๓ แห่ง ร่วมกัน ระดมสมองทบทวนและปรับแผนการ
จัด การเรียนรู้ในการน าบั ตรภาพคาศัพ ท์พ หุภ าษาไปเป็น เครื่องมือ ในการจัดการเรีย นการสอนเพื่ อช่วยพั ฒ นาการอ่ านและเขีย น
ภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอนในปีที่ผ่านมา
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ นมากขึ้น มีการ
เลือกคาศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ตามระดับชั้น และจัดเตรียมบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษาสาหรับนามาใช้ในการสอนตามคาศัพท์ที่
เลือกในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เลือกคาศัพท์มาสอน ๓๐ คา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เลือกคาศัพท์มาสอน
๕๐ คา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เลือกคาศัพท์มาสอน ๔๐ คา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เลือกคาศัพท์มาสอน ๒๐ คา ชั้นประถมศึกษาปีที่
๕ เลือกคาศัพท์มาสอน ๔๐ คา และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เลือกคาศัพท์มาสอน ๓๐ คา โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๔ – ๖ มีการ
ประเมินผลคะแนนเรื่องการเขียนประโยคเพิ่มด้วย พร้อ มกันนี้คณะครูได้ช่วยกันจัดทาสื่อประกอบการจั ดการเรียนการสอนอื่น ๆ ให้
สอดคล้องในการจัดกิจกรรมการสอนให้ กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ ยิน ได้แก่ หนั งสือ นิท านที่ มีการแต่งเรื่องราวให้
สอดคล้องกับคาศัพท์ที่นักเรียนต้องเรียน แบบทดสอบการอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ครูดาเนินการจัดเรียนการสอนนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น ซึ่งในแผนการสอนจะเน้นสอนทักษะ
การอ่าน การเขียนคาศัพท์พื้นฐานภาษาไทย รวมถึงมีการประเมินผลการสะกดนิ้วมือและการอ่านภาษามือ ดังนี้
๑. ทาแบบทดสอบการเขียนและการอ่านก่อนเรียน
๒. ทาการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
๓. ทาแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ละระดับชั้นทาการทดสอบการอ่านและเขียน
คาศัพท์หลังการเรียน
๔. วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดในแต่ละระดับชั้น นา
คะแนนทั้งหมดมาเปรียบเทียบการพัฒนาการหาค่าร้อยละ
ผลการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนในการนาบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้กับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียนโสตศึกษาทั้ง ๓ แห่ง พบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนคาศัพท์เพิ่มขึ้น ดังนี้
๑. ผลการสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓
ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนคาศัพ ท์ ภาษาไทยของนักเรียนระดับ ชั้นประศึก ษาปี ที่ ๑ – ๓ ของทั้ง ๓
โรงเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบการอ่านและการเขียนหลังการเรียนมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น แสดงดังแผนภูมิข้างล่าง

แผนภูมิแท่งแสดงผลคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบการอ่าน (ภาพซ้าย)
และการทดสอบการเขียน (ภาพขวา) เปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนเรียนและหลังเรียน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๒. ผลการสัมฤทธิ์การอ่านและเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ผลคะแนนเฉลี่ ยร้อยละของการอ่านและเขียนคาศัพ ท์ ภาษาไทยของนักเรียนระดับ ชั้นประศึก ษาปี ที่ ๔ – ๖ ของทั้ง ๓
โรงเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบการอ่านและการเขียนหลังการเรียนมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น แสดงดังแผนภูมิข้างล่าง

แผนภูมิแท่งแสดงผลคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบการอ่าน (ภาพซ้าย) การทดสอบการเขียนคาศัพท์ (ภาพขวา)
และทดสอบการเขียนประโยค (ด้านล่าง) เปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนเรียนและหลังเรียน
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและครูผู้สอน
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
๑. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์ที่สอนได้ดีขึ้น
๒. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
๓. นักเรียนสามารถเรียนรู้คาศัพท์ได้เร็วขึ้น มีความจาที่คงทนขึ้น
๔. นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
๕. นักเรียนสามารถทบทวนคาศัพท์หรือเรียนรู้คาศัพท์ใหม่ด้วยตนเอง
๖. นักเรียนมีทักษะในการใช้บัตรภาพกับแท็บเล็ต
ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
๑. ครูได้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
๒. มีสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
๓. เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔. ได้แนวทางการจัดทาบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษาไปบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระต่างๆ
๕. ครูมีสื่อที่ทันสมัยและมีเวลาเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอนท
๖. สามารถนาสื่อบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษามาใช้ในการจัดสอนแทนกรณีที่ครูไม่อยู่หรือไปราชการ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การจัดพัฒนาสื่อบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษาและหนังสือนิทานเสริมการอ่านในการจัดการเรียนการสอน
คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ร่วมกับ สวทช. ดาเนินการจัดทาสื่อบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษาใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ อเผยแพร่ให้ กับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนั กเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขณะนี้ ได้
ดาเนินการจัดทาเสร็จแล้ว จานวน ๓๐๐ คา และมีแผนจะดาเนินการจัดทาเพิ่มเติม ให้ได้จานวนรวมประมาณ ๑,๐๐๐ คา ภายในปี
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีแผนจัดทาจานวน ๒๐๐ คา นอกจากนี้มีการนาหนังสือนิทานเสริมการอ่านในการประกอบการสอน
ของแต่ละระดับชั้นเรียน มาออกแบบกราฟิกใหม่สาหรับเตรียมเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอื่น ๆ ต่อไป ขณะนี้จัดทาได้จานวน ๗
เรื่อง จากทั้งหมด ๑๕ เรื่อง โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จะดาเนินการออกแบบกราฟิกหนังสือนิทานเสริมการอ่านให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
แผนการขยายผล
ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จะมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพคาศัพท์พหุภาษา
ไปขยายผลให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาเพิ่มอีกจานวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระ
ราชูปถัมภ์และโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ทั้ง ๓ โรงเรียนใหม่ ได้ทดลองนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการ
ดาเนินในโรงเรียนนาร่องไปใช้ในการจัดการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก่อนที่จะมีการเผยแพร่รปู แบบการจัดการเรียน
การสอนไปยังโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศต่อไป โดยจะสนับสนุนแท็บเล็ตและบัตรภาพพหุภาษาให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาใหม่จานวน
๓ โรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
๔.๒ การส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ร่วมกับเนคเทค สวทช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด
KidBright ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของโรงเรียน
นาร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรี ยนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเริ่มจาก ๖ โรงเรีย น ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาจั งหวั ด นนทบุ รี โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาทุ่ งมหาเมฆ โรงเรี ย นโสตศึ ก ษาอนุ ส ารสุ น ทร โรงเรี ย นเศรษฐเสถี ย รใน
พระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และขยายผลอีก ๔ โรงเรียนในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่ โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รวมมีโรงเรียนนา
ร่องที่เข้าร่วมโครงการจานวน ๑๐ โรงเรียน โดยมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนในชนบท ของมูลนิธิฯ และคณะ พร้อมทั้ง ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกาเนิด หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาบอร์ด KidBright ร่วม
เป็นวิทยากรในการอบรมและให้คาปรึกษาในการดาเนินโครงการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการจัดอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงาน Show and Share 2020 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ดังนี้
การจัดอบรมพัฒนาความรู้
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright IoT ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม
๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนนาร่อง ๑๐ โรงเรียนเข้าร่วมอบรม
จานวนทั้งสิ้น ๗๐ คน เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้บอร์ด KidBright ควบคุมการเพาะถั่วงอกจากเมล็ดถั่วเขียว มีตั้งค่าการควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นในการปลูก ให้เหมือนกันทุกโรงเรียน และสั่งงานด้วย IoT ผ่านบอร์ด KidBright รดน้าตามระยะเวลาที่
กาหนด ทั้งนี้คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมไปให้โรงเรียนก่อนการ
จัดอบรม ในวันอบรมออนไลน์ได้รับความร่วมมือจากทีม NSTDA Channel และ Webex ของสวทช. ร่วมดาเนินการดูระบบการ
อบรมออนไลน์และมีการแสดงหน้าจอล่ามภาษามือ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เข้าใจและสามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การจัดอบรมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะจัดได้เมื่อนักเรียนมีความรู้พื้นฐานและมีประสบการณ์ในการใช้งานบอร์ด KidBright
มาแล้ว ทราบคาศัพท์ภาษามือในการเรียนโค้ดดิ้งแล้วเพื่อจะได้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามได้
• จัดการอบรมเชิ งปฏิบั ติก ารเรื่อง KidBright กับ Data Science เบื้ องต้ น ระหว่างวัน ที่ ๒๕ – ๒๘ กั นยายน ๒๕๖๓ ณ บ้ าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้จากการอบรม KidBright IoT เมื่อ
วันที่ ๑๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ครูและนักเรียนพิการได้เรียนรู้การนาผลการทดลองที่ได้จากการอบรมที่ผ่านมาไปใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับบอร์ด KidBright
• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบชิ้นงาน ๓ มิติ เพื่อประกอบการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระหว่างที่
๑๘ - ๒๐ ตุลาาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี เนื้อหาการอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนใน
การออกแบบโครงงานลิฟต์ จานวน ๒ ชั้น ซึ่งต้องเรียนรู้ ออกแบบลอกในการยกลิฟต์ด้วยโปรแกรมออกแบบชิ้นงาน ๓ มิติ และ
พิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (ใช้เครื่องพิมพ์ ๓ มิติของห้อง Fablab ในการพิมพ์ชิ้นงาน) และเขียนโปรแกรมสั่งงานบอร์ด
KidBright ควบคุมการขึ้นลงของลิฟต์ระหว่างชั้นและหยุดตามชั้นที่กาหนด
การเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
นักเรียนพิการจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน ๙ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และโรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ ได้ส่งผลงานโครงการสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเข้าร่วมประกวดในงาน “Show & Share 2020: สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” แบบ
ออนไลน์ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ จานวน ๑๔ โครงงาน ประกอบด้วยโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน ๕ โครงงาน และ
โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน ๙ โครงงาน โดยโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ระดับเหรียญ
ทอง จากโครงงาน “เครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านสาหรับคนหูหนวก” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนผลงานอื่น ๆ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง รายละเอียดโครงการดังนี้
ผลงานโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ โครงงาน จาก ๕ โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชื่อโครงงาน
๑. โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
เครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านสาหรับคนหูหนวก
๒.
๓.
๔.
๕.

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑
ระดับเหรียญทอง
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
Cleaner Robot
รางวัลระดับเหรียญเงิน
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา
เครื่องเตือนภัยธรรมชาติอัตโนมัติ สาหรับคนหูหนวก รางวัลระดับเหรียญเงิน
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
เครื่องเตือนน้าท่วม IoT
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เครื่องตัดหญ้า IoT
รางวัลระดับเหรียญทองแดง

ผลงานโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙ โครงงาน จาก ๗ โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
๑. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
๒. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
๓. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

ชื่อโครงงาน

รางวัลที่ได้รับ

Life easy for all
เครื่องแจ้งเตือนการลืมปิดน้าสาหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน
Smart farm เรื่องของดาวเรือง
เรื่องขี้ ๆ ของไส้เดือน

รางวัลระดับเหรียญทอง
รางวัลระดับเหรียญทอง

เครื่องไล่นกอัตโนมัติ

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

รางวัลระดับเหรียญทอง
รางวัลระดับเหรียญเงิน

ชื่อโรงเรียน
๔.
๕.
๖.
๗.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์
โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

ชื่อโครงงาน
ระบบเตือนภัยน้าท่วมอัจฉริยะ
Smart Classroom for Deaf
ผู้ช่วยเลี้ยงปลาอัตโนมัติ
โครงงาน “โรงเรือนอัจฉริยะ IoT”

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง
รางวัลระดับเหรียญเงิน
รางวัลระดับเหรียญเงิน
รางวัลระดับเหรียญทองแดง

การขยายผลการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการได้ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้ วยบอร์ด KidBright โดยนาไปจัดการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิชาวิทยาการคานวณ หรือวิชาออกแบบเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และบาง
โรงเรียนนาไปจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุมตามที่นักเรียนสนใจ นอกจากนี้ได้มีการจัดแข่งขันการประกวดหุ่นยนต์ KidBright
การแสดงผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน ตังอย่างเช่น
• โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆได้นาบอร์ด สมองกล KidBright มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการ
คานวณให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ โดยให้นักเรียนรู้จักการเขียนโค้ด การ
สร้างโปรแกรมที่จะใช้สั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้คาสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างชิ้นงานเพื่อทาโครงงาน
ต่อไป
• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนาบอร์ดสมองกล KidBright มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคานวณ
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ โดยสอนการเขียนโค้ดในการสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ชิ้นงานเพื่อทาโครงงาน
• โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนาบอร์ด KidBright มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่และโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศนาบอร์ดสมองกล KidBright มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคานวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
• โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ นาบอร์ดสมองกล KidBright มาจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุม
KidBright ของโรงเรียนสัปดาห์ละ ๒ คน โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลานาบอร์ด KidBright มาจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพที่สนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ – ๖
การขยายผลการดาเนินโครงการ
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. โดยสานักงานประสานงานโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษ ฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดอบรมขยายผลการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งสาหรับนักเรียนพิการด้วย
บอร์ด KidBright ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
ทั่วประเทศ จานวน ๒๖ โรงเรียน (รวมโรงเรียนนาร่อง ๑๐ โรงเรียน) เป็นจานวนเงิน ๕,๖๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) และเนคเทคสนับสนุนบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ให้แก่โรงเรียน จานวน ๕๐ บอร์ดต่อโรงเรียน โดยนาหลักสูตรและกิจกรรม
ที่ดาเนินงานกับโรงเรียนนาร่องของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ มาใช้ในการอบรมให้ความรู้ตั้งแต่การใช้งานบอร์ด
KidBright ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
การสนับสนุนนักเรียนเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ดาเนินการประสานงานและสนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๖๓ สมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง โดยมีนักเรียนจานวน ๕ คน จากโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา จานวน ๑ คน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จานวน ๒ คน และโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ จานวน ๒ คน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รอบ
พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Port folio) ซึ่งที่ ผ่านมายังไม่เคยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับเรียนโปรแกรมมิ่งโดยตรง นักเรียนจะกลัวว่าไม่สามารถเรียนได้ แต่จากที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การเรียนโปรแกรมมิ่งทาให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าที่จะสมัครเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผล: นักเรียนผ่านคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ จานวน ๒ คน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ แต่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน จึงยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อ ทั้งนี้ครูในโครงการฯ จะพยายามสนับสนุนนักเรียนรุ่นอื่นให้
สมัครเข้าเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป
แผนการดาเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษาปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑. ให้คาปรึกษาแนะนาและสนับสนุนความรู้ในการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรครูและนักเรียน
- การพั ฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพค าศัพ ท์พ หุภาษา โดยจะมีการขยายผลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการใหม่
จานวน ๓ โรงเรียน
- การส่ งเสริม การจั ด การเรี ย นการสอนโค้ ด ดิ้ งด้ ว ยบอร์ด KidBright โดยจะอบรมต่ อ ยอดความรู้ ให้ แ ก่ โรงเรีย นน าร่ อ ง ๑๐
โรงเรียน และสนับสนุนการจัดอบรมขยายผลความรูใ้ ห้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวทั่วประเทศร่วมกับ สวทช. และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓. การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้ โดยจัดทาหรือจัดซื้อสือ่ และอุปกรณ์ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ
๕. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนตาบอด
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ได้ดาเนินการติ ดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางเห็น จานวน ๒ คน คือ
๑. นายปวินท์ เปี่ยมไทย
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา
๒๕๖๒ ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๗ เกียรตินิยมอับดับ ๑ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายปวินท์ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชน (โครงการ JSTP) ภายใต้ สวทช. ทั้งนี้ในการเรียนระดับปริญญาตรี นักศึกษาพิการไม่
ต้องเสียค่าเทอม ทางโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ จึงสนับสนุนด้านวิชาการและจัดทาสื่อการสอนสาหรับนักศึกษาพิการ
ให้แก่จฬุ าลงกรณ์ฯ ส่วนการเรียนในระดับปริญญาโทโครงการฯ จะสนับสนุนค่าเทอมและค่าใช้สอยอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการเรียน
๒. นายณัชพล การวิวัฒน์
สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๑
และเข้าสอบเข้าเรียนต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา
๒๕๖๒ ปัจจุบันนายณัชพลกาลังศึกษาชั้นปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๖ โดยมีหน่วยบริการ
นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยผลิตสื่อการสอนที่เป็นสื่อภาพนูน สื่ออักษรเบรลล์และการแปลงข้อมูลที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็น
ไฟล์ อั กขระ (Text) ส าหรับช่ วยในการเข้าถึงการเรียนให้ แก่ นายณั ชพล ทั้ งนี้ ในปี ที่ ผ่ านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ ฯ ได้ มอบ
โปรแกรมช่วยการคานวณทางคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึน้ สาหรับช่วยเหลือนายปวินท์ขณะเรียนระดับปริญญาตรี ให้แก่อาจารย์สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ SIIT เพื่อนามาช่วยในการเรียนให้แก่นายณัชพล
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สานักบริหารงานการศึกษาไม่ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่มีการดาเนินงานขยายผลต่อเนื่องมาทุกปี เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึง
มีความยากลาบากที่ในการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในขณะทากิจกรรมในค่ายรวมกันจานวนมาก
แผนการดาเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑. จัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น (มีงบประมาณสนับสนุนหลักจากสานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ.)
๒. สนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาตาบอดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ฯ
๖. การพัฒาสื่อวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนพิการ
คณะทางานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ฯ ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมค่ายวิ ทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น คณะครูแกนนาในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จัด วิดีทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความพิการ จานวน
๘ เรื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ของนักเรียนพิการให้แก่ครูและนักเรียน
พิการบนเว็บไซด์ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ และระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิดภายใต้โครงการระบบสือ่ สาระ
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเนื้อหาของกิจกรรมวิทยาศาสตร์นามาจากกิจกรรมที่จัดในค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสาหรับนักเรียนพิการประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน โดยมีรายละเอียดวีดิทัศน์ทั้ง ๖ เรื่อง ดังนี้
๑. วีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จานวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย ๑. การแยก
ออกซิเจนจากด่างทับทิม และ ๒. โมเมนต์และจุดศูนย์ถ่วง โดยมีนายเชษฐา ศุภการกิตติคุณ อาจารย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลั ย จังหวัด
เชี ยงใหม่ และนายสิ นอารย์ ล าพู นพงส์ อาจารย์ โรงเรียนบุ ญวาทย์วิทยาลั ย จั งหวัดล าปาง วิ ทยากรผู้ เชี่ ยวชาญในการจั ดกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นครูผู้สอน ส่วนผู้เรียนเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นจาก
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ในชุดวีดิทัศน์กล่าว
๒. วีดิ ทั ศ น์ ชุด กิ จกรรมวิท ยาศาสตร์ สาหรับ นั กเรีย นที่ มี ค วามบกพร่อ งทางการได้ ยิ น จ านวน ๒ เรื่อ ง ประกอบด้ ว ย
๑. สารละลายสร้างสุข และ ๒. รักษ์นะพลังงาน...พลังงานลม โดยมีนางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
และนางนิภาพร เกิดไทย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ครูแกนนาในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเป็นครูผู้สอน ส่วนผู้เรียนเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆและ
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรในชุดวีดิทัศน์ดังกล่าว
๓. วีดิทัศน์ชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จานวน ๒ เรื่อง
ประกอบด้วย ๑. มองผ่านสี และ ๒. มีอะไรในใบพืช โดยมีนางสาวเสาวนีย์ สังข์วร ครูแกนนาในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โรงเรียนศรีสังวาลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นครูผู้สอน ส่วน
ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในชุด
วีดิทัศน์ดังกล่าว
แผนการดาเนินงานการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนพิการ ปี พ.ศ.๒๕๖๔
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนจะจัดทาวีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนพิการเพิม่ อีก ๖ เรื่อง ดังนี้
• วีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จานวน ๒ เรื่อง
• วีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางสติปัญญา จานวน ๑ เรื่อง
• วีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางการได้ยิน จานวน ๑ เรื่อง
• วีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนทีม่ ีความบกพร่องทางการเห็น จานวน ๒ เรื่อง
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

