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๔.๒.๒ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาส าหรับคนพิการ  

คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๓๙ โดยได้จัดท าโครงการสนับสนุนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาพิเศษส าหรับนักเรียนพิการประเภทต่างๆ เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การ
พัฒนาทักษะต่างๆ ตลอดจนช่วยเพิ่มความสามารถและเติมเต็มศักยภาพและการสร้างโอกาสความเสมอภาคในการท ากิจกรรมการ
เรียนให้กับนักเรียนพิการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป โดยด าเนินกิจกรรมโครงการย่อย ๔ โครงการ ได้แก่ 
๑) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย์ ด าเนินงานพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
การเคลื่อนไหว  ๒) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนกาวิละอนุกูล ด าเนินงานพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาและออทิสติก  ๓) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา ด าเนินงานพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายการได้ยิน และ ๔) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ตาบอด ด าเนินการพัฒนาการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการเข้าเรียนในสาขา
วิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีนักเรียนตาบอดที่ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์แล้ว จ านวน ๕ คน นอกจากนี้มีการจัด
อบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอน ผู้ปกครอง นักวิชาชีพและบุคลากรอื่นๆ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการทั้งในและนอกห้องเรียน เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียนพิการ ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อศักยภาพในการเรียนรู้
ของนักเรียนพิการแต่ละประเภท มีการขยายผลการด าเนินงานไปยังโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการอื่นๆ ทั่วประเทศไทย 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ด าเนินการให้การสนับสนุนกิจกรรมในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาส าหรับคนพิการอย่างต่อเนื่อง ดังมีผลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย์ 
คณะท างานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการติดตามการด าเนินงานและร่วมขยายผลการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกไปพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ดังนี้ 

๑.๑. การด าเนินงานห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ได้ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีได้รับ

พระราชทานในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และเพิ่มเติมการเรียนรู้จากบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรียนรู้คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น เรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพและเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต โดย
คณะท างานฯ ได้ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษากับคณะครูที่รับผิดชอบในการปรับอุปกรณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนมีการขยายผลการด าเนินงานในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนพิการที่มี
ข้อจ ากัดในการเรียนเนื่องจากมีความยากล าบากหรือไม่สามารถใช้แขนและมือท ากิจกรรมเป็นรูปธรรมมากข้ึนดังนี ้

๑. จัดท าโครงการพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานของโรงเรียนท างาน
ร่วมกับทีมนักวิชาชีพของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ได้แก่ นักกายภาพบ าบัดและนักกิจกรรมบ าบัด และคณะท างานมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ เพื่อร่วมกันประเมินศักยภาพของนักเรียนท่ีมีข้อจ ากัดในการเรียนรู้เนื่องจากมีความ
ยากล าบากในการใช้แขนและมือในการท ากิจกรรม 

๒. ประชุมวางแผนในการช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการปรับอุปกรณ์และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนและฝึกการใช้งานอุปกรณ์ให้แก่นักเรียน 

๓. ช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติให้ครูประจ าช้ันและครูประจ าวิชาทุกคนมีส่วนร่วมในการน าอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
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สะดวกไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักเรยีน กระตุ้นให้นักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก
เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนอย่างต่อเนื่อง  

การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
มูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ Chromebook ให้แก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คน

พิการฯ จ านวน ๑๖ เครื่อง โดยโรงเรียนได้จัดสรรไปใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนนักเรียน  
ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนที่มีข้อจ ากัดในการใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียนคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังแสดงความสามารถทางวิชาการอันเห็นได้จากเวทีวิชาการที่โรงเรียนได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมการแสดงความสามารถทางวิชาการในปีท่ีผ่านมา แต่ในปี พ.ศ.๒๕๖๓  มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-๑๙ จึงไม่มีการจัดงานมหกรรมการแสดงความสามารถทางวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑.๒. การประยุกต์ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการท ากิจกรรมการเรียน 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ส่งเสริมให้

นักเรียนที่มีความยากล าบากหรือไม่สามารถใช้แขนและมือในการเขียนหนังสือและบางคนมีความยากล าบากในการสื่อสารด้วยการพูด
ร่วมด้วยได้ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือช่วยในการท ากิจกรรมการเรียนทั้งด้านการเขียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนได้
ด าเนินการขยายผลจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้นักเรียน จ านวน ๗ คน พร้อมทั้งด าเนินการร่วมกับคณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริฯ นักกายภาพบ าบัดและนักกิจกรรมบ าบัดของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประเมินความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
จัดหาอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์และการจัดท่าทางที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องช่วยในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ สนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี   
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เมาส์แบบลูกบอล สวิตช์เดี่ยว แป้นคีย์บอร์ดขนาดเล็ก เป็นต้น ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการติดตามการใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักเรียนท้ัง ๗ คน พบว่านักเรียนทั้ง ๗ คน สามารถใช้โน้ตบุ๊กเป็น
เครื่องมือช่วยในการเรียนได้ดีขึ้น 

๑.๓. การฝึกและแก้ไขการพูดและการใช้การสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น 
 โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พระราชทานพร้อมโปรแกรมฝึกพูด Speech 

Viewer III และโปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทย (ที่พัฒนาโดย สวทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือช่วย
ในการประเมินการเปล่งเสียงพูด การฝึกและแก้ไขการพูดให้แก่นักเรียนที่ความยากล าบากในการควบคุมการเปล่งเสียงพูด พูดไม่ชัด 
รวมทั้งครูผู้รับผิดชอบได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการใช้งานโปรแกรมฝึกพูด การจัดท าเครื่องมือช่วยในการสื่อสารเสริมและทางเลือก
อื่น (Augmentative and Alternative Communication: AAC) เช่น กระดานสื่อสาร สมุดสื่อสารและการน าอุปกรณ์ช่วยในการสื่อสาร
มาประยุกช์ใช้งานกบันักเรียนที่มีความยากล าบากในการสื่อสารด้วยการพูด รวมทั้งการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการสื่อสาร 

การพัฒนาบุคลากร 
 คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้จัดอบรมทบทวนความรู้ในการใช้งานโปรแกรม Speech 
Viewer III และโปรแกรมประเมินเสียงพูดภาษาไทยให้แก่ครูที่รับผิดชอบการฝึกและแก้ไขการพูดของโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการฯ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่      
๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี มีครูจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมอบรมจ านวน ๕๗ คน และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนโสต
ศึกษาทุ่งมหาเมฆ มีครูจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเข้าร่วมอบรมจ านวน ๓๗ คน  
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ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ จัดบริการฝึกพูดและพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แก่

นักเรียนที่มีปัญหาการเปล่งเสียงพูดและการสื่อสาร จ านวน ๖๖ คน โรงเรียนมีห้องฝึกและแก้ไขการพูด จ านวน ๒ ห้อง มีครูสอนฝึกพูด
ประจ าห้อง จ านวน ๒ คน และห้องพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อให้บริการฝึกทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียนท่ีมีความยากล าบากในการ
สื่อสารด้วยการพูดโดยเฉพาะ จ านวน ๑ ห้อง มีครูประจ าห้องฝึก จ านวน ๑ คน ซึ่งนักเรียนที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสมอง
พิการ (Cerebral Palsy: CP) ที่มีความยากล าบากในการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด โดยแบ่งการใหบ้ริการนักเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม 
ตามรายละเอียดดังนี ้
๑. นักเรียนที่พูดไม่ชัด จ านวน ๓๗ คน  
 เข้ารับบริการฝึกและแก้ไขพูด โดยครูแก้ไขเสียงพูดไม่ชัดด้วยการใช้สื่อบัตรภาพและบัตรค าร่วมกับการใช้โปรแกรมฝึกพูด
รวมทั้งการฝึกบริหารอวัยวะที่ใช้ในการพูดให้ท างานให้ดีขึ้น ผลจากการฝึกพูดส่งผลให้นักเรียนสามารถควบคุมอวัยวะในการเปล่ง
เสียงพูดได้ชัดเจนข้ึน มีพัฒนาการทางการพูดในการสื่อสารได้ตามศักยภาพมากขึ้น เข้าใจและน าวิธีการสื่อสารไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข  
๒. นักเรียนที่พูดไม่ได ้จ านวน ๒๙ คน 

• ฝึกให้นักเรียนที่พูดไม่ได้ จ านวน ๑๑ คน ที่ได้รับแท็บเล็ตที่ติดตั้งแอปพลิเคชันช่วยสื่อสาร A-Speak (ผลงานวิจัยของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.) ใช้เป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกใน
สถานการณ์จริง ควบคู่ไปกับการกระตุ้นการเปล่งเสียงพูด การฝึกพูดและแก้ไขการพูด รวมทั้งฝึกให้ใช้กระดานสื่อสาร สมุดภาพ
สื่อสารและกระดานอักษรเป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารร่วมด้วย 

• ฝึกให้นักเรียนที่พูดไม่ได้ จ านวน ๑๘ คน กระตุ้นการเปล่งเสียงพูด ควบคู่ไปกับฝึกใช้กระดานสื่อสาร สมุดภาพสื่อสาร และ
กระดานอักษรเป็นเครื่องมือช่วยสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอกในสถานการณ์จริงเพื่อให้สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
ได้ดีขึ้น 
โรงเรียนได้ขยายผลการพัฒนาทักษะสื่อสารตามที่ได้รับแนวทางการจัดกิจกรรมจากมูลนิธิเทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าริฯ 

ไปใช้ในการพัฒนาให้กับนักเรียนที่มีข้อจ ากัดในการสื่อสารด้วยการพูด โดยจัดท าโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารซึ่งประกอบด้วยการจัด
กิจกรรมค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น (Augmentative and Alternative Communication: AAC) หรือค่าย AAC  กิจกรรม
การจัดท าเครื่องมือช่วยในการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนได้ใช้กระดานสื่อสาร สมุดภาพสื่อสาร กระดานอักษร การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก รวมทั้งการใช้แท็บเล็ตร่วมกับแอปพลิเคชันช่วยสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารหรือสนทนากับบุคคลภายในและภายนอก
ในสถานการณ์จริง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการจัดท าเครื่องมือช่วยในการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นให้นักเรียนฝึกใช้ดังนี้  

• จัดท ากระดานสื่อสารให้กับนักเรียน จ านวน     ๒๑  คน  
• จัดท าสมุดภาพให้กับนักเรียน      จ านวน     ๒๑     คน 
• กระดานอักษร   จ านวน     ๒๐    ห้องเรียน 

นอกจากนี้โรงเรียนร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ จัดค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่นส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่มีข้อจ ากัดในการสื่อสาร (One Day Camp) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ มีนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๗ ครอบครัว พร้อมด้วยครู นักวิชาชีพและ
คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ จ านวน ๑๒ คน รวมทั้งหมด ๔๖ คน โดยคณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด าริฯ เป็นที่ปรึกษาวางแผนการด าเนินกิจกรรมและร่วมจัดกิจกรรมกับครูฝึกพูดและคณะครูที่เกี่ยวของ
โรงเรียน มีการจัดเตรียมสมุดภาพสื่อสารที่มีสัญรูปท่ีเป็นภาพแทนค าพูดที่นักเรียนจะใช้ในการสื่อสารเพื่อท ากิจกรรมในค่ายได้ การจัด
กิจกรรมค่ายเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีข้อจ ากัดในการสื่อสารด้วยการพูด ผู้ปกครอง ครู และนักวิชาชีพด้านการฟื้นฟูท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายและเรียนรู้การใช้การสื่อสารเสริมและทางเลือกอ่ืนกับนักเรียนผ่านกิจกรรมในค่าย ส่งผลให้นักเรียนที่มีข้อจ ากัด
ในการสื่อสารด้วยการพูดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการสื่อสารระหว่างการท ากิจกรรมต่าง ๆ  



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

แผนการด าเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนศรีสังวาลย์ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาความรู้ให้แกค่รูและนักเรียน โดยการจดัอบรมและการจดักิจกรรมค่ายการสื่อสารเสริมและทางเลือกอื่น 
๓. สนับสนุนสื่อ/อุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้และเสรมิศักยภาพในการท ากิจกรรมของนักเรยีน 
๔. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนนิงานของโครงการต่าง ๆ อย่างนอ้ยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  

 
๒. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนกาวิละอนุกลู 

คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้ติดตามการด าเนินงานและร่วมขยายผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกไปพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิ
สติกของโรงเรียนกาวิละอนุกูล รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งครูและนักเรียนให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน ามาใช้
เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเพิ่มเติม ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้มีการอบรมพัฒนาความรู้
ให้แก่บุคลากรครูและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
วิด-๑๙ จึงไม่สามารถเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนได้ รายละเอียดการด าเนินงานมดีังนี ้

๒.๑. การพัฒนาบุคลากร  
 คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ครูผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือออทิสติก ดังน้ี 

๑. จัดอบรมออนไลน์เรื่อง “การพัฒนาเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมให้แก่เด็กที่พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
(Social Stories)” ตามกรอบแนวคิดของแครอล เกย์ (Carol Grey) นักการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ มี
ครูเข้าร่วมอบรมจ านวน ๑๗๔ คน จาก ๕ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนกาวิละอนุกูล โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ 
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยคณะครูที่เข้าร่วมอบรมต้องพัฒนา
เรื่องเล่าทางสังคมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนกรณีศึกษาที่มีปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้แก่ นักเรียนออทิสติกหรือนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา และมาน าเสนอผลงานในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้ท าสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม
น าเสนองาน (PowerPoint) ซึ่งโรงเรียนกาวิละอนุกูลให้ครูเข้าร่วมอบรมทั้งโรงเรียนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และพัฒนา
เรื่องเล่าทางสังคมระดับช้ันเรียนละ ๑ เรื่อง ส่วนโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางทางสติปัญญาหรือออทิสติกร่วม
ด้วย มาเป็นกรณีศึกษาในการจัดท าเรื่องเล่าทางสังคม โดยให้จัดท าโรงเรียนละ ๕ เรื่อง 

ผล: หลังการอบรมคณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้มีการประชุมติดตามผลการใช้เรื่องเล่าทาง
สังคมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนกาวิละอนุกูล ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่า
นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน สามารถปรับตัวและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น และสามารถ
ร่วมท ากิจกรรมในการเรียนได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างกรณีศึกษานักเรียนออทิสติก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ต้องไปฝึกงานท่ีบริษัทแต่มีปัญหาการ
เข้าร่วมสังคม แสดงมารยาทในการท างานร่วมกับผู้อื่นไม่เหมาะสม ครูที่ดูแลได้จัดท าเรื่องเล่าทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงาน 
โดยร่วมเขียนเรื่องเล่าพร้อมกันนักเรียนและให้นักเรียนวาดรูปประกอบเอง พร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านเรื่องเล่าทางสังคมที่ส่งเสริม
พฤติกรรมที่เหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อื่นต่อเนื่องทุกวันก่อนไปฝึกงานจริง ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนสามารถท างานร่วมกับบุคคล
อื่นที่ท างานได้ดีและได้รับค าชมจากเจ้าหน้าที่ท่ีดูแล 

๒. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าเครื่องมือกลวิธีการรับรู้ผ่านการมอง (Visual Strategies) ในการเตรียมความพร้อมการเปิด
เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-๑๙ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนกาวิละอนุกุล ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้
นักเรียนออทิสติกและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าใจการปฏิบัติตนเอง ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ ได้แก่ ตารางแสดงภาพข้ันตอนการปฏิบัติตนเมื่อมาถึงโรงเรียนและเมื่อกลับบ้าน การปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหาร การปฏิบัตตินในห้องเรียน การสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือเพื่อป้องกันการติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ เป็นต้น  
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ผล: ครูและนักเรียนสามารถน าสื่อไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เข้าใจแนวปฏิบัติต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด ให้เป็น
แนวทางเดียวกัน ช่วยให้นักเรียนได้ปรับตัวและด าเนินชีวิตประจ าวันในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้
เป็นอย่างดี นักเรียนกลุ่มเรียนได้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้เอง ส่วนนักเรียนกลุ่มฝึกได้ต้องมีครูและพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า 

๒.๒ การด าเนินงานห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน 
โรงเรียนกาวิละอนุกูลมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน ๓ ห้องเรียน คือ ๑. ห้องเรียน

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีคอมพิวเตอร์จ านวน ๒๐ เครื่อง ๒. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ มีคอมพิวเตอร์จ านวน ๒๕ เครื่อง และ ๓. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  มีคอมพิวเตอร์จ านวน ๑๙ เครื่อง โดยภายในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แต่ละห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ของครูติด
กับโทรทัศน์เพื่อใช้สาธิตการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักเรียน ๒ รูปแบบ อย่างต่อเนื่อง คือ การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ โดย
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น การใช้โปรแกรมการบวกเลข เพื่อฝึกทักษะการบวกเลขของนักเรียน การใช้อินเทอร์เน็ต
ในการค้นคว้าท ารายงานในเรื่องต่าง ๆ ท่ีครูก าหนด หรือตามความสนใจของนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การติดต่อสื่อสาร เช่น Facebook และ Email เป็นต้น มูลนิธโิรงเรียนบางกอกพัฒนาสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ Chromebook ให้แก่
โรงเรียนกาวิละอนุกูล จ านวน ๒๐ เครื่อง โดยโรงเรียนได้จัดสรรไปใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนทั้งภายในและนอกห้องเรียน ท าให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนของตนเองเท่านั้น  ด้านการซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โรงเรียนให้ครูภายในโรงเรียนที่ผ่านการอบรมการซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยกันดูแลและซ่อมบ ารุงรักษา มีการ
ประชุมวางแผนและนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และ
สร้างสรรค์งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

๒.๓. การด าเนินงานห้องเรียนไอท ี
โรงเรียนด าเนินงานห้องเรียนไอทีส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ออทิสติกและพิการซ้อน ที่บูรณาการใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based 
Learning: PBL) และการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ (Activity- Based Learning: ABL) ตามแนวทางการด าเนินงานของ
ห้องเรียนไอทีตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ อย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีห้องเรียนไอทีจ านวน ๑๙ ห้องเรียน ตั้งแตร่ะดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีการด าเนินกิจกรรมใน
ห้องเรียนไอทีแต่ละระดับช้ันดังน้ี 

กิจกรรมห้องเรียนไอทีระดับอนุบาล 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสื่อไอที ร่วมกับการปรับพฤติกรรมเด็กที่โดยใช้เครื่องมือการรับรู้ผ่านการมอง ผ่าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม ๖ หลัก และพัฒนาการ ๔ ด้านของเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตร 

กิจกรรมห้องเรียนไอที ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย ทั้งหนังสืออ่านง่าย

บอร์ดความรู้ นิทรรศการป้ายนิเทศ บทเรียนคอมพิวเตอร์ แบบฝึกหัด หุ่นจ าลองสัตว์ ตุ๊กตา ของเล่น และข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และจดจ าเนื้อหาที่สอนได้ด ี

กิจกรรมห้องเรียนไอทีระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ศึกษาจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนตามบทเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหา

ที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด นักเรียนได้รับความรู้จากครู ได้สืบค้นด้วยตนเอง มีการการตอบค าถาม การท างานกลุ่ม การเขียนตาม
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ความคิด และการเรียนรู้ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งมีการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน 
น่าสนใจ และนักเรียนชอบ เช่น สื่อท่ีครูสร้างขึ้น รูปภาพ คอมพิวเตอร์ จอทีวี แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน และใบงาน 

ทัง้นี้คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด ารฯิ มีการติดตามการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาแนะน าครูผูส้อน
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับสื่อ เทคนิคการสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มที่มี
ทั้งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนออทิสติกและนักเรียนพิการซ้อนตามแนวทางการด าเนินงานของห้องเรียนไอที
เพื่อให้คณะนิเทศของโรงเรียนสามารถลงไปให้ค าแนะน าครูผู้สอนได้ชัดเจนและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากข้ึน  

ผลการด าเนินงาน 
๑. นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแนวทางของห้องเรียนไอทีของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ มกีาร

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

ช่วยส่งเสริมทักษะสื่อสารและปรบัพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับนักเรยีน ท าให้นักเรียนสามารถสื่อสาร เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมในช้ันเรียนได้ดีขึ้น  

แผนการด าเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนกาวิละอนุกลูปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาความรู้ใหแ้ก่ครูและนักเรียน โดยการจดัอบรมและจัดค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารส าหรับนักเรียนออทิสติกและ

นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสตปิัญญา 
๓. สนับสนุนสื่อ/อุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้และเสรมิศักยภาพในการท ากิจกรรมของนักเรยีน 
๔. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนนิงานของโครงการต่าง ๆ อย่างนอ้ยปีละ ๒ ครั้ง  

 
๔. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา 
๔.๑  การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษา 

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาน าร่อง ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆและโสตศึกษาอนุสารสุนทร น าบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาไปใช้เป็นเครื่องมือช่วย
พัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางได้ยินระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ของทั้ง ๓ โรงเรียน 
ระดับช้ันเรียนละ ๑ ห้อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และขยายผลไปยังระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ
ห้องช้ันเรียนละ ๑ ห้อง ซึ่งมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้สนับสนุนแท็บเล็ตและบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาให้แก่ท้ัง 
๓ โรงเรียน ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาแต่ละใบมีค าศัพท์ภาษาไทยและรูปภาพประกอบ
ค าศัพท์ และมีภาพคิวอาร์โค้ดที่เช่ือมต่อไปยังวิดีโอการสะกดนิ้วมือและท่าภาษามือของค าศัพท์ภาษาไทยในบัตรภาพค าศัพท์นั้น  ๆ 
เพื่อให้นักเรียนท่ีบกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้และเข้าใจการอ่านและเขียนค าศัพท์ผ่านการใช้แท็บเล็ตอา่นคิวอาร์โค้ดบนบัตร
ภาพค าศัพท์และแสดงผลเป็นวิดีโอภาษามือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองบ่อยครั้งตามที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง
และเป็นการสร้างพื้นฐานการอ่านและเขียนภาษาไทยส าหรับการเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอ่าน
และเขียนภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยสื่อพหุภาษาส าหรับการสอนภาษาไทย ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๙ 
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กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
เพื่อให้ครูประจ าช้ันระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียนโสตศึกษาทั้ง ๓ แห่ง ร่วมกันระดมสมองทบทวนและปรับแผนการ
จัดการเรียนรู้ในการน าบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาไปเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาการอ่านและเขียน
ภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอนในปีที่ผ่านมา
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องต่อศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมากขึ้น มีการ
เลือกค าศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ตามระดับช้ันและจัดเตรียมบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาส าหรับน ามาใช้ในการสอนตามค าศัพท์ที่
เลือกในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ เลือกค าศัพท์มาสอน ๓๐ ค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ เลือกค าศัพท์มาสอน 
๕๐ ค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ เลือกค าศัพท์มาสอน ๔๐ ค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ เลือกค าศัพท์มาสอน ๒๐ ค า ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๕ เลือกค าศัพท์มาสอน ๔๐ ค า และช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ เลือกค าศัพท์มาสอน ๓๐ ค า โดยระดับช้ันประถมศึกษาปีที ๔ – ๖ มีการ
ประเมินผลคะแนนเรื่องการเขียนประโยคเพิ่มด้วย พร้อมกันนี้คณะครูได้ช่วยกันจัดท าสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนอื่น ๆ ให้
สอดคล้องในการจัดกิจกรรมการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ หนังสือนิทานที่มีการแต่งเรื่องราวให้
สอดคล้องกับค าศัพท์ท่ีนักเรียนต้องเรียน แบบทดสอบการอ่านและเขียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  

ครูด าเนินการจัดเรียนการสอนนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละระดับช้ัน ซึ่งในแผนการสอนจะเน้นสอนทักษะ
การอ่าน การเขียนค าศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทย รวมถึงมีการประเมินผลการสะกดนิ้วมือและการอ่านภาษามือ ดังนี ้

๑. ท าแบบทดสอบการเขียนและการอา่นก่อนเรียน  
๒. ท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  
๓. ท าแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ละระดับช้ันท าการทดสอบการอ่านและเขียน

ค าศัพท์หลังการเรียน  
๔. วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมดในแต่ละระดับช้ัน น า

คะแนนท้ังหมดมาเปรียบเทียบการพัฒนาการหาค่าร้อยละ 

ผลการจัดการเรยีนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนในการน าบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้กับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ของโรงเรียนโสตศึกษาทั้ง ๓ แห่ง พบว่านักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนค าศัพท์เพ่ิมขึ้น ดังนี ้
๑. ผลการสัมฤทธ์ิการอ่านและเขียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ 

ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนค าศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันประศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ของทั้ง ๓ 
โรงเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบการอ่านและการเขียนหลังการเรียนมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น แสดงดังแผนภูมิข้างล่าง 

        
 

 

แผนภูมิแท่งแสดงผลคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบการอ่าน (ภาพซ้าย)  
และการทดสอบการเขียน (ภาพขวา) เปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนเรียนและหลังเรียน 
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๒. ผลการสัมฤทธ์ิการอ่านและเขียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ 
ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนค าศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนระดับช้ันประศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ของทั้ง ๓ 

โรงเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบการอ่านและการเขียนหลังการเรียนมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น แสดงดังแผนภูมิข้างล่าง 

          

                                  
 
 
           
ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนและครูผู้สอน   

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
๑. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนค าศัพท์ที่สอนได้ดีขึ้น 
๒. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
๓. นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้เร็วขึ้น มีความจ าที่คงทนข้ึน 
๔. นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ 
๕. นักเรียนสามารถทบทวนค าศัพท์หรือเรียนรู้ค าศัพท์ใหมด่้วยตนเอง 
๖. นักเรียนมีทักษะในการใช้บัตรภาพกับแท็บเล็ต  

ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
๑. ครูได้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
๒. มีสื่อการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
๓. เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. ได้แนวทางการจัดท าบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาไปบูรณาการใช้กับกลุ่มสาระต่างๆ 
๕. ครูมีสื่อท่ีทันสมัยและมีเวลาเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอนท 
๖. สามารถน าสื่อบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษามาใช้ในการจัดสอนแทนกรณีที่ครูไม่อยู่หรือไปราชการ 

แผนภูมิแท่งแสดงผลคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบการอ่าน (ภาพซ้าย) การทดสอบการเขียนค าศัพท์ (ภาพขวา) 
และทดสอบการเขยีนประโยค (ด้านล่าง) เปรียบเทยีบผลการพัฒนาก่อนเรียนและหลังเรียน 
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การจัดพัฒนาสื่อบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาและหนังสือนิทานเสริมการอ่านในการจัดการเรียนการสอน 
 คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับ สวทช. ด าเนินการจัดท าสื่อบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขณะนี้ได้
ด าเนินการจัดท าเสร็จแล้ว จ านวน ๓๐๐ ค า และมีแผนจะด าเนินการจัดท าเพิ่มเติมให้ได้จ านวนรวมประมาณ ๑,๐๐๐ ค า ภายในปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ โดยในป ีพ.ศ.๒๕๖๔ มีแผนจัดท าจ านวน ๒๐๐ ค า นอกจากน้ีมีการน าหนังสือนิทานเสริมการอ่านในการประกอบการสอน
ของแต่ละระดับช้ันเรียน มาออกแบบกราฟิกใหม่ส าหรับเตรียมเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาอื่น ๆ ต่อไป ขณะนี้จัดท าได้จ านวน ๗ 
เรื่อง จากท้ังหมด ๑๕ เรื่อง  โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จะด าเนินการออกแบบกราฟิกหนังสือนิทานเสริมการอ่านให้ครบตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษาของช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖  

แผนการขยายผล 
 ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จะมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษา
ไปขยายผลให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาเพิ่มอีกจ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระ
ราชูปถัมภ์และโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ทั้ง ๓ โรงเรียนใหม่ ได้ทดลองน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินในโรงเรียนน าร่องไปใช้ในการจัดการสอนนักเรยีนที่มีความบกพร่องทางการไดย้ินก่อนท่ีจะมกีารเผยแพร่รปูแบบการจัดการเรยีน
การสอนไปยังโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศต่อไป โดยจะสนับสนุนแท็บเล็ตและบัตรภาพพหุภาษาให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาใหม่จ านวน 
๓ โรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 

๔.๒  การส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับเนคเทค สวทช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด 

KidBright ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของโรงเรียน   
น าร่องที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเริ่มจาก ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนเศรษฐเสถียรใน            
พระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และขยายผลอีก ๔ โรงเรียนในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้แก่ โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่และโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น รวมมีโรงเรียนน า
ร่องที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๑๐ โรงเรียน โดยมีอาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนในชนบท ของมูลนิธิฯ และคณะ พร้อมทั้ง ดร.เสาวลักษณ์ แก้วก าเนิด หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาบอร์ด KidBright ร่วม
เป็นวิทยากรในการอบรมและให้ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการจัดอบรมเพื่อต่อยอดความรู้ในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright ให้แก่ครูและนักเรียนพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงาน Show and Share 2020 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวของมูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ดังนี ้

การจัดอบรมพัฒนาความรู้ 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright IoT ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ระหว่างวันที่ ๑๙  – ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ มีครูและนักเรียนจากโรงเรียนน าร่อง ๑๐ โรงเรียนเข้าร่วมอบรม
จ านวนทั้งสิ้น ๗๐ คน เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้บอร์ด KidBright ควบคุมการเพาะถั่วงอกจากเมล็ดถั่วเขียว มีตั้งค่าการควบคุม
อุณหภูมิและความช้ืนในการปลูกให้เหมือนกันทุกโรงเรียน และสั่งงานด้วย IoT ผ่านบอร์ด KidBright รดน ้าตามระยะเวลาที่
ก าหนด ท้ังนี้คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมไปให้โรงเรียนก่อนการ
จัดอบรม ในวันอบรมออนไลน์ได้รับความร่วมมือจากทีม NSTDA Channel และ Webex ของสวทช. ร่วมด าเนินการดูระบบการ
อบรมออนไลน์และมีการแสดงหน้าจอล่ามภาษามือเพื่อถ่ายทอดข้อมูลในการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
เข้าใจและสามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้การจัดอบรมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่
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นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะจัดได้เมื่อนักเรียนมีความรู้พื้นฐานและมีประสบการณ์ในการใช้งานบอร์ด KidBright 
มาแล้ว ทราบค าศัพท์ภาษามือในการเรียนโค้ดดิ้งแล้วเพื่อจะได้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามได้ 

• จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง KidBright กับ Data Science เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้จากการอบรม KidBright IoT เมื่อ
วันที่ ๑๙  – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ครูและนักเรียนพิการได้เรียนรู้การน าผลการทดลองที่ได้จากการอบรมที่ผ่านมาไปใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับบอร์ด KidBright 

• จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบช้ินงาน ๓ มิติ เพื่อประกอบการจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระหว่างที่ 
๑๘ - ๒๐ ตุลาาคม ๒๕๖๓ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จังหวัดปทุมธานี เนื้อหาการอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนใน
การออกแบบโครงงานลิฟต์ จ านวน ๒ ช้ัน ซึ่งต้องเรียนรู้ออกแบบลอกในการยกลิฟต์ด้วยโปรแกรมออกแบบช้ินงาน ๓ มิติ และ
พิมพ์ช้ินงานด้วยเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (ใช้เครื่องพิมพ์ ๓ มิติของห้อง Fablab ในการพิมพ์ช้ินงาน) และเขียนโปรแกรมสั่งงานบอร์ด 
KidBright ควบคุมการขึ้นลงของลิฟตร์ะหว่างช้ันและหยุดตามช้ันท่ีก าหนด  

การเข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว  
 นักเรียนพิการจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 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 จ านวน ๑๔ โครงงาน ประกอบด้วยโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๕ โครงงาน และ
โครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๙ โครงงาน โดยโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ระดับเหรียญ
ทอง จากโครงงาน “เครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านส าหรับคนหูหนวก” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนผลงานอื่น ๆ ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง เหรียญเงินและเหรียญทองแดง รายละเอียดโครงการดังนี ้

ผลงานโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๕ โครงงาน จาก ๕ โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ชื่อโครงงาน รางวัลที่ได้รับ 

๑. โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ เครื่องเตือนอัคคีภัยในบ้านส าหรับคนหูหนวก รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
ระดับเหรียญทอง 

๒. ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ Cleaner Robot รางวัลระดับเหรียญเงิน 

๓. โสตศึกษาจังหวัดสงขลา เครื่องเตือนภัยธรรมชาติอัตโนมัติ ส าหรับคนหูหนวก รางวัลระดับเหรียญเงิน 

๔. โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี เครื่องเตือนน ้าท่วม IoT รางวัลระดับเหรียญเงิน 

๕. ศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เครื่องตัดหญ้า IoT รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 
ผลงานโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙ โครงงาน จาก ๗ โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน ชื่อโครงงาน รางวัลที่ได้รับ 

๑. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ Life easy for all รางวัลระดับเหรียญทอง 

๒. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ  เครื่องแจ้งเตือนการลืมปดิน ้าส าหรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
 

๓. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา  Smart farm เรื่องของดาวเรือง รางวัลระดับเหรียญทอง 

เรื่องขี ้ๆ ของไส้เดือน รางวัลระดับเหรียญเงิน 

เครื่องไล่นกอัตโนมตั ิ รางวัลระดับเหรียญทองแดง 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

ชื่อโรงเรียน ชื่อโครงงาน รางวัลที่ได้รับ 

๔. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี ระบบเตือนภัยน ้าท่วมอัจฉริยะ รางวัลระดับเหรียญทอง 

๕. โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ ์ Smart Classroom for Deaf รางวัลระดับเหรียญเงิน 

๖. โสตศึกษาปานเลศิจังหวัดลพบุร ี ผู้ช่วยเลี้ยงปลาอัตโนมัต ิ รางวัลระดับเหรียญเงิน 

๗. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โครงงาน “โรงเรือนอัจฉริยะ IoT” รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

การขยายผลการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งด้วยบอร์ด KidBright โดยน าไปจัดการเรียนการสอนในวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิชาวิทยาการค านวณ หรือวิชาออกแบบเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และบาง
โรงเรียนน าไปจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุมตามที่นักเรียนสนใจ นอกจากนี้ได้มีการจัดแข่งขันการประกวดหุ่นยนต์ KidBright 
การแสดงผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียน ตังอย่างเช่น  

• โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆได้น าบอร์ดสมองกล KidBright มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการ
ค านวณให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๒ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ – ๕ โดยให้นักเรียนรู้จักการเขียนโค้ด การ
สร้างโปรแกรมที่จะใช้สั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ค าสั่งคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการสร้างช้ินงานเพื่อท าโครงงาน
ต่อไป 

• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีน าบอร์ดสมองกล KidBright มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค านวณ 
ให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ – ๔  โดยสอนการเขียนโค้ดในการสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ช้ินงานเพื่อท าโครงงาน 

• โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรน าบอร์ด KidBright มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่และโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศน าบอร์ดสมองกล KidBright มา
ใช้ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการค านวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

• โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ น าบอร์ดสมองกล KidBright มาจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมชุมนุม 
KidBright ของโรงเรียนสัปดาห์ละ ๒ คน โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 

• โรงเรียนโสตศกึษาจังหวัดสงขลาน าบอร์ด KidBright มาจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพที่สนใจระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ๑ – ๖ 

การขยายผลการด าเนินโครงการ 
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. โดยส านักงานประสานงานโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดอบรมขยายผลการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งส าหรับนักเรียนพิการด้วย
บอร์ด KidBright ใหแ้ก่โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนนักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
ทั่วประเทศ จ านวน ๒๖ โรงเรียน (รวมโรงเรียนน าร่อง ๑๐ โรงเรียน) เป็นจ านวนเงิน ๕,๖๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) และเนคเทคสนับสนุนบอรด์สมองกลฝงัตัว KidBright ให้แก่โรงเรียน จ านวน ๕๐ บอร์ดต่อโรงเรียน โดยน าหลักสูตรและกิจกรรม
ที่ด าเนินงานกับโรงเรียนน าร่องของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ มาใช้ในการอบรมให้ความรู้ตั้งแต่การใช้งานบอร์ด 
KidBright ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 

การสนับสนุนนักเรียนเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 
ด าเนินการประสานงานและสนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 

๒๕๖๓ สมัครเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้ง โดยมีนักเรียนจ านวน ๕ คน จากโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา จ านวน ๑ คน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ านวน ๒ คน และโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ จ านวน ๒ คน
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สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ
พิจารณาคัดเลือกจากแฟ้มสะสมผลงาน (Port folio) ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับเรียนโปรแกรมมิ่งโดยตรง นักเรียนจะกลัวว่าไม่สามารถเรียนได้ แต่จากที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
การเรียนโปรแกรมมิ่งท าให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าที่จะสมัครเรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง   

ผล: นักเรียนผ่านคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ จ านวน ๒ คน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ แต่สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน จึงยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาต่อ ทั้งนี้ครูในโครงการฯ จะพยายามสนับสนุนนักเรียนรุ่นอื่นให้
สมัครเข้าเรียนต่อในสาขาท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

แผนการด าเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษาปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรครูและนักเรียน  

- การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยด้วยบัตรภาพค าศัพท์พหุภาษา โดยจะมีการขยายผลโรงเรียนเข้าร่วมโครงการใหม่ 
จ านวน ๓ โรงเรียน 

- การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright โดยจะอบรมต่อยอดความรู้ให้แก่โรงเรียนน าร่อง ๑๐ 
โรงเรียน และสนับสนุนการจัดอบรมขยายผลความรูใ้ห้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรยีนโสตศึกษาและโรงเรยีนที่จัดการเรียนการ
สอนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวท่ัวประเทศร่วมกับ สวทช. และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๓. การสนับสนุนสื่อและอุปกรณช่์วยในการเรยีนรู้ โดยจดัท าหรอืจัดซื้อสือ่และอุปกรณ์ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริม
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ 

 
๕. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนตาบอด 

ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางเห็น จ านวน ๒ คน คือ 

๑. นายปวินท์ เปี่ยมไทย  
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ด้วยผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๓.๘๗ เกียรตินิยมอับดับ ๑ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายปวินท์ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กและเยาวชน (โครงการ JSTP) ภายใต้ สวทช. ทั้งนี้ในการเรียนระดับปริญญาตรี นักศึกษาพิการไม่
ต้องเสียค่าเทอม ทางโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ จึงสนับสนุนด้านวิชาการและจัดท าสื่อการสอนส าหรับนักศึกษาพิการ
ให้แก่จฬุาลงกรณ์ฯ ส่วนการเรียนในระดับปริญญาโทโครงการฯ จะสนับสนุนค่าเทอมและค่าใช้สอยอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเรียน 

๒. นายณัชพล การวิวัฒน์  
 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และเข้าสอบเข้าเรียนต่อสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ปัจจุบันนายณัชพลก าลังศึกษาช้ันปีที่ ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๓๖ โดยมีหน่วยบริการ
นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยผลิตสื่อการสอนที่เป็นสื่อภาพนูน สื่ออักษรเบรลล์และการแปลงข้อมูลที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็น
ไฟล์อักขระ (Text) ส าหรับช่วยในการเข้าถึงการเรียนให้แก่นายณัชพล ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ได้มอบ
โปรแกรมช่วยการค านวณทางคณิตศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึน้ส าหรับช่วยเหลือนายปวินทข์ณะเรียนระดับปริญญาตรี ให้แก่อาจารย์สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ SIIT เพื่อน ามาช่วยในการเรียนให้แก่นายณัชพล 
 ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ส านักบริหารงานการศึกษาไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ
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นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นที่มีการด าเนินงานขยายผลต่อเนื่องมาทุกปี เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ จึง
มีความยากล าบากที่ในการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นในขณะท ากิจกรรมในค่ายรวมกันจ านวนมาก 

แผนการด าเนินงานโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑. จัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเห็น (มีงบประมาณสนับสนุนหลักจากส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สพฐ.)   
๒. สนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาตาบอดที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ฯ 
 
๖. การพัฒาสื่อวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนพิการ 
 คณะท างานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ร่วมกับวิทยากรผู้เช่ียวชาญในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น คณะครูแกนน าในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จัดวิดีทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความพิการ จ านวน 
๘ เรื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ของนักเรียนพิการให้แก่ครูและนักเรียน
พิการบนเว็บไซด์ของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด ารฯิ และระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิดภายใต้โครงการระบบสือ่สาระ
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเนื้อหาของกิจกรรมวิทยาศาสตร์น ามาจากกิจกรรมที่จัดในค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส าหรับนักเรยีนพิการประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตรข์อง
นักเรียน โดยมีรายละเอียดวีดิทัศน์ท้ัง ๖ เรื่อง ดังนี้ 

๑. วีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จ านวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย  ๑. การแยก
ออกซิเจนจากด่างทับทิม และ ๒. โมเมนต์และจุดศูนย์ถ่วง โดยมีนายเชษฐา ศุภการกิตติคุณ อาจารย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ และนายสินอารย์ ล าพูนพงส์ อาจารย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง วิทยากรผู้เช่ียวชาญในการจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นครูผู้สอน ส่วนผู้เรียนเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นจาก
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ในชุดวีดิทัศน์กล่าว 

๒. วีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  จ านวน ๒ เรื่อง ประกอบด้วย           
๑. สารละลายสร้างสุข และ ๒. รักษ์นะพลังงาน...พลังงานลม โดยมีนางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 
และนางนิภาพร เกิดไทย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ครูแกนน าในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินเป็นครูผู้สอน ส่วนผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆและ
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรในชุดวีดิทัศน์ดังกล่าว  

๓. วีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จ านวน ๒ เรื่อง 
ประกอบด้วย ๑. มองผ่านสี และ ๒. มีอะไรในใบพืช โดยมีนางสาวเสาวนีย์ สังข์วร ครูแกนน าในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว โรงเรียนศรีสังวาลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นครูผู้สอน ส่วน
ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ในชุด
วีดิทัศน์ดังกล่าว 

แผนการด าเนินงานการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนพิการ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนจะจดัท าวีดิทัศน์ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนพิการเพิม่อีก ๖ เรื่อง ดังนี้ 

• วีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จ านวน ๒ เรื่อง 

• วีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน ๑ เรื่อง 

• วีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการไดย้ิน จ านวน ๑ เรื่อง 

• วีดิทัศน์กิจกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรับนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น จ านวน ๒ เรื่อง 



การประชุมคณะกรรมการมูลนธิิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ                                                                                                       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

 


